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VOORREDE.

- erwijl wy hiermede het eerste stuk des der-

den deels van ons Tijdschrift in het licht

geven , hwani het ons niet ongepast voor te

berigten , dat wij de vertraging , die de uit-

gave ondervojul , en waarvan de redenen bui-

ten ons lagen, zoo veel mogelijk door eene

spoedige voortzetting zullen trachten te ver-~

goeden. JVy hopen daarbij van de zijde des

publieks op eene voortdurende belangstelling in

onze onderneming.

In één opzigt zy'n wij voor het vervolg van

ons oorspronkelijk plan afgeweken. Wy zul-

len namelijk niet voortgaan met de jaarlijk~

sche berigten over den voortgang der weten-

schap , welke in de twee eerste deelen gevon-

den worden.

Van het onbillijk oordeel van zoodanigen
,

welke deze berigten enkel als eene compila-

tie beschouwen , willen wij liefst niet spreken;

en de vrees om door deze berispers te worden
aangevallen, zon ons nooit kunnen weerhou-
den om naar krachten en vermogens te doen

,

wat wij voor nuttig en belangrijk houden.



VIII

Van het nut en belang nu dezer jaarlyhsche

oi>erzigten in het algemeen, zijn wij nog everu-

zeer als vroeger overtuigd. Maar minder

overtuigd zijn wij van het voortdurend be-

lang , dat er voor het geleerd publiek in be-

staan zou , bijaldien wij met onze berigten op

denzelfden voet voortgingen. Dergelijke ver-

slagen toch worden thcms . niet alleen voor

menschelijke en vergelijkende ontleedkunde in

het Archiv van J. MÜller , maar ook voor

kruid- en dierkunde , in dat vcin Wiegmann
geleverd. Indien het blijken mogt , dat daar"

toe de begeerte bestaat ., zullen wij trachten

door eene vrije vertaling der jaarli/ksche be-

rigten uit genoemde Duitsche Journalen . de-

ze gaping in ons Tijdschrift aan te vullen.

Hoe tijdroovend overigens deze berigten voor

de opstellers zyn. kunnen slechts weinigen be-

seffen. In H vervolg derhalve zullen wij van

buitenlandsche boekwerken in grootergetal en te-

vens spoediger afzonderlijke berigten geven.^ dan
wij tot nu gedaan hebben. Daarbij hopen wij

meerderen tijd ter onzer beschikking te hou-

den , dien wij tot het betverken van eigene op-

stellen tcenschen te besteden.

Leiden., De Redacteurs.

29 Julij 1836.
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TIJDSCHRIFT

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS
EN PHYSIOLOGIE.

HET BEEKBERGER WOUD :

J WTTEWAALL.

Het Beekberger fVoud is mij uit een kruidkundig

oogpunt om twee redenen als hoogstbelangrijk

voorgekomen; in de eerste plaats, omdat hetzelve

door de kruidkundigen nog geheel onbezochl schijnt

te zijn, en er evenwel zeer vele, voor ons land

althans , zeldzame planten gevonden worden ; ten

andere , omdat hier de .planten nog in haren

oorspronkelijken staat aangetroffen worden , daar

dit woud, met regl, tot de in ons land schaars

geworden aloude bosschen (UrwalJer) mag gere-

kend worden. Ons land toch heeft, door de

steeds toenemende kulluur , veel van zijne oor-

spronkelgke Flora verloren ; zelfs zijn er provin-

ciën , waarin deze geheel veranderd is , welke b.

V. voorheen door uitgestrekte bosschen , als over-

dekt waren , terwijl daarvan thans op die plaat •

sen nagenoeg geen spoor meer overig is; daar-

enboven heeft niet alleen de uitbreiding van den

KAT. TIJDSCHB. III. l



landbouw, maar hebben ook de kiiltiiur van me-

dicinale kruiden , de liefhebberij lot kweeking

van bloemen en ontelbare andere omslaudi^heden

medegewerkt, om onze Flora de grootste veran-

deringen te doen ondergaan. Uit dien hoofde

komt mij dit -woud als zeer belangrijk voor , al-

zoo wij aldaar de bij ons te huis behoorende plan-

ten, van de door kuituur en andere omstandig-

heden later ingevoerde gewassen afgescheiden

,

ontmoeten.

Het Beekberger Woud is gelegen op de uitge-

strekte heide tusschen Apeldoorn en Zutphen , be-

slaat eene oppervlakte van iels meer dan 156

Ned. bunders en behoort aan de Lierder Mark on-

der Beekbergen.

Des winters , en meestal reeds in het najaar

,

staat het bosch met de caastbij gelegene heide
,

geheel onder water. Hierdoor is het voor onze

gewone woudboomen ongeschikt, en bestaat dan

ook nagenoeg uitsluitend uit hoog opgescholcn

elzenboomen , terwijl enkele esschen , hier en

daar vermengd , worden aangetroffen. Op de

hoogere plaatsen, welke echter niet veelvuldig

zijn , vindt men enkele eiken.

Daar dit bosch des winters geheel onder water

staat en des zomers altijd moerassig blijft, zooda-

nig, dat ook zelfs in de droogste zomers , het

vervoeren van het hout wegens de weekheid van

den grond onmogelijk is , zoo wordt de hak al-

leen des winters met de vorst ondernomen , en

hel hout over het ijs vervoerd. Gedurende dezen

tgd heeft hel woud een geheel eigenaardig aan-

zien. Het is alsdan met menschen opgevuld

,



een ieder is werkzaam , overal heerscht drukte
,

terwijl de groole vuren , omringd van lieden

,

welke zich in- en uitwendig zoeken te verwar-

men , een geheel eigenaardig tafereel opleveren.

Valt de dooi schielijk in, dan moet er veel van

het gehakte hout achterblijven , hetwelk door het

ns zakt , en voor den eigenaar voor altijd verlo-

ren is. Dat zulks het wilde aanzien van het woud

zeer vermeerdert , is ligt na te gaan ; de grond is

dan ook bedekt met groote stukken hout, ja zelfs

met gehcele boomen , welke deels om bovengemelde

reden zijn achtergebleven , deels ook door den

wind zijn ter neder geworpen. Deze aan de na-

tuur overgelatene en zachtkens wegrottende boo-

men, geven, vooral ook door de sterke schaduw,

^velke het bosch verschaft , en de aldaar steeds

aanwezige groote vochtigheid , aanleiding lot het

ontslaan van eene zeer groote menigte Fungi.

Om deze nader te leeren kennen , bezocht ik in

de maand September dezes jaars tweemalen dit

woud, en bragt telkens circa 50 verschillende

species mede, iets, hetwelk men elders niet zoo

ligt zou aantrefien : vooral munten de genera

Thelephora , Polyporus en Peziza in talrijkheid

van soorten en fraaiheid van exemplaren uit.

Het hakken der gezegde boomen geschiedt op

ongeveer drie voet boven den grond , alzoo de

stam van onderen op dat tijdstip onder water

staat. De gehakte stoven of stommels loopen later

dan weder uit , terwijl de regtsteu en sterksten

de bovenhand bekomen; hierdoor staan er meestal

meerdere boomen op cenc diisgenoemde stoof, ja

zelfs vond ik eenmaal 7 boomen op eene sloof,

waarvan de dikste 1 el ü palm Ned. , de dunste

1 *



1 cl 1 palm Ned. over het kruis was, terwijl

eene lengte van 70 è 80 voet (oude maal) hout

aan allen gemeen was. Op deze stoven , welke

meest allen van onderen door de lengte van tijd

geheel verleerd zijn
,
groeijen verscheidene hees-

lerachlige gewassen, vooral veel de Ribes nigrum
,

Evonymus curopaeus , Corylus avellana, Rhamnus

catharticus, Fiburnum opulus, Cornus sanguinea
,

Hedera helix , eenige Rubi-soorVcn , welke laatste

door hare vochtige standplaats zeer afwijkende

hoedanigheden bekomen hebben.

Over het algemeen is dit bosch door zijne moe-

rassige natuur zeer moeijelijk te doorkruisen , en

heb ik in den zomer van 1833, toen hetzelve door

mij hel eerst werd bezocht , op zeer vele plaatsen

niet kunnen doordringen. In 1834 en 1835 was,

door de drooge zomers , de toegang gemakkelijker.

In de twee eerste jaren vond ik door het gansche

woud de Hotlonia palustris en de fonlinalis an-

lipyrelica L. , overal op den grond groeijen, het

welk de moerassige natuur reeds genoegzaam aan-

duidt; den invloed van de twee laatste drooge zo-

mers heb ik echter duidelijk kunnen bemerken;

ik vond dit jaar de eerste zeldzamer , de tweede

op slechts enkele plaatsen weder. Glyceria aqui-

tka R. en S. , Iris Pseud-acorus ,Menthavaquali-

ca, 3Igosolis palustris Wna,, zijn planten, welke

men aldaar overal ontmoet, üe vochtige ligging

maakt dit bosch tot het ontstaan van Carices zeer.

geschikt ; ik vond er dan ook- de Carex teretius

cula ScuK. , ampullacna Good. , resicaria L.

,

elonqata L. , acuta L. , riparia Curt. , siellula-

ta GooD. ,
canesccns L. ,

pallesccns EiiRn. , aqua-

tilis Whinb., remola L. De Scirpidium aciculare N.



ab E., en Isolcpis setacea R. Br., werden door

mij slechts zeldzaam aangetroffen, en nog zeldza-

mer de belangrijke C'yperus fuscus L. ; onder de

Juncinae deed zich de Luzula multiflora Lejeüne ,

in zeer groote exemplaren voor. Gramineae zijn

natuurlijk hier zeer schaars te vinden; als merk-

waardig schenen mij toe de Poa ncmoralis 8 rhji-

dula Kth. , en de Milium effusum ; welke laatste

eeue buitengewone groole rachis heeft met zeer

korte pedunculi. Voorts vond ik nogde Primula

elatior Jacq. , en Galeobdolon luteum Sm. ; beide

in groote hoeveelheid ; de schoone Phyleuma ni-

grum Ssi. , deed zich slechts zeldzaam voor : de

sedert de Gorter te vergeefs gezochte Lysimachia

nemorum L. ,
groeit aldaar in groote menigte , en

neemt steeds de opene moerassige plaatsen in;

verders nos de in ons land zoo zeldzaam voorko-

mende Paris quadrifolia , doch slechts in kleine

en niet talrijke exemplaren : Cardamine amara
,

iets kleiner van bloem en blad, dan zij gewoon-

lijk voorkomt. In groote hoeveelheid staat hier

ook de Geum rivale en heeft bij voorkeur de ver-

gane stommels lot groeiplaats gekozen. De Chry-

sosplenium opposüifollum groeit op gelijke wijze

als de Lysirnachia iiemorum. Voorts vond ik nog

de Orchis maculata L. , Listera ovata R. Ba,
,

Mayanlhemum bifolium De. , Menyanthes Irifolia-

ta L. , en meer andere voor ons laad belangrijke

planten.

Van Lichenen vond ik weinig belangwekkende

soorten , daar deze eeue zoodanige vochtigheid

over het algeiin;en niet verlangen.

Ouder de Musci jiondosi trof ik enkele hoogst

gewigtige soorten aan en mees>al zeer menig-



Tuldig. Behalve de raeest gewone , vond ik de

Bryum palustre Sw : de anders zeldzame Mnium

roscum Weis. , koml aldaar zeer menigvuldig

voor : tie Ihjpnum alhkans Neck.. , voiid ik Lier

met vruchlea ,
voorts nog de Hyjmum tamarisci-

num Hedw. , cuprcssiforine L. ; de Ortotriclium

crispum. Weis. , en de voor onze Flora nieuwe

Gymnostomum fasciculare Brid. ; alsmede twee Po-

lylrichitm soorten , namelijk de P. iirnigerum L.

,

en alpcslre Bkid. : de eerste wijkt door de stand-

plaats aldaar cenigzins in houding van den gewo-

nen vorm af; de vruchtstelen zijn byzonder lang,

de onvruchtbare zijtakken zijn zeer verlengd en

steken boven de vruchldoos uit , terwijl aan den

voet van den vruchtsteel geene zoodanige op een-

hooping {roselte) van bladen gevonden wordt , als

zulks bij den gewonen vorm plaats vindt.

Ik beken gaarne , dat deze beschrgving onvolle-

dig is en nog veel te wenschen overig Iaat
; ge-

noeg zal het mij zijn, indien deze, hoe gebrekkig

dan ook , de aandacht van meer ervaren Neder-

landsche kruidkundigen zal hebben opgewekt.



UIITRKKSELS DIT BRIETEN TAN DES HEEK

P. W. KORTBALS, GIT SITUITKA

,

H. C. TAN HALL.

I.In den laalsten van den Heer Korthals ont-

vangen brief, gedagteekend Padancj 14 Augus-

tus 1835 , zijn raij eenige aanleekeningen mede-

gedeeld , nopens cenen door hem volbragten togt

naar Indrapoera op de westkust van Sumatra

,

waarvan de volgende uittreksels den lezers vaa

dit Tijdschrift voorzeker niet ongevallig zullen zijn.

> In de moerassen bij Indrapoera ," zoo schrijd

hij , » waren de soorten van Nepenthes als te

» huis , en ik heb vandaar planten van 80 voeten

» lengte medegenomen, ten einde alle overgangen

» der scyphae (ascidia) wel te kunnen nagaan.

» Ik heb de verschillende vormen dezer scyphae

» laten teekeiien , en zal dit mede eene verklein-

» de plant laten doen. Welligt geef ik er later

• eene monographie van , daar ik nu reeds vijf

» stellige soorten van dit geslacht bezit (l). Eene

» dezer soorten is klein , zeer teeder in vcrgelij-

» king der overigen en bezit folta decurrentia.

» De kiem van Nepenthes is , voor zoo verre

(1) Vergelijk ook hel Tijdschrift voor Nal. Gcsch. I. 4 bl.

230. V. H'.



» ik dit uit de ontwikkeling der eitjes heb tno-

» gen waarnemen , vtgekeerd (1). Zij behoort

» tot de orthotropes \;in Mirbel. Deze planten

» hebben voortdurende wortels, uit welke meest

» slechts ééae steng voortkoint. Zij sterven na

» den bloeitijd."

In cenen vroegeren brief, van December 1833,

had hij mij reeds gemeld, dat de Nepenlhes wer-

kelijk eene Dicolyledonea is, » dat de beide zaad-

» lobben {cotyledones) bij de kieming min of meer

» verbonden zijn , en dat aan de eerste bladen

» de verbreede bladvorraige bladsteel bijna niet

» aanwezig is, maar -wel de buikvormige «cypfta
,

» dat die verbreede bladsteel zich echter later

,

» bij meerdere ontwikkeling der plant , met meer

» duidelijkheid vertoont."

De plaatsing der Nepenlheae onder de Dicohjle-

doneae , reeds door R. Browh (vermischte Schrif-

ten V. p. 340—342), LiRDLEY {Einleilung in das

natürliche Systetn der Botanik p. 243 en 244) en

Blume (2) aangenomen , is hierdoor alzoo op nieuw

bevestigd. Het boven gezegde raag ook strekken

om meerdere zekerheid te geven aan de door

Degabdolle (jOrganographie I. j). 278—279 , en

p. 320—321) nog twijfelachtig opgegevene mee-

ning , dat , hetgeen men gemeenlijk het blad bij

(1) Verg. DecaKdolle , Organograpkie. II. p. 90. V. H.

(2) Zie dit Tijdschrifi, I, 3. bl. 135 en 136; waar de

Uoogl. Blume tevens zijne denkbeelden over de naluarlijke

verwintschap der Ncpenthcae mededeelt. — Volgens op-

gave van LiNDLEY t. a. pi. komt er ook in het Journal

vao Jameson vin April 1830 iels voor nopens de kieming

der Ncpinthes; welk Tqdscbrifl ik echter hier niet kan

naslaan. y. H.



de Nepenthes noemt , eigen'ijk een verbreede

bladsleel, hel ascidium daarentegen het eigenlijke

blad zoude zijn, — Op gelijke wijze ziel men bij

de Acacia heterophylla en andere Acacia's uit

ISieuw -Holland , in dcrzelver eerste jeugd
, een

wel ontwikkeld zamengesteld blad , met tengere

bijna rolronde bladsteclen , welke laatste bij meer-

deren ouderdom der plant al grooler en grooter
,

maar tevens ook breeder worden , en ten laatste ia

ware phyllodia overgaan (I). Opmerkelijk is het

dat, even als bij deze Acacias , de bladen van

de oudere declen des booms nagenoeg alleen uit

phyllodia bestaan , even zoo de digi bij de bloem

geplaatste bladen van de Nepenthes meest uit die

verbreede bladsleel alleen, zonder ascidia , ge.

vormd zijn. Dit komt mij allhans zoo voor, uit

de beschouwing der afbeelding , in den Thesau-

rus Zcylanicus Tab. 17 , en in hel Herbarium

jimboinense van Rdmphiüs. V , Tab. 59 ; doch onze

Nederlandiche reizigers zullen hierover zeker zel-

ve meer naauwkeurige berigten kunnen geven.

Dit onderwerp vervolgende , schrijft de Heer

RoHTiiALS nader: > De reden, waarom de Scyphae

3 in de Nepenthes aanwezig zijn, is mij nu meer

» duidelijk geworden. De klieren in dezelve zijn

> afscheidende , zoowel als opnemende : ia den

> nog gesloten toestand scheiden zij een slijmig

» vocht af, van eenen laffen smaak, en dan zijn

> de scyphae min of meer zamengedrukt (2). La-

(1) Verg. Decandolle, Org. I. p. 280—283, pi. XVI,
f. 2—5. V. H.

(2) Vergelijk ook Ad. Brokgniart io de Annala de»

tciencti naturelict. I. p. 37—38. — In een ander bc-
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» ter echler nemen ztj tevens hel regenwater op

» en worden reservoirs voor de plant.

j> De andere hoogslingerende Lianen , als Cis-

» sus , Melasloma (de soorten van Dissochaela Blb-

» ME (1) hebben eenen zeer poreuzen stam , die

j> met een overvloed van vocht gevuld is. De

» Nepenthes daarentegen heeft eene steng van

» naauwelijks één duim omtrek eu is tot op eene

» aanzienlijke hoogte geheel naakt, met uitzonde-

» ring van groepen scyphae , die de plant bij

» droogte van water schijnen te voorzien. Mijn

» vermoeden over het nut dezer scyphae bevestig-

ï de zich , toen ik de plant welke ik van onde-

» ren had afgesneden , nog lang zag voortleven

,

» waarbij het vocht in de scyphae verminder-

» de. — Vroeger heb ik , nog op Java zijnde

,

> reeds opgemerkt , dat eene kwik- en koper-op-

> lossing in deze scyphae gedaan , de plant doet

» sterven."

» In de moerassen bij Indrapoera zijn de Gymnos-

» phaera Bi,. , niet zelden en zijn deze in die laag-

» ten de plaatsvervangers der hooger voorkomen-

» de Cyathea's en der hooge bergen bewonende

» Cihotium's. — Deze Varens hebben , zoo ver mij

» tot nu toe gebleken is , eenen zeer langzamen

» groei; want ik heb in 3 maanden lijds aan

» eene Cyathea geen nieuw blad zien komen.»

» De Cycas groeit even als de Boomvarens en de

» Palmen.

rigt Tan den Heer Korthals ,
geplaatst in den griend

da Vaderlands. IX. bl. 707 schrgft hij, dat ook nog on-

geopende sc;pbae tot op een derde met vocht gcïuld wa-

ren.

(1) Bijdragta ioi de Nat. ITei. VI bl. 234—243.
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» Bg den Kokosboom is de overeenkomst der

» kokosmelk met de zoogenaamde loeak , of het

» vocht, dat uit de afgesnedene bloemsteleu loopt,

» zeer in hol oo^ vallend. De half rijpe vruch-

> ten bevatten eene aanzienlijke hoeveelheid kool-

» zuurgas , hetwelk de melk doet opbruisen. Ik

» hoop, dat de tijd zal toelaten, mijne omtrent

» deze en andere boomen aangevangene proeven

» behoorlijk te voltooijen,

» Over de vorming der zeemoerassen door Rhi-

» zophora , Bruguiera en Aegiceras , over den zu-

» ren humus en de vorming van het Hydrogène

» carboné heb ik tijdens ons laatste verblijf bij

» die moerassen eenige facta verzameld, Het was

» daar vol van moskielen en zeer ongezond , daar

» van de 12 Javanen , die de reis mede gemaakt

» hebben , er 9 aan de koorts liggen.

> De formatie van den grond bij Indrapoera is

» tweederlei : gedeeltelijk behoort dezelve tot de

» groote zandsteen-serie en is dan van een grover

» of fijner korrel en meer of minder homogeen

» of ook kalkaardijr. Wij hebben onder de laat-

» ste het zoogenaamde Calcaire marin met ver-

» steende conchylien gevonden. Een ander ge-

» deelte is het werk der koraaldierljes. Op de-

> zen kalkbodem groeijen de Kokosbonvien en de

» Scaevola welig en vooral ook vele tuingewassen.

» Op het eiland Tjinto bij voorbeeld khmmen de

» gewone tuinboontjes tot 18 a 20 voelen hoogte

» en dragen rijkelijk vrucht. Kool , uijen en sa-

» lade tieren zeer goed. Eenige wijnstokken al-

» daar geplant, geven driemaal 'sjaars druiven,

> waaronder trossen van een half Ned. pond , die

» weinig te wenschen laten. Een in den grond
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» gestoken tak draagt reeds binnen het jaar,

» Aardappelen groeijen er ecliler niet

» Aan den Hoogleeraar Blüme heb ik voor het

» Rijks Herbarium te Leiden 5 kisten planten en

» twee vaatjes met Rafflesia overgemaakt. Onder

» de eerste zijn ecnige nieuwe soorten He Raf-

» flesia Jrnoldi is werkelijk dioecisch. Zij is eene

» ware Parasiet op den stam der Cissus — Bij

» de mede parasitische Loranthi doorweekt het glu-

» tenhoudende vocht de schors, waardoor dejon-

» ge wortel gemakkelijk tot aan het hout komt."

In eenen vroegeren brief (gedagteekend Padang

Februarij 1835) schreef hij mij onder anderen, een

gedeelte der bovenlanden bezocht en den vulkaan

Myrapi beklommen te hebben. » Deze vulkaan

,

» zoo schrijft hij, is ongeveer 8600 voeten hoog,

» heeft 500 voeten beneden den top drie kraters,

» twee uitgebrande en eenen nog werkenden

,

» welke laatste 3300 voeten omtrek heeft. Wij

» hebben hier slechts weinig gewassen gevonden

,

» daar ongeveer 2000 voeten zeer schaars begroeid

» zijn en bewijzen van onderscheidene uitbarstin-

» gen van den berg opleveren. Eurya ohovata,

» Thibaudia , Gnaphalium, Myica , Gua/lheria

» zijn de hoofdgevvassen , waaronder eenigc Glei-

» chenia en Lycnpodium verspreid zijn ; wordende

» cene nieuwe Gordonia en eene waarscliijnlijk

> nieuwe Nepenlhes-sooH zelden aangetroffen.

» Dezer dagen heb ik eenige kruidkundige aan-

» teekeningcn over de Fiolarieae , Dilleniaccac

» enz.
,
gereed gemaakt. Van eerstgemelde fami -

> lic heb ik de AlsoJeia echinocarpa , eene nieu-

» we soort , en Alsodeia Brownii , de Pentalob-
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» van LoDREiHo , beschreven. Deze laalsle is eene

» ware Alsodeia met vleezig-blijvenden kelk.

. Van de Melaslornaceae begin ik eene schoone

» verzameling te krijgen , waaronder de prachti-

» ge Melastoma stellulatum en rotundifoHum Jaco
,

» benevens een vijftal soorten van Sonnerila. De

> Melaslomae {Medinilla) (I) zijn het sieraad der

» vegetatie langs de boorden der bergstroomen
,

» en slingeren dikwijls tot op eene hoogte vau

» 80 lot 100 voeten tegen de booinen op. De

» soorten van Dissochaela Bu , zijn meer in

» de bosschen en hebben eenen houtigen met

» kleine gaatjes voorzienen stam , die een flaauw

» drinkbaar water bevat (zie boven hl. 10).

3 Ook in verscheidene £flwiAoe*- stengen komt

> eene aanmerkelijke hoeveelheid water voor. Dit

» water , dat meest 4—C° cent. beneden de ge-

» wone temperatuur der lucht is , schijnt het

» zijne bij te dragen lot de vorming der kiezel-

> aardige gelei , die soms in de bamboes voor-

» komt en uit dit vocht ncderploft.

Ik meen hier te mogen bijvoegen , dat zoo-

danige kiezelaardige gelei, welke, gedroogd en

verhard zijnde, veelal onderden bij/.onderen naam

van Tabashcer voorkomt , volgens magie en tur-

BEH , uit nagenoeg zuivere kiezelaarde beslaat
,

doclr volgens Fodrcroy en Vauqueu» niet meer

dan j^ deelea kiezelaarde zoude bevatten , waar-

omtrent men zie de Physiologie van DEGA^DOLLE,

p. 3S4, en vooral ook de Verhandeling van Dr.

Bhewsteb , bij uittreksel incdcgedeekl door den

Heer va:* Rossem , in de Bijdragen tot de Aa-

(I) Verg. Blume, Sijdr. tol de Nal. ITet. \I. bl. 249—259.
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tuttrk. Wel. III , bl. 296—303. De vorming van

Tabashcer mag mede voor een belangrijk bewijs

gehouden worden , dat de kiezelaarde , zelfs in

groote hoeveelheid, in de plant in eerien vloei

baren toestand kan voorkomen (1). Opmerkelijk is

voorts de overeenstemming der verklaring van den

Heer Korthals , nopens de wording der Tabas-

heer met die, welke memüski ^Bijdr. t. a. pi. , bl.

297^ van dit Arabische woord geeft , de Tabas-

heer beschrijvende met de woorden: liquor , spe-

cie Sdcchari concretus in nrutidine Indica majore

et quasi pelrcfaclum.

Eindelijk deelde de Heer Korthals mij zgne op-

merking mede , hoe het hem is voorjjekomen

,

dal de zaadrok {arillus) niet altijd denzelfden oor-

sprong vertoont ; dat deze namelijk iu eenige vruch-

ten hetzelfde aanhechtingspunt heeft als het eilje,

aan het hilwn derhalve en in deze met de zaad-

streng (fujiicnlus seminalis) in verband staat, het-

geen ook het gewone gevoelen onder de natuur

-

onderzoekers is , die den zaadrok meest als eene

uitbreiding van den funiculus beschouwen (2)

;

dat de arillus daarentegen in anders vruchten van

het jjunt uitgaat , waar de micropyle is en in de-

ze derhalve eene vergrooting schijnt van het be-

vruchlingsvat.

Wij bevelen dit punt , als ook de overige hier

boven aangestipte zaken , aan de aandacht ook der

Europesche natuuronderzoekers aan , en hopen

,

dat de Heer Korthals in gezondheid gespaard

(1) \erg. mijne Elcmenta Botaniees, $ 236. v. U.

(2) Zie onder anderen DecandoLLE, Organographic. IL p.

ea—67. v. H.
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moge worden, en genoegzamen lyd za!\indenom

zijne nasporingen meer eu meer uit Ie breiden
,

en dat hij eenmaal ook in de gelegenheid zij, om
de yruchlen zijner reizen , tot een goed gelieel

verbonden, aan het, daarin belangstellend publiek

bekend te maken.

.9m , ^m •

isi , {in d»A il .mbaongint

I
, ynxiA ah (!d



TV.IDIA EN PELLJCAI.yX, TWEE NIEDWB

PLANIEN-GESLACHIEiV

,

BrSClIllEVrN DOOR

P W. KORTHALS
Lid der Natuurkundige kommissie in Oo&l-Iod!c (1).

(Plaat 1—lij.

öij een overzigt vaa de onderscheidende ken-

merken der Frankeniaceae , is hel gevoelen van

den stichter dezer familie , dat zij tussclien de

Fiolaceae en Caryophyllaceae geplaatst moet vvor-

(1) Deze beschriJTingen zijn mij , mei de bijgevoegde afbeel-

dingen , onder dagteekening van den 25" October 1835,

door dezen onzen ijverigen natuuronderzoeker, uit PaJang

overgezonden. Ik heb mij , Ier meerdere duidelijkheid

bij de lezing , veroorloofd de b^gevoegde figuren in den

teksl aan te halen
, gelijk zij mij voorkwamen bij de

beschrijving te behoorcn , en verzoek den schrijver en den

lezer verscbooning , zoo ik hierin soms mogt misgelasl

hebbeu.

In den daarbij geroegden brief meldt de Heer Kort-

hals mij onder anderen, datonte Natuurkundige kommissie

op Sumalra thans 170 planteii-afbeeldingen eo «elligt 400

nieuwe soorten verzameld heeft.

Groningen , 16 April 1836. h. c. tab uux.
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den , mij steeds als het meest gegrond voorgeko-

men. Immers zijn de lot de Frankeniaceae be-

hoorende planten , aan de Fiolaceae verbonden

door dcu vorm harer zaden , aan de Caryophyl-

laceae door hare gedaante in het algemeen , wel-

ke bij de Tridia ons nog meer bepaaldelijk aan

de Lineae doet denken.

Het plantje , hetwelk tot de vaststelling van dit

geslacht Tridia aanleiding heeft gegeven , is in

vele opziglen merkwaardig , daar deszelfs deelen

de ware symmetrie bezittende , veel tot ophelde-

ring dezer natuurlijke familie bijdragen. Dit moge

uit de beschrijving van dit genus blijken

:

Tbidia. {PI. I.)

Calyx aestivatione quincunciali. Sepala 5 , basi

coalita , subaequalia; exteriora (c) majora

,

ovata , acuta , 7-nervia ; interiora ^d) ovato-

oblonga , 5-7-nervia , viridia.

Corolla aestivatione apice subcontorta. Pelala (e)

5, ovata, sepalis alterna, oblusa, trinervia,flava.

Stamina 10 , sepalis petalisque opposita (i) , fila-

mentis filiformibus , antheris didymis {g).

Pistilli ovarium (f) ovato-oblongum , subtrigo-

num , 1-loculare, ovulis pluribus oblongis

,

placentis laleralibus affixis. Slyli 3 teretes
,

stigmalibus glandulosis , introrsum sitis.

Capsula calyce persistente cincta , ovata , sub-

trigona, raembranacca, valvulis 3 dehiscens(/i^,

dehiscenlia seplicidaj placenta raro libera , at

saepe valvularum marginibus afExa , valvulis

apice reliquias stylorum gerentibus.

Semina (i) oblonga, rotundala , transverse costa-

HAT, TUD3CUB. III. 2
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la. Embryo (k) in medio albumine , roslello

tereti , minimo , colyledonibus ovalo-oblongis
,

basi subtruQcatis.

Tridia frankenioides Khs.

Planta semipedalis aut saepe minor , radiculis

fibrosis albis , caule erecio, tetragono , saepe par-

lilo , foliis opposilis, basi membranulae opa sub-

coalilis , sessilibus, cordatis , ovalis, acutiusculis
,

5-nerviis , margine reflexis ; floribus axillaribus
,

vel in ramulorum furcatione solitariis , bracleis

oblongis.

Hanc plantam in insula Sumatra locis humilio-

ribus humidis frequentem vidi. FIos mane ex-

panditur ad Tesperem usque.

Tot ditzelfde genus behoort welligt ook de Fran-

kenia revoluta van Fohskahl (Degahdolle Prodr.

I. p. 350.'', wijl ook deze eenen 5-bladigen kelk

bezit , en de bloembladen waarschynlijk hier even

talrijk zijn als de kelkbladen.

Wanneer men de kenmerken , uit de vrucht

genomen , inzonderheid tot grondslag neemt , zoo

Igdt het geen Ivyijfel, of hel beschreven gewas

behoort lol de Frankeniaceae , hoewel hel van

deze door de niet verbondene bloemdeelen af-

wijkt. Het aantal meeldraden (10) is weder eene

bevestiging van de algemeene symmelrie-wet van

den Geneefschen Hoogleeraar (I) en doet de ver-

(1) n Sumina (in Frankcniaceis) nunc petalis aequalia et iis
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wantschap met de Caryophyllaceae nog meer uit-

komen. De Trucht , die in onze Tridia uit drie

bladen bestaat , is mede verwant aan de Luxem-

burgia door het inspringen der randen , hetwelk

meer of min duidelijk zigtbaar is. De zaadjes

,

•welke de drie vierde onderste deelen van den

rand bedekken (Ji) , hebben niet den kiem-vorm
,

door Gaertseh aan de Frankenia toegeschreven
,

maar de zaadlobben zijn midden in het kiemwit

tegen elkander gelegen.

In het voorbijgaan merk ik aan , dat de Luxem-

burgia (St. Hil.) van deze familie kan afgeschei-

den worden , dewijl zij in habitus geheel van de

andere , hiertoe behoorende
,
planten afwijkt. Zij

zoude eene eigene afdeeling of familie , die der

Luxemburgiaceae b. v. kunnen uitmaken , welke

dan , naar de opmerking van Degasdolle , tusschen

de f^iolaceae en Frankeniaceae zoude moeten

geplaatst worden. Deze wijze van zien, die wel

is waar het aantal der familiën zoude vermeer-

deren , wordt eenigzins bevestigd door het voor-

beeld van anderen, als de Tremandreae , Polyga-

leae enz., die soms van de aanverwante familiën

niet meer , dan de Luxemburgia van de Franke-

niaceae, verschillen , en die toch aangenomen zijn.

» altcnia, nunc 1 2 addita petalis opposita et ideo

D siamïna verosimiliter habenda ut petalis namero dapla,"

Decandolle Prodr. I. p. 349.
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Pellacalyx. {PI. II.)

Calyx (a) tubuloso-campan'jlatus , limbo 6 fido
,

aestivatione vaWata , limbi laciuiis triangula-

ribus , acutis ; extra viridis , pulvere fusco

conspersus, intus albus corollinus, ad basin

dense piIosu3 (ji).

Corolla 6-pelala, petalis deciduis, ad apicem tubi

calycis insertis , cum laciniis calycinis alter-

nantibus {c) , aestivatione Talvata inflexa

,

atque ita stamina iisdem opposita includenti-

bus , ovato-oblongis , apice laciniatis (b) , al-

bo-flavis.

Stamina 12, ad apicem tubi calycis inserfa , al-

terna majora petalis , alterna minora laciniis

calycinis opposita (c) , filamentis basi dilata-

tis , antheris subrotundis , rimis longitudina-

libus dehisceatibus
,

pollinis graaulis rotun-

dis.

Pistilli ovarium superum , cum calyce concretum,

aut potiiis , si cavitatem ad basiu styli spe-

cies (rf) , ovaria sunt 8 ad 12 coalita , ovulis

pluribus , 8 ad 12
,

placcntis ex axibus de-

scendeatibus (e) affixis. S/ylus leres ; stigma

in medio depressum , marginatum , margine

crenulato.

Seinen, si ovulum consullemus , embryone ere-

clo (5f).

Pellacalyx axillaris , Khs.

yirbusculum 15-pedale, facie Coffeae , ligno ru-
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hescente , corticc fusco , ramulis sulitetragonis,

angulis rolundalis , stelliilatim fusco-lomenlosis.

Folia opposita, elliptico-oblonga , breviler ob-

tuse acuminata , basi rolundata , serrulata , serra-

luris callosis , supra glabriuscula , subtus costala

nervis eminentibus , stelliiialini piibescentibiis_

Nervi ad folii basin sunt arcuati ac demum an-

gulum 30° eiBciunt.

Stipulae inlerpeliolares , lanceolatae , obtusius-

culae, stellulatim pilosae, basi barbato-fomenlosae.

Flores axillares 2-8 , conferti , ex bracteanim

calyculo quasi prodeuntes , odore aromatico, de-

bili.

De hier beschrevene plant nadert , wat hare

voedings-organen betreft , tot de Saxifragaceae of

liever tot de Cunoniaceae en Rhizaphoreae. Vaa

deze laalsten verschilt zij echter door de meer-

voudigheid der carpellen . die de vrucht vormen.

Dan ook hier ontmoeten wij nieuwe zwarighe-

den , daar er in onze Pellacalyx steeds een aan-

tal hokjes in de vrucht zijn , waarvan ieder

eenige niervormige eitjes bevatten, die niet aan

de wanden of de vereeniging van het vrucht-

blad , maar aan eene vooruitspringende placenta

bevestigd zijn. Deze meerdere uitgroeijing der

placenta ook in andere familiên , in de groep der

Caryophyllaceae en verwanten plaats hebbende

,

200 meen ik dit nieuwe geslacht, niettegenstaande

de eenigzins verschillende plaatsing van ovarium

en kelk of uitgegroeiden torus , bij de Cunoniaceae

te moeten brengen.

Tol deze familie behoort verder ook de Curni-
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Ha , in welker zaad de kiem in het midden van

een -vleezig kiemwit gevonden wordt , en welke

dus , niettegenstaande de meer volkomene ver-

groeijing der vruchtjes , hier te huis is.

Een ander nieuw geslacht zal later door mij

als Merkusia beschreven worden.



WAARNEMING EENER AFWIJKING IN DE RIGTING

DER DEELEN EENS HTACINIHS

;

DOOB

M. J. ADRIANl,
Pred. te Pelsel-A.

MEDEGEDEELD DOOR

H. C. VAN HALL.

Ue Wei Eerw. Heer Adriahi aau het Genoot-

schap ter bevordering der Natuurkundige Weten-

schappen te Groningen , in deszelfs bijeenkomst

van den 23 Maart 1836, ingezonden en mij ver-

volgens ter bekendmaking medegedeeld hebbende
,

eene zonderlinge afwijking in den groei eens Hy-

acinlhs (/ƒ. orientalis), ben ik zoo vrij hiervoor

eene plaats in dit tijdschrift te verzoeken.

Zijn Wel-Eerw. schrijft, » dat hij in den herfst

> van 1835 eenige bollen in potten en op glazen

» geplaatst hebbende , bij eenen derzelven , eenen

» zeer zwaren Hyacinthen-hol (eenen enkelen ge.

» len) opmerkte , dat deze op een glas met wa-

» ter gezet , wel nevens de overigen zijne worle-

» len in het water begon Ie schieten , maar van

» boven gesloten bleef ; toen de anderen mede op

» glazen staande , reeds lang van boven waren

» begonnen uit te loopen. Kort daarna zag

» hij tusschen de wortelu iels, dat naar eenen knop

» geleek, hetwelk zich al meer en meer onlwik-

» kelde en eindelijk eene formeele bloemsteng

» werd , die regtslandig in het water tusschen

» de wortels nederschoot en thans eene lengte van
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» meer dan twee palmeu ea 10 of meer welge-

» vormde bloemen en bloemknoppen lieefl , welke

j> bloemen, hoewel in hel water grocijende, hare

» gele kleur duidelijk verloonen. Toen de steng

» naar beneden reeds eenige lengte had , begon

» de bol zich ook van boven te openen , en vormt

» nu eene groene kruin van veelvuldige bladen

,

» meer dan gewoonlijk, en zonder bloem ; welke

» kruin hem deed denken , dat de bol (zoo hij in

» den grond gezet werd) welligt zoude barsten

» en zich in eene menigte klisters verdeeien. Op-

» merkelijk is het hierbij , dat de bol even ge-

v> zwollen
,
glad en zwaar blijft als in het begin

,

» hetwelk anders met bollen op glazen getrokken
,

» doorgaans het geval niet is." enz.

Toen Zijn Wel-Eerw. mij vervolgens dezen bol

nog in het <!;las , waarin dezelve gegroeid was ,

had overgezonden , zag ik dit alles volkomen be-

vestigd. De bloemsteng was bijna loodregt in het

water nedergegroeid , op kleinen afstand van den

wand , lot aan den bodem van het glas , waar

dezelve gedwongen was eene horizontale rigting

aan te nemen , ongeveer ter lengte van eene halve

palm op den bodem van hetzelve nederliggende.

De in hel water zich geopend hebbende bloemen

waren groenachtiggeel en bezaten zes meeldraden

en een' stamper, tusschen welke en die van an-

dere in de lucht gegroeide 'bloemen geen noe-

menswaardig verschil bestond, behalve dat de

gele, vrij groole helmknopjes (a«</ierae), niet ont-

sloten waren.

Behalve de genoemde bloemsteng was ook meer

midden in het water één blad in het water naar

beneden gegroeid , niede tot aan den bodem van
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hel glas; terwijl vier bladen, welke met het be-

nedenwaarls gegroeide blad en mei de bloemsleng

schier uit één punt voortkwamen , tusschen den

bol en den rand van hel glas doorgedrongen , en

op de gevi'one wijze naar boven gerigl waren.

Men komt dus op het vermoeden, hetwelk ik

echter door hel openen van den bol niet heb

kunnen bevestigen , dat het bolletje (of klister)

,

hetwelk , in eenen grooten bol besloten , de aan-

staande bloemsleng in zich bevat, gelijk dil door

Thevirahds {yertn. Schriften IV. p. 193. sqq.) en

door den Hoogl. Vbolik (Nieuwe Verband, v. de

Eerste Klasse van het K. N. Instituut II. hl. 207

—215-) aangevv'ezen is, in dezen bol door eene

toevallige omstandigheid , door drukking of door

eene andere oorzaak, eene benedenwaartsche rig-

ling verkregen heeft , en in die rigling voortge-

groeid is , terwijl de zwakheid van deze bloem-

sleng hare vrederoprigting in het water verhin-

derd heeft.

Opmerkelijk blijft altoos deze geheele afwijking

van den natuurlijken stand der bloemsleng (of,

zoo men wil , des bloemsteels) bij dezen overigens

reglopstaanden Hyacinthenbol
, geenszins overeen

komende met hetgeen bij andere plantsoorlen ge-

woonlijk w^ordt waargenomen.

Wanneer men , zoo als dit bij onze landlieden

dikwerf geschiedt , eene plant van het zoogenaam-

de St. Jans-kruiil {Seiium Tclephium) aan den

zolder van een vertrek omgekeerd ophangt, zoo-

dat de wortel naar boven , de steng naar beneden

gerigt is, zal deze steng niet voortgaan met naar

beneden te groeijen , maar zich langzamerhand

omkrommen , zoodat haar lop len laatste weder
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geheel naar den zolder gekeerd is. Wanneer men
daarentegen eenen Hyacinthen bol omgekeerd op

een waterglas plaatst
,
groeit de bloemsteng naar

beneden , zoo dat men
,

gelijk dit bij de tuiniers

wel bekend is , door twee bollen opzettelijk met

hunnen voet tegen elkander aan te voegen en wel

vochtig te houden , eene bloemsteng naar boven

en eene andere naar beneden kan zien uitgroeijen.

Men zoude hieruit welligt gissen , dat ieder

plantendeel , in het loaler geplaatst zijnde , des-

zelfs rigting , welke die dan ook ware , steeds

zoude blijven behouden ; doch Linit (JSachtrage

zu den Grundlehren der Anatomie und Physiolo-

gie der Pflanzen. GSttingen 1809, p. 39—40)

vermeldt eene door hem genomene proef , waar-

uit de ongegrondheid dezer gissing blijkt. Hij

liet tarwezaden een weinig ontkiemen , en hiog

dezelve toen waterpas op aan een haar midden

in water , hetwelk op eene wel verlichte plaats

stond. De uitgeloopene worteltjes schenen eerst

nog een weinig waterpas voort te wassen , doch

wendden zich toen plotseling met eenen regteu

hoek nederwaarts , de steng daarentegen met eene

gelijksoortige bogt naar bovetiwaarts. Bohnet (sur

l'usage des feuilles , Oeuvres 8vo. 1779, IV.

p. 170—180j heelt eene in het water loodregt-

omgekeerde steng van Mercurialis annua zich

zien ombuigen en hare oorspronkelijke rigting

naar bovenwaarts hernemen ^ Zoo, zouden er

meer voorbeelden zign op te noemen. De Hya-

cinth schynt van dezen regel af te wijken.

Decandolle {Physiologie p. 825—826) meent
^

dat, wanneer men eene steng omgekeerd volmaakt

loodregt konde plaatsen , dezelve zoude voortgaan
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met in die rigling naar beneden te groeijen , en

voert de ook door hem genomene proef van

eenen op water omgekeerd-geplaatsten hyacinthen-

bol ten bewijze hiervoor aan , zeggende » dat deze

» loodregle rigling hier volkomen was, omdat , hel

» water alle deelen van het weefsel week hou-

» denden, de bloemsteng door haar eigen gewigt

» nederviel ;" doch dit strookt geenszins met de

aangehasJde en andere voorbeelden van stengen

,

die, in het water geplaatst, zich evenwel oprig-

ten en naar omhoog wassen. Ook was de neder-

schietende steng in onzen Hyacinth niet volkomen

loodregt te noemen. — Welligt , zegt men , staat

genoemd verschijnsel in verband met het gevoelen

van velen , dat de bloemsteng des Hyacinths ei-

genlijk geene steng maar een bloemsteel (peduncu-

/««) is. Doch deze verklaring gaat mede niet door
,

daar ook w^are bloemstelen eene andere rigting

aannemen , wanneer de plant , uit welke zij zijn

voortgekomen , van plaats verandert. De bloem-

steng of gemeenschappelijke bloemsteel van eene

Auricula in haar midden horizontaal vastgehou-

den, was reeds na 12 uren tijdsverloop met haren

top een aanmerkelijk eind opgerezen , even als ook

bloemstengen derzelfde plant, welke met de potten,

waarin zij gekweekt waren , horizontaal , in eene

van het licht afgewende rigting nedergelegd waren.

De wortehezels van den Hyacinth schijnen

meer standvastig de haar eigene benedenwaarl-

sebe rigting te behouden. In de plant, die het

onderwerp dezer waarneming uitmaakt , zijn alle

de wortelvezels , ook die het naast bij de omge-

keerd groeijende bloemsteng gevonden worden
,

naar beneden gewend. Duuamel QPhysique des
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arhres. II. p. 153, fig. 168) eenen Hyacinthen

bol omgekeerd in een met -water gevuld glas ge-

plaatst hebbende, zag de aan de nu bovenste z^^Ae

des bols uitgeschotenc worteltjes zich omkrom-

men en benedenwaarts voortgroeijen.

Hel is hier misschien de plaats om te herinne-

ren hoe de steng , wanneer zij onder de aarde

groeit (vvortelstok , rhizoma) , zich niet zelden naar

beneden toe verlengt , w^aarvan Schültz (die Na-

lur der lebendige Pflanze I. p. 163—166, Plaat

I. f. I) voorbeelden aanhaalt , en gelijk ik hel

onder anderen bij Poa pratensis zelf ook wel op-

gemerkt heb. De ware wortel zal niet , dan bij

uitzondering op den gewonen regel , naar boven

wassen. In geval haar eene hindernis , een steen

b, V. in de grond voorkomt , rijst zij
,

gelijk

Kraft QNovi Comm, Acad. Petropolitance II. p.247)

reeds opgemerkt heeft, somwijlen eerst naar boven,

om later , aan de andere zijde van het verhinde-

rende voorwerp gekomen zijnde , hare oorspron-

kelijke benedenwaartsche rigting te hernemen. —
Een enkele keer heb ik in soorten van Sanseviera

de wortelvezeltjes bijna reglstandig naar boven-

waarls boven de oppervlakte van den grond zich

zien verheffen ; doch zoodanige voorbeelden van

afwijking van de der planten natuurlijke rigting

zullen wel altoos zeldzaam blijven , even als de

door Decahdolle (in zijne Physiologie p. 825)

vermelde -waarneming van Lavi , die den kiemen-

den wortel eens sparrebooras in eene loodreg-

te, naar boven gewende rigting geplaatst heb-

bende, denzelven zich niet omkrommen, maar

slechts na eenigen tijd ophouden zich te verlengen

en in eene stompe verharde punt eindigen zag.
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DE RUPS VAN DEN BOMBJX JTLAÜ
,

AFGEBEELD DOOB

Q. M. R. VER HUELL.

{Plaat III.)

in de bosschea van Boutualak ,
nabij het kasteel

Rotterdam te Macasser , op het eiland Celebes
,

Tond ik twee dezer rupsen, beiden volwassen,

op een' groot-bladerigen heester, waarschijnlijk eene

soort van Ficus; de rupsen vielen mg dadelijk in het

oog , daar de takjes , waarop dezelve zaten , door

de zwaarte van het insekt omgebogen , en geheel

met een wit poeder overdekt waren , hetwelk de

rups zoo op de doorns als op de huid heeft

;

hare bewegingen zijn zeer traag.

Niet lang had ik beide rupsen , waarvan de

eene grooter dan de andere was , bewaard , of,

zij schikten zich ter verandering , beginnende met

een blad van eene Ficus met een weefsel te

bekleeden , en vervolgens den steel van dat blad

geheel met draden te bedekken , hetzelve aldus

aan den lak bevestigende. Het spinsel, dat veel

overeenkomst heeft met dat der Bombyx Pyri ,

laat zich evea als dat der zgdewormea , ontwik-

kelen; het gelukte mij eenen langen , vrij sterken

grovea draad te bekomen , en ik zoude zeer

waarschijnlijk het geheele spinsel hebben afge-

wouden , wanneer ik niet bevreesd was geweest

,

de pop te veel te verontrusten.
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Na Terloop van hoogstens veertien dagen , kwam
's avonds de eerste vlinder uit , zgnde een man-

netje ; een dag later kvyam de andere te voor-

schijn , welke van het vrouwelijk geslacht was.

Ik heb deze zelfde vlindersoort ook op Am-
boina, over dag zittend op een blad gevonden, ech-

ter heb ik dezelve nimmer vliegend aanaetroffen.

NB. Wanneer men het spinsel der pop in zeep-

water gedurende eenigen tijd laat weeken , zoo

laat zich de draad zeer gemakkelijk afwinden

,

en tevens ontwaart men alsdan , dat het spinsel

bestaat uit een bladvormig weefsel , waarmede

de bovenzijde van het blad bedekt is , en tevens

ineengebogen gehouden wordt , en vervolgens uit

drie lagen van draden , die de binnenste coccon

bedekken.

W. DE HAAH.

i'>3j Ji.I) .hti-'

i.\.k\w Jyii;



AANTEKKENINGEN OMTRENT DEN GROEI DER RLOEM-

STENGE!» TAN TWEE AGAVE'S, OP HET LAND-

GOED VAN DEN HEER A. VAU DER HOOP
,

GENAAMD SPARENBERG , BU HAARLEM;

MEDEGEOEEI.D DOOR

W. H. DE VRIESE.

in dea zomer van 1835 bloeiden op genoemd

landgoed twee schoone , stevige , zoogenaamde hon-

derdjarige Agavès. De Heer A. van der Hoop heeft

mij goedwillig toegestaan van de hieronder vol-

gende , door Ziju£d. eigenhandig gehoudene aan-

teekeningen, omtrent den groei dezer bloemsten-

gen , voor het belangstellend publiek eenig ge-

bruik te maken. Ik geloof door de mededeeling

dier aanteekeningen , die ons leeren kunnen hoe

sterk de ontvvikkeling in plantgewassen ook on-

der eene daartoe overigens min gunstige lucht-

streek zijn kan, degenen, die met mij deze schoo-

ne planten hebben bewonderd , eene aangename

herinnering te geven ; terwijl ik overigens de

aanteekeningen geef; zoo als ze door mij zijn ont-

vangen , en ten slotte slechts eene enkele, bij ons

welligt minder algemeen bekende , opmerking , on-

der anderen omtrent het gebruik en het nut dezer

plant, hier wil bijvoegen.
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Mogl welligl deze of gene de bloote vermelding

eener daadzaak gispen , of physiologische resul-

taten verlangen , ik kan dezelve niet geven , en

geloof dat men , ten einde omtrent den aangroei

van plantendeelen in een zeker tijdperk of op be-

paalde lijden van dag of nacht wel te oordeelen,

duizende waarnemingen behoeft. Ik bied alzoo

den onpartijdigen lezer deze aanteekeningen aan
,

als een bewijs van bijzonder sterke ontwikkeling

dezer stengen.

Beide Agavës behoorden tot de ware Agave

Americana. Hoewel dit niet twijfelachtig was

,

werd het op den 30''°° Augustus nog bovendien

bevestigd, door de Heeren vaw Marum , Reibwabdt

en Dr. Edsi. Forst.ill van Nexo-Orhans ^ die op

gemelden dag de genoemde planten bezigtigden

,

waarbij ik de eer had tegenwoordig te zijn. De

planten kwamen geheel overeen met de afbeel-

ding van Ahdrews , in het Botanical Reposilory
,

lab. 438 , welke eenstemmig voor de beste ge-

houden wordt.

De bloemsleng van de eerst bloeijende der twee

planten , is voor het eerst ziglbaar geworden op

den 19*™ Mei 1835. Vroeger was de plant reeds

eenige dagen in de open lucht geweest , doch

werd toen in de oranjerie teruggebragt. De tem-

peratuur dezer plaats was , doordien de damp-

kringslucbt lot dezelve steeds toegang heeft , aan

die der buitenlucht nagenoeg gelijk. Sedert den

30»io jigj 1835 ïijQ door den tuinman vab Domue-

LAER , onder opzigt van den Heer vaw der Hoop
,

de metingen begonnen. Wy voegen bij deze ons

medegedeelde opgaven van den groei van eiken

dag , ook den graad van temperatuur , aangetee-
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kend 's morgens te S , des uamiddags Ie 1 , 's avonds

te 7 en te 10 uren, volgens fahr. Ik begrijp, dat

nanteekeningcu omtrent de temperatuur , in ver-

band met de omtrent den groei opgegevenc uren,

de zaak hier veel belang zouden bijzetten. Ik was
echter niet in de gelegenheid deze te erlangen.

Ned.duiia.
30 Mei. 53 \\'&n 's .ivonils 2 tol 5 uren . . 1

57i| 5 tot 8 van 31 !

50 ( Mei.

50 3

31 54 1 'sniorg. 8 tot 's avonds 8 uren 5i
57| ( 's avonds 8 tot den volgeuden
50 l dag 7§ uren 6
50

56
65 ( Juuij,

1 Jiuiij 56 1 's inorg 7i tot 8 ureu van 2 5i
65 I

' '

59 f
54 J

2 58n 'a raorg. 8 tot 's av. 8 uren 8ï
71i( 's avouds 8 lot 8 uren van
C8 j' den volgenden dag 61

3

58|J

64
175i { 's morgens 8 tot 12 . . . 2

63 1" 12 lot 9 uren des
63sJ avonds 5

Van dien tijd tot den volgenden
dag te 8 uren 7

4 66n
3 (— '78 ( 's roorg. 8 tot 's avonds 8 . 8|

67 l dien lijd tot den volg. morgen
67 J te 5 uren 6

5 67i"]— 's niorg. 5 lot 's avonds 2 uren 6
80 ( 's avonds 2 tot 5 2
70 1 5 tot 7 2
70 J dien lijd lot 8 uren in den

volgenden morgen 6

80'
I 's merg. 8 tot 81 's avonds 9§

70 ( dien tijd tot den volg. mor-
70 J gen 7| uren 5|

HAT. TIJDSCHR. lil. 3

6 67|
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Ned. duim.

eSI'J Van 's morgens 7§ tot 's avonds

83 I 8 uren 8i

73 f dien tijd tot 8 uren van den

70lJ volgenden morgen . . . . • 6J

Op dien dag stond de therm. van
Fahr. in den namidd te 3 uren, op 85.

P
laatstgenoemd uur tot 8 uren

morgens (i|

9 73 "j laatstgenoemd uur tot 8 uren
84 I 's morgens I3|
72 jlu den nacht fdat is tot 8 uur van
74lJ den volgenden morgen) ... 9

10 74 \

86 IVan dien tgd tot 8 uren 's avonds 8

1 1 73 l

82 I laatstgenoemd uur tot 7 uren
69

I
's avonds 6

69§j Gedurende den nacht tot 7 uren
van den volgenden morgen. . . t)|

12 72 .

81 IVan dien tijd tot 'savonds op het.

64 f zelfde uur 5

64|J
In den nacht (dat is tot 8 uren

in den volgenden morgen) ... 5

13 64 jVan dit imr tot 's avonds 8 uren 4i
7I||ln den nacht 2ï
50 >

56 1

'4 (i2ijVan 's morgens 8 lol 's avonds
07 I 8 uren 31
02 (In den nacht 2ï
591 1

'5 00 "JVan laatstgemeld uur tot 's avonds
68 I 7 uren .3|

55 jin ilen nacht (lol 's morgenii te
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In

35

Ned. duim.

lt> Junij 59 l Van dil uur tot 's avoada te 7 urea . 4
09
61
54 ) In den nacht 2

Wij herhalen hier niet weder de

uren, die zijn ala bg 15 en 16 Jung.

17 66
"J

66 I 4
65

f
3

601 I

18 65
J

691 1 4
63" f 3
561

1

19 59
6l|l 3
60 f 2
571

I

20 56
66 I 3
56 f 21

56

21 61 ,

68 3
61 ? 21
611

1

22 64 \

68 I 3
66 ( 21
61 §1

Des morgens te 7| uren waa de
lengte der liloemsteng 5 Nederl.

ellen ; te rekenen van den rand der
houten kist, waarin de plant staat,

en 4 ellen 2 palmen
, genieten uit

het hart der plant.

I

23 65
58 ( 3
52 > .... ; 2
53

3



24 Jnntj £7

36

IV«1. duim.

64 I 2i

j
64 > 2
57

Het weder was, gedurende de laat-

ste dagen , zeer guur. De steng

maakt armen. Beide redenen dragen
welligt toe tot den minderen groei

in lengte.

25 64 X

57 2
55 S lé
54i|

5|^26 5.5|

58 I 2
55 > 2
50

27

I

IJ

28 54i\

60 I 2
54
521
;i

29 54;

59 I 2
55 > 2
511

30 50
64 1 3
t\2 } 2
55

I

.lulij 66
65 I 3§
62 > 2
54

59 IVan 's morgens 7 uren Int hetzelfde

71|j uur van den vojgenden dni , dus

67 1 in 24 uren , was de groei (i|

t;2 I



3 Julij 09
78
72
621

37

Ned.duim.
Vau dit uur tot des avonds 7 ureu 4

In den oacbt 2

Oe uren als 1 Julij.

3|
31

41
2

4'

3

10

3

2i
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12 Julrj

'I

Ned. duim.

. 4
, 3

Deze uiorgeu had de bloeinsteng

17 zijtakken en 3 ziglbaar oullui-

kende.

17

De hoogte der bloemsteng was des

morgens ten 10 uren ongeveer 6 el-

len 4 palmen , te rekenen van de op-
pervlakte der houten kist, (nagenoeg

20| Rhijnl. voeten).

18

19
3§
2
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Ned.duim.
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IVed. duitu.

29 Julij

•2

I

30 67

731 J 2
72
(iO

Niettegenstaande het wanne en
schoone weder, scliijnt de groei in

lengte te veriuindereu, lielgeeu waar-
schijnlijk het gevolg is van de ont-
wikkeling lier zijdearmeii en uitsprui-

tende bloemen, welker knoppen ook
in lengte uitgroeijen.

31 66
«9 I li
64

J- I

61

1 Aug. 53
69
64 h , . I

56

De bloemsteng heeft nu 40 armen.

1-4 C
De gi'oei in lengte n ordt vao nu

af aan bijna onmerkbaar.

4-7 Des morgens te 7 uren 2

Op den 6 Aug. , des morgens ten

7 uren , was du steng 7 Ned. ellen

en 23 duimen lang, circa 23 Rhijnl.

voelen

7-13— Des morgens te 7 uren 3

13 Dcgroeiinlengtenietmeerzoogeregeldnagegaan.

19 Oe blo?men van de onderste armen openden
zich , hetgeen regelmatig van nu af toenam
naar boven toe

24-31 De bloemen van 18 armen zijn alle min of
meer ontwikkeld , ook druipt uit dezelve een
helder zoelsmakcud vocht.
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2 Sept. De bloemen aan de twee onderste armen zijn

reeds verdord.

14 De bloemen aan de 14 onderste armen wareu
geheel verdord , de daarop volgende min of

meer in bloei , de 9 bovenste badden nog gee-

ne knoppen ontwikkeld.

23 Genoemde 9 armen in vollen bloei.

27 .411e armen verdord

3 Oct. De geheele bloemsteng verdord. De bladen der

plant hebben de groene kleur nog niet verloren.

Deze plant is in het jaar 1824 door den Heer

VAB DER Hoop in Vriesland gekocht, zyade af-

komstig van den ouden Heer Bergsma Ie Damwou-

den. Men dacht dal dezelve alstoen nagenoeg 70

jaren oud was. In het voorjaar van 1834 is de-

zelve in eene nieuwe kist met versche aarde ge-

plaatst geworden

De andere Agave, die kleiner dan de reeds ge-

melde was , is in de open lucht verbleven. Op

den 4 Junij was de steng voor 't eerst zigtbaar

geworden. Op den II Junij te I uren nadenmid-

dag , had de steng de lengle bereikt van 2 Ned.

ellen en II duimen, gemeten uit het hart. Sedert

dien lijd zijn er regelmatig bij voortduring melingen

in het werk gesteld , welke wij zullen vermelden

gelgk ze ons zijn toegekomen.

Wij verwijzen den lezer hier gemakshalve naar

de opgaven vau temperatuur bij de eerste bloem-

steng aangegeven
, en vermelden nu slechts den

aangroei der steng.

' Ned. duim.
11 Junij Van I nur namiddag tol 7 uren 's avonds 3i

In den nacht ^'

'2 Van 's morgens 7 tot 7 uren 's avonds 10|
In den nacht 6"



42

Ned.duim.

13 Junij De uren als boven 7
3i

14 . 4i

31

15 6

^
16 5

2

17 6i

3

18 51
2

19 4
2

20 4
21

21 41

3

22 Van 's inorgeus 7 lot 12 uren ... 1|

dien tijd tot 7 uren 's avonds . . 2
In den nacht 3

De geheele lengte uit het hart geine.

ten, was bij 12 uren 3 Ned. el, 9
duim,

23 2|

2|

24 3

2|

25 11

1|

De geringe groei in deze dagen is waar-

schgnlijk toe te schrijven aan het guur
en onstuimig weder,

26 2

n
27 1

1|

28 . 2
n
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Neci.duim

29 Juiiij 2

30 ^§

1 Julij 3§
'2

2-3 Van 's morgens 7 uren op deu 2den tot

hetzelfje uur op den 3den Julij . . 8

3 dit uur tot 7 «ren 's avonds . . 5

Id den nacht 3|

4 Uren als boven 4

5 4
3

6 5

2

7 5
2

8 3
3|

Er beginnen zich eenige zijtakken te

ontwikkelen.

9 5

3

10 3
2

U 5

'I

12 5

Er zijn 7 zijtakken , hoeivel nog zeor

klein.

13 , 6
2

14 4
2

15 ' 5|
3
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Ned.duim.
Ui '"ly 51

21
Dei morgens ten 10 uren van den 16den

had de steng de hoogte bereikt van
5 El. 2 palm , of 16i Rhijiil. voeten

;

te berekenen van de oppervlakte der
houten kist.

17 6|
3

18 6

5

19 6
2

20 4

2

21 O

3J

22 6

2|

23 ö

3i

24 5|
2i

25 5

21

26 5

21

27 41

3

28 4-

3

29 21

H
30 , . . 2

3
De blijkbaar slerkere groei in deze , dan
in de andere steng, is hier ongetwij-
feld ook aan het minder aantal armen
toe te aehryven.
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Ned>duim.

31 Julij 21

2

1 Ang 2

2 63
1

71 ( . 2
65 f 1§

3 62 1

70 f 2|
65 f 1

63
)

4 63
75 I . . 2
61 ^ • . • I

64

De verdere metingen zijn niet op

geregelde tijden in 't werk ge-

steld. Den (iden Aug. 's morgens

te 7 uren , had de steng de lengtu

van 6 El 5palm (ruim20i Rhijnl.

voeten) bereikt, alnedcr gerekend

van de oppervlakte der houten kist.

6 Van 's morgens 7 uren van dien dag
tot 's morgens 7 uren van den vol-

genden 4

7-8 's morgens te 7 uren i,ia 24 uren) 4

9 't laatstgemelJ uur tot 's morgens
te 7 uren • • . 2

JO Als hoven 3

13 —— Uit hoofde der hevige winden , heeft de meting

in de laatste dagen niel geregeld kunnen plaats

hebben Deze steng heeft de hoogte bereikt

van 6 Ellen 9 palmen , of 23 Rhijnl. voeten-

De bloemen dezer Agave waren het eerst zigt-

baar op den 7 Sept. , en hebben zich over hel

algemeen beter ontwikkeld en langer stand gehou-

den , dan die der plant welke binnen de oranjerie

stond , in de nabijheid van en aan den top der
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bloemsleng hebbeu zij nog lang in het najaar

hare gele kleur behouden. De nachtvorsten van

November hebben aan de plant geene kennelgke

verandering , of nadeel toegebragt ; eerst door de

koude , in de eerste dagen van Deceaber inge-

vallen, zijn de bladen en sleng verwelkt tn zwart

geworden.

Uit bovenstaande aanteekeniugen , die zeker

van meer belang zouden zgn, indien dezelve

van uur tot uur gedaan waren , zoude men

,

mijns inziens , kunnen besluiten , dat de groei

van de stengen dezer Agave^s eigenlijk aan geen

vas'e uren bepaald , maar vooral wat de uit-

wendige oorzaken aangaat, het allermeest van

den graad van warmte des dampkrings afhan-

kelnk schijnt.

De bijna standvastig mindere groei in den nacht

dan over dag , iu beide waargenomen , is zeker

opmerkelijk, en staat welligt in verband tot die

lagere temperatuur en tot de mindere opklim-

ming van vocht.

In de eerslgemelde Agave had de bloemsleng

eene lengte van 723 duimen verkregen , van den

30 Mei tot den 10 Augustus, wanneer de groei

in lengte ophield , dus in den tijd van 7 1 dagen.

De sterkste aanwas had plaats van den 31 Mei

lot den 1.3 Junij. Indien men het getal der da-

gen in dat der duimea-leugle deelt, zoude hetzel-

ve ongeveer lü Ned, duimen in de 24 uren zijn.

Deze groei verschilt niet van dien , welken men

in andere soortgelijke aanlcekeningen als deze,

vermeld vindt. De Agave foetida , die in 1793

in den tuin te Parijs gebloeid heeft , en door

Ventesat is watfi'genoraen (Buil. de la Soc. Phil.
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P. 651. UsTEBi Ann. d. Botanik S 54) schoot

in 77 dagen eene steng van 225 voet (7i meter),

hetgeen dus nog geen iO duimen dagelijkschen

aangroei uitmaakt. In het Botanisch. Jahresber.

über 1827 S. 294—308, van Prof. Wikström (het-

welk wg echter tot dus verre nog niet konden in

zien) wordt de uitvoerige beschrijving aangetroffen

vau eene Agave americana , die, zoo als wij later

(Jahresb. über 1832 S. 174) vinden opgeteekend, in

Zweden gebloeid heefi , en honderd jaren oud was.

Deze bloemsteng verkreeg, van den 25 Junij 1832,

tot 20 September , eene lengte van negen ellen.

Het is mij niet wel mogelijk omtrent deze soort

van (Zweedsche ?) maal juist te oordeelen. Doch

meters zullen het wel niet zijn , en zoo wij ons

hierin niet bedriegen , moet de lengte van deze

steng en derzelver geheele uitgroeijing in 87 dagen
,

die der Agave van den Heer A. vah der Hoop

op verre na niet evenaren. Het klimaat zal hier-

van wel oorzaak zijn.

De tweede Agave, welke, gelijk vrij boven ge-

zegd hebben , in de open lucht stond
, bereikte

van den 11 Junij— 13 Aug. , dus in den tijd van

63 dagen , de lengte van 690 duimen , dat is bijna

1 1 duimen in de 24 uren. Deze groei is in even-

redigheid met de eerstgenoemde , sneller.

Hel schgnl dal de lengte, welke de twee Aga^

ve's boven door ons vermeld , hebben verkregen

,

niet veel verschilt van die, welke de bloemslen-

gen in Amerika bereiken. Deze en eenige andere

bijzonderheden omtrent deze plant , en het ge-

bruik dat men van dezelve in Amerika heeft
,

zyn mij later medegedeeld in eenen brief door

den genoemden Heer Forstall
, uit welken wij
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hel onderstaande hier nog bijvoegen :

M.

» Ainsi queje vous lavois promis
,
je viens vous

> donner quelques informalions de Ia fleur de

» rAgave americana, lelie que je l'ai vuë en 1828

» sur Ie plateau Mexicain, La fleur de VAgave

» est assez commune. Sa hampe varie de 16 è

» 26 pieds. De 15 a 25 pédoncules sontiennent

» chacnnes Irois pédicelles principales qui por-

» tent de 20 4 36 tubes, Ainsi Ie nombre de

» fleurs portées par chaque pedoncule est environ

» de 20 è 108. Les étamines inserées dans la

> coroUe dépassent de denx pouces Ie style qui

» se trouve au centre. La fleur est d'un jaune

» rougeatre , elle a une odeur fade. Les Indiens

» la sucent avec plaisir
,
puisqu'elle coulient un

» miei qu'ils Irouvent agréable.

» Celte plante joue un role important dans Ie

» commerce de la Mexique. De son coeur on

» préparé la boisson nationale connue sous Ie

» nom de pulqué. Elle parvient a sa maturité

» a peu prés a dix ans. La tige est coupée alors

» a sa base , avant l'epanouissement des fleurs.

3 Cette tige se remplit pendant plusieurs jours de

» suite d'une liqueur abondante que l'on fait fer-

» menter
,
pour en retirer Ie pulqué (*l , ou des-

> tiller
,
pour en tirer du chingueri , espèce d'eau

» de Tie, boisson également favorite du pays La

» plante meurt alors et se reproduit par des re-

(*) Men Tergelijke hierbg vooral: Mexico by H. G. Wakd

Esq. , second (dit, Iiondon 1829 I. Vol. p. 42.
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> jeltons uombreux. De ses feiiilles oii fahriqua

» de bons cordagos , et des étoffes assez fines. Sa

» racine sert de nourrilure aux Indiens, elle coii-

» lient beaucoup de sucre ; un pied d'Aloes arri-

» vé è son point de maturité peut produire 30

» piaslrcs (75 florins). Une plantation se vend

» souvent a raison du norabre des pieds d'Aloes.

» Dans 1'espoir que cette uote vous sera agré-

» abie dans un moment oü la fleur de l'Agave

» americana dans les beaux jardins de Mr. A. vas

> DER Hoop , attire l'atlention des amateurs de la

X Hollande, j'ai rhonneur d'être, etc.

Edmond J. Forstall."

Hel vaderland dezer plantsoort is tot hiertoe

wel niet met zekerheid aangewezen. De Agave

americana Lin. schijnt deze onzekerheid te deelen

met vele andere planten , vooral die , welke vroeg

voorwerpen van kuituur geweest zijn. Het komt

mij intusschen voor, dat het bijna niet raeer twij-

felachtig wezen kan , dat de plant in Amerika te

huis behoort. De veel spoedigere ontwikkeling

en bloeijing aldaar, de algemeene verbreiding, de

naam Aloë americana, bij de oudste schrgvers ["j

voorkomende, het eigenaardig zijn van de Aga-

ve vormen aan het noorden en midden van Ame-

rika en de noordelijke Anlilles , dit alles schijnt

ragt Ie geven om te besluiten , dat men door

Zuid-Europa als het vaderland aan te zien , ecne

(•) De «rsle liuchrijving en nudsle afbeelding gaf ToBiAS Al-

niNOs Cesenas in lijnc Plantac rariorcs Horti Farnt-

siani , In folio 1625, Zie aldaar pag. 95 en pi. 94 en 95.

WAT. TIJDSCHR. III. 4
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Terkeerde meening heeft aangekleefd. Zeer on-

langs is dit onderwerp behandeld door R. H.

ScHOMBURGK, uit wicns verhandeling (*) wij nog

kortelijk inededeelen , zoodanige bijzonderheden
,

welke ons niet door den Heer Forstall waren

kenbaar geworden. Schomburgk. heeft op 't eilandje

Tortola , lusschen Cuba en St. Domingo , doch

meer noordelijk dan deze beide gelegen , deze be-

rigten ingewonnen en medegedeeld.

De bladen geeft men, in smalle stukken gesne-

den , als voedsel aan het vee. Het ingedikte sap

van dezelve gebruikt men in plaats van zeep , het-

welk nog het voordeel heeft , dat het met zout-

achtig water evenzeer schuimt als met zuiver water.

Op het Virginische eiland Kanata gebruikt men

de bladvezels tot vervaardiging van strikken. Het

sap vrordtal daar ook als in- en uitwendig genees-

middel aangewend. De uitgebloeide steng wordt

sedert kort aangewend voor kunstmatige armen en

beenen , uithoofde dat dezelve zoo bijzonder ligt is.

Het merg van dezelve in vierzijdige platte stukken

gesneden , gebruikt men om scheermessen aan te

letten. De hoogrood gekleurde w^ortel bevat wcl-

ligl eene voor technisch gebruik geschikte verwstof.

Vooral om de , boven reeds genoemde
,
pulqué

worden plantagiën van deze Agave , die den naam

Maquey dragen, aangelegd. Eene opgave van de

opbrengst der kuituur voor deze pulqué , nabij

de steden Mexico en La Pueblo , door den schrij-

ver gegeven , doet ons deze plant als een der

(*) Zie een uiUreksel daarvan in de f^erhandelungen des Ve-

rtint »ör Befórd. des Gartenbauea in Kónigl. Preui-

tUehen Staattn , XI. £d. 2 Heft. 225.
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voor nijverheid eii koophandel niiltigsle gewassen

kennen. Voor i!c stad Mexico bedroeg dit in het

jaar 1793, 817,739 Dollars, hetgeen veel meer

dan anderlialf millioen hollandsch zal bedragen.

De bloeitijd door Waro , opgegeven stemt met

de opgave van Forstall overeen. ScnoaBüRCK.

nam het bloeijea op het eilandje Anagada en

naastbljgclegene waar , door elkander , op het ze-

vende jaar.

Kundige planters berekenen nagenoeg het uur
,

waarop de bloemsteng zal te voorschijn komen.

Dit bloeijen weten zij daardoor voor te komen.

Er wordt dan in de steng eene diepe insnijding

gemaakt , het middelste van de steng wordt er

uitgenomen , het uitwendige alleen overgelaten

,

en alzoo eene kunstmatige holle van bijna twee

voelen diep en anderhalf voet breed daargesleld.

Het door de natuur tot ontwikkeling der bloem*

steeg bestemde vocht vloeit daar te zamen , en wel

in zulk eene hoeveelheid , dal eene enkele plant

in den lijd van 2—3 maanden van 2—3000 cu-

biekduimen vocht kan doen uitslroomen.

Uit de bladen vervaardigt men ook nog papier ("i^).

Somwijlen vormen zich iusschen de takken jonge

planten , even als bij Agave vivipara ; als men

hierby nog de uitloopcrs rekent , is het duidelijk

dat de natuur ook hier , buiten de zaden, genoeg-

(•) In het Pohjt. Journ. XXXIV. S. 401 (en daaruit overge-

nomen in de Nat. Bijdt\ V. Deel) lezen uij , dat de re-

gering ïan Mexico heeft bevolen , dat in alle regcrings-

ioriglingen geen ander papier zal mogen gebruikt worden
,

dan hetwelk in dat land uit de inlandiche Agave amei i-

tana (Maquey) bereid wordt.

4 •
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zaam Toor de instandhouding van de soort ge-

zorgd heeft.

De grootste Agave , welke Schomburgk heeft

waargenomen , was op Tortola , ongeveer 800

voeten boven de oppervlakte der zee , op eenen

steenachtig kalkaardigen grond. De bladen namen

eenen omvang in van 38 voeten. De lengte van

het grootste blad was van 12è voet , de grootste

breedte , van 20è duim.

De schrijver eindigt zijne verhandeling met eeni-

ge opmerkingen over de geographische verbrei-

ding dezer planlsoort. Hij houdt Mexico en Nieuw-

Spanje voor het ware vaderland ; en aannemende

met LiRHAEus , dat elke plantsoort een oorspron-

keiyk middelpunt heeft , waarvan dezelve zich

uitbreidt , houdt hij het er voor , dat dezelve zich

DOOI delijk heeft verspreid naar Florida en ZMid-

Carolina , terwijl naar het zuiden toe de uitbrei-

ding tot byna aan de Orenoco plaats vindt; over

den golf van Mexico heeft dezelve zich uitgebreid

op Cuba , St. Domingo , de zoogenaamde Isles

f^ierges , enz. Zuidoostelijk schijnt zij zich niet

verder dan Antigua uit te breiden , terwijl de

Zuid- oostelijke Antilies alleen de Agave vivipara

bezitten. Eeft drooge , lemige ,
kalkaardige bo-

dem , of het zeestrand, en bergachtige streken,

1000 voeten hoog, zijn de geliefkoosde groei-

plaatsen voor deze plant.



IETS OVEK HET 05DERSCHEID TUSSCHB» DE KIELEU DEll

BOVEW- EN OÜDERKAiK BIJ DE OLIFA.:(TEB
,

J. VAN DER HOEVEN.

J.n December des vorigen jaars untving ik ter

beschouwing eenen grooten maalland , die om-

streeks Deventer , een klein half uur ten zuiden

Tan den straatweg op Apeldoorn , nagenoeg vijf

voet onder den grond gevonden was. Dat dezel-

ve lot den uitgestorvenen Elephas primigenius be-

hoorde , bleek mij dadelijk bij de eerste beschou-

wing; maar, willende bepalen of dezelve in de

boven- dan wel in de onderkaak en aan welke

zijde hij geplaatst was geweest , werd ik opge-

wekt , om het onderscheid lusschen de kiezen van

beide kaken bij het geslacht der olifanten na te
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guan. Ik sloeg ten f'ien einde het onschatbaar

werk van cuvreR , Recherches sur les ossemens fos-

siles, oj) , waar ik deze kenmerken, volgens een

zorgvuldig onderzoek, opgegeven vond {*) , en

vergeleek de daar voorkomende beschrijving met

onderscheidene schedels, die in het Rijks Museum

van natuurlijke geschiedenis en in deontleedkun-

dige verzameling der Leidsche Hoogeschool aan-

wezig zijn. Deze vergelijking toonde mij , dat er

bij de kenmerken , zoo als cuvier dezelve op-

geeft , eene kleine onnaauwkeurigheid is overge-

bleven. CuviER zegt namelijk : On distingue en-

core les dents appartenant a chaque cóté
,

jjarce

qu'elles sont convexes a leur face interne et un

peu concaves ü Fcxtcrne.' Hierin juist ligt een

derde onderscheid lusschen de kiezen der beide

kaken, hetwelk men bij de twee overigen , welke

cdvier opgegeven heeft , voegen moet. Het eerste

onderscheid namelijk is daarin gelegen, dat de

o[)|)ervlaklc der kroon bij de bovenkiezen eenig-

zins bol , die der onderkiezen daarentegen veeleer

uitgehold is. Het tweede onderscheid bestaat in

de ligting der platen; die van de bovenkiezeD

hellen schuins naar voren , die van de onderkie-

zen schuins naar achteren. Het derde onderscheid

eindelijk is , dat de bovenkiezen eenigzius bol zijn

aan de buitenzijde ; de onderkiezen daarentegen

(^en wel , zoo als het mij voorkomt , in meerde-

ren graad) aan de binnenzijde bol zijn en eeni-

germate liol aan de buitenzijde.

Men behoort gevolgelijk bij ccvier de woorden:

> elles sont convexes it leur face interne el un peu

C) I. p. 44k. Si'énie Sdition , Paris 1825. 4».
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concates a Vexterne ," alleen van de kiezen der

onderkaak te verstaan.

Veelligt meent de een of ander , dat deze op-

merking van weinig gewigt is. Wg geven haar

ook niet al.s eene belangrijke ontdekking op , maar

alleen als eene bgdrage , om met zekerheid tot de

oplossing van het vraagstuk , hoe eene losse kies

in den kop geplaatst was , te geraken. Al wat

tot de vergelykende osteologie der zoogdieren en

bepaaldelgk tot de kennis van de tanden behoort,

is door ccviEa zoo uitgeput , dat men vooreerst

te vreden moet zgn , wanneer men hier en daar

eenige woorden tot zgnea tekst kan bgvoegen.

Dit vraagstuk aangaande de voormalige plaats

,

welke een losse tand in den kop innam , komt

den oppervlakkigen beschouwer dikwerf zoo duis-

ter Toor , dat het veelligt niet ongepast is , over

deszelfs algemeene oplossing hier nog eenige korte

opmerkingen bg te voegen.

Wanneer men eene losse kies heeft , zgn , oaaf-

hankelijk van de vraag of die kies eene eerste of

volgende is , 't geen op eene andere wijze wordt

nagegaan , acht plaatsingen in het algemeen mo'

gelgk , in geval men de zgranden van de twee

overigen onderscheiden kan , iets hetgeen bij de

olifantskiezen door den langwerpigen vorm der

kroon en door de dwarse rigting der platen , bij

andere kiezen door andere kenmerken bepaald

wordt. Wanneer men dit onderscheid nog als

onbekend veronderstelt , heeft men zestien onder-

scheidene wgzen , waarop de kies geplaatst kan

xgn. Nemen wij aan , dat de voor- en achter-

rand van de zijdelingsche randen onderscheiden
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is , dan kan de kies in de boven- of onderkaak

geplaatst geweest zijn
,

en in elke kaak op vier

verschillende wijzen.

Stellen wij, bij voor-

beeld , dat A E G D de

oppervlakte der kroon

voorstelt. Dan kan A de b
voorzijde wezen , B de

buitenrand , C de bin-

nenrand en D de achter-

zijde (fig. I.)

Of, A de voorzijde, D de achterzijde blijvende,

kan B de binnenrand , C de buitenrand zijn.

Doch de kies kan ook omgekeerd zoo geplaatst

geweest zijn (fig. 2) , dat D de voorzijde , A de

achterzijde was; en in deze stelling zijn wederom

Iwee gevallen mogelijk, naar dat C builen- of

binnen-, en omgekeerd B binnen- of buitenwaarts

geplaatst was.

Deze redenering geldt voor beide kaken
;
ge-

volgelij k zijn er acht plaatsingen mogelijk. In-

geval wij nu een kenmerk hebben , om voor- en

achterzijde te onderscheiden , dan worden de bo-

vengemelde acht plaatsingen tot vier gebragt. Bij

de olifantskiezcn is zulks gemakkelijk. Het ge-

deelte der kroon , dat voor in den mond staat

,

is sleede het meest afgesleten. Onderstellen wij ,

dal olzoo gevonden wordt , dal A in onze figuur

de voorzijde is: dan kan B buiten- en C binnen-

zijde of omgekeerd C builen- en B binnenzijde

zijn en zulks in beide kaken. De acht mogelijke

gevallen zijn gevolgelijk op de helft gebragt.
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Onderstell men nu een kenmerk om boven- en

onderkiezen te onderscheiden , dan worden de vier

plaatsingen tot twee gebragt; en, kan men ein-

delijk binnen- en buitenrand onderscheiden, dan

blijft er slechts ééne mogelyke plaatsing over , en

het vraagstuk is opgelost , niet door gissen , maar

met eene ontwijfelbare zekerheid , die aan het

strengste bewijs eener wiskundige waarheid niets

toegeeft.

Men begint dus zyn onderzoek met ia den ge-

geven kies de voorzijde van de achterzijde te on-

derscheiden. Vervolgens onderzoeke men , of het

een kies der boven- of onderkaak , en eindelijk

wat de binnen- en buitenrand zij , 't geen aan zal

wyzen of de tand regts dan wel links geplaatst

was.

De mogelgkheid, om bg een' lossen maaltand

te bepalen , in welke kaak en aan welke zijde hij

geplaatst was , hangt gevolgelijk bij elke diersoort

van vier gegevens af. Men moet kenmerken heb-

ben :

1">. Om den voor- en achterkant der kroon van

de zgdelingsche randen te onderscheiden

;

2". Om den voorkant van den achlerrand te on-

derkennen
;

3". Om te bepalen of de kies in de boven of in

de onderkaak geplaatst geweest zij.

4'. Om in elke kaak den buiten en binnenrand
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der kies op te geven eu dus de regUche of

linksche zgde aan te wyzen.

Alleen daar , waar al deze zaken bekend en

deze kenmerken onbedriegelijk zijn , kan men het

vraagstuk oplossen, maar daar ook heeft deze op-

lossing eene onbetwistbare zekerheid.

I



UITTREKSEL UIT EEN'' BRIEF VAN PROr.

F. J. F. MEIJEN

TK BERLI/N
,

AA»

}. VAN DER HOEVEN ,

Betrekkelijk het geslacht Chinchilla en de Sy •

nonymie van hetzelve.

In een der vroegere stukken van uw zeer ge-

acht Tijdschrift (1835 Boekbeschouwing bl. 139)

vind ik de opmerking, dat ik de Synonymie over

het geslacht Chinchilla zeer in verwarring heb ge-

bragt (*) , eene beschuldiging , die ik door de

volgende mededeeling gaarne van mij wenschte

aflekeeren. Zoo zie ik met verwondering, dat

de Beer w^rEGJiina (Archiv für Naturgeschichte II

p. 205) beweert , dat ik uit Chinchilla drie ver-

schillende geslachten heb gemaakt , terwijl toch

(*) Zoo schrqft de Ueer UEIJEK. Ik had slechu geiegd , dat

iat geachte geleerde io de Synonymie ?an Chinchilla

EBHIGE verwarring gebragt had.
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de ware toedragt der zaak geheel aaders is. Hel

is tegenwoordig bekend , dat de Heer grat niet

slecht» eene valsche geslachts-diagnose
, maar zelfs

eene verkeerde afbeelding der tanden van de klei-

ne Chinchilla gegeven heeft , waardoor het door

den Heer gray aangenomene geslacht Chinchilla

van uw geslacht £'n'oOTy« geheel verschillend werd.

Men mogt toen niet veronderstellen
, dat de Heer

GHAY zulke misslagen maken kon , en daarom

moest dat geslacht Chinchilla naast uw geslacht

Eriomys geplaatst worden. Gevolgelijk werd het

geslacht Chinchilla niet door mij onderscheiden
,

maar slechts aangenomen. Toen het opstel van

BENSETT over Chinchilla mij in handen kwam

,

zag ik spoedig in, dat de afbeelding der tanden

volgens GRAT geheel verkeerd was , en dat daar-

door het geslacht Chinchilla van gray eu bekrett

met uw geslacht Eriomys overeenstemde.

Even zoo ging het mij met het dier
, waarvan

de Heer lichterstein zijn geslacht Eriomys had ge-

vormd.

Het maaksel der tanden was namelijk bg dat

dier onbekend , maar de beschrijving der pooten ,

het getal der vingers , te weten drie aan de ach •

ter- en vier aan de voorpooten, gelyk ook de

Heer wiegmabu in zyn Handbuch der Zoölogie
,

Berlin 1832. S. 57, opgeeft, verwrjderde het van

Chinchilla , en bragt hetzelve , zoo lang deszelfs tan-

den onbekend waren , tot het geslacht Lagostomus.

Het door u het eerst opgeworpen vermoeden, dat

by Eriomys lichtehst. de pooten waarschijnlgk

eveneens gevormd waren , als bij uw geslacht

Eriomys, werd bewaarheid gevonden , en de dwa-

ling in de afbeelding van dat dier , welke de
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Heer lichtenstew had gegeven , was door een'

misslag des teekenaars ontstaan (*). Na dat dit

uitgemaakt was, werd het zeer geraakkelyk te

erkennen , dal ook Eriomys lichtenst. overeen

kwam met uw geslacht.

De Heer wiegmarn gelooft , dat ik verder uit

Mus laniger molika een derde genus van de

Chinchilla gemaakt zou hebben , doch , zoo als

ik meen
,

geheel zonder grond
, want ik heb in-

tegendeel uitdrukkelijk aangemerkt , dat wanneer

het bewezen kan worden , dat de bekende plaats

bij MOLiSA pahnis tetradactylis
,
planlis pentadal-

ctylis valsch is , dit dier wel zekerlijk met de ware

Chinchilla overeenstemmen zou. Ik heb echter

ook op de zonderlinge afbeelding van Cricetus

laniger in ghiffith's the animal Kingdom opmerk -

zaam gemaakt , daar zij met die beschrijving van

MOLIXA overeenkomt. Is ook hier de teekenaar

naar willekeur te werk gegaan ? De Heer gray
beweert zulks in de daad in een' mg toegezonde-

nen brief.

Zeer verheugt mij het berigt , hetwelk gij uit

het Zool.Iourn. XX. p. 994 hebt medegedeeld (*j,

dat thans nog eene tweede soort van Lagidium
bekend is geworden. Ik veroorloof mij hierbij de

opmerking, dat ik hetzelfde dier , hetwelk de Heer

(*) Znllu is moeijelijli met den t(kü tao lichtenstein
oTtretn l« brengen. v. d. h.

(•) Eigenlijk niet daaruit, maar uit een' brief van den Heer
BKNHETT

, welken hij mij bij de loeiending »an dat op-

tici geKhrcten heeTt.
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Bbubett als Lagolis Cuvieri beschreven heeft , in

het jaar 1831 op de hooge vlakte van Zuid Peru

gevonden en daarop het geslacht Lagidium ge-

grond heb , en wel vroeger dan de Heer Bekhett

het geslacht Lagolis bekend maakte, namelijk reeds

in December 1832. Ik geloof daarom , dal mijne

benaming Lagidium perua)ium , niet als synonym

met Lagolis Cuvieri moet beschouwd worden,

zoo als de Heer wiegmaks vroeger gedaan heeft

(Hande u. Spenersche Zeitung , Berlin lS3ó Juli).

De Heer wiegmawk heeft wijders {Arcliiv für Na-

turgesch. II, p. 213) eenige twijfelingen opgewor-

pen , of mijn nieuw geslacht Galea wel genoeg -

zaam zeker gevestigd is. Het is mogelijk , dat

het dier, door mij gezien, niet lot de haasmuizen

(Hasenmüuse) , maar tot de sizelachtige dieren

(zieselartige Thieren ("^) ) behooren kan , maar de

opgave van den Heer wiegm\i>5 , dat de tanden

van dit dier in maaksel met die van Cavia rttpcs-

tris Nedw. overeenkomen, berust op eene dvra-

ling. De grootste overeenkomst hebbeu de tanden

van het geslacht Galea met die van Pedeles.

NASCHRIFT.

Op verzoek van den Heer Meijejt plaats ifc vol-

gaarne het bovenstaande uittreksel uit zynen brief

\*) SftrmophUi.

V. D. H.
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Tan 15 Januari) 1836. — Ik veroorloof mij alleen

de aanmerking , dal het nu , ook volgens den

Heer meijeh , uitgemaakt is , dat Chinchilla grat

en BESSETT, en Eriomys licht, volkomen hetzelfde

geslacht is , als dat , hetvrelk ik Eriomys heb ge-

noemd. Dat de misslagen , door grat en ligh-

TEBSTEiH begaan , aanleiding gegeven hebben tot

de verwarring in Ae Synonymie , is blijkbaar, maar

de Heer Meijek heeft evenwel die verwarring in

eene opzettelijke 31onographie van de Chinchilla's

gebragt , door te onbepaald vertrouw^en te schen-

ken aan het werk zijner voorgangers en aan vroe-

gere afbeeldiiigeu.

Ik moet hier nog bijvoegen , dat daar Lagidium

peruanum hetzelfde dier is , als Lagotis Cuvieri
,

gelijk ik vroeger heb opgemerkt (^Tijdschrift II
,

Boekbesch. p. 139) , deze twee namen onder de

Synonymie van het Systema Mammalium moeten

worden opgenomen. Meer heb ik nimmer be-

weerd en ik wil gaarne aannemen , dat de bena-

ming Lagidium , door meijer voorgesteld , in tijd-

orde den naam Lagotis vooraf gaat , en dus vol-

gens den regel de voorkeur verdient. Zulks heeft

thans ook de Heer Wiegjiahn erkend (^Archiv

für Naturgesch. II. S. 204).

Op deze aangehaalde plaats tracht Wiegmamb

(Einige Bemerküngen über das Chinchilla) aan

te toonen , dat er twee soorten van Chinchilla

bestaan , en dat hel door Bekbett en Rousseau

beschrevene dier (niet dat van Gkay , gelijk hij

verkeerdelijk in een' brief aan mij schreef) van

Eriomys Chinchilla Lightebst. soortelijk onder-

scheiden is. Het is zeer mogelijk, dat zulks zich
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bevestigt, en het zij mij vergund op te merken,

dal ik omtrent dit punt mij niet beslissend heb

uitgelaten (Bijdragen tot de Natuurk. ff^etensch.

VI. 1831 bl. \\T). Wij hebben kleinere, meer

donker graauwachtig-bruine , en grootere , meer

blaauwachtig-grijze voorwerpen gezien. Deze laat-

ste kwamen met de afbeelding van Lichtehsteih

het meest overeen.



KRUIDKUNDIGE AANTEERENINGEN

CLAAS MULDER

,

ffoogteeraar U Franeker»

ïterum Natura tenehris ohvoluta , cun*

solo aniüogisyno patent, tota percur~
reiida venit , ut mediantibiis simpli-
ciorihus machinis , in sensunifacilius
occurrentibus , implicatiores retexa-
mus,

Malpighi.

In de Natuurkundige Bi/dragen van v. Hall,

W. Vrolik. en G. J. Mulder , heb ik in der lijd

,

onder bovensfaanden titel begonnen, iels Tan mij-

ne kruidkundige opmerkingen mede Ie deelenj de

Redactie van het tegenwoordig Tijdschrift de ge-

legenheid daartoe hebbende aangeboden , vatte ik

het plan op , van lijd lot tijd hier die aanteeke-

ningen te vervolgen. Derzelver inhoud zal door-

gaans loopen over den bouw en de verrigtingen

der gewassen, niel over streng genomene beschry-

vendc en stelselmatige kruidkunde. Mijn aanleg,

opleiding en omstandigheden leiden mij bij voor-

keur tol eerstgenoemde gedeelten der wetenschap.

5
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Opgeleid in de school yaa BmiGMAiis , zou liet on-

mogelijk , zijn eene plant te beschouwen en geen

onderzoek naar haar leven te doen ; en , hoe dit

te lecren kennen , zoo niet door hare zamenslel-

lende organen en derzelver verband en verrigtin-

gen na te sporen ? De omstandigheid van geplaatst

te zijn in een' kleinen kruidtuin , draagt daartoe

mede bij. Met een middelmatig getal van planten

,

kan men zeer goed anatomische en physiologischc

waar- en proefnemingen doen, doch er wordt

eene zeer groote menigte gewassen , een uilge»

breid Herbarium en eene verzameling van kostbare

plaatwerken vereischt , om iels belangrijks iu

beschrijvende botanie te kunnen uilriglen.

Men boude dit geschrijf voor niets meer , dan

het is. Het bevat geene uitgewerkte verhande-

lingen, maar slechts losse stukken van verschil-

lend gehalte. Echter is deze vorm zeer geschikt

om kleine opmerkingen , die welligt tot grootere

aanleiding kunnen geven, aan de vergetelheid te

onttrekken ; of ook , om deze of gene inzigten

aan anderen aanvankelijk ter beoordeeling mede

te deelen. Dit laatste is eene van de eerste drijf-

veren tot deze opstellen
;
grondige aanmerkingen

tan deskundigen zullen mij steeds aangenaam

zijn.

Ocer den icarmlegraad in bloemen.

De vraag , of sommige organen der planten
,

boven anderen , op zekere levenstijdpcrkeu een'
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verhoogden warmlegraad verloonen , welke met

het leven in verband staat? ia even belangrijk,

als moeijelijk te beantwoorden. Ik heb mij met

de beantwoording derzelve tot nu toe niet gere-

geld proefondervindelijk kunnen bezig houden
,

doch deed in 1831 eenige voorloopige waarne-

mingen , welke mij overtuigden , dat inderdaad

eene vermeerderde warmte in de bloem van Arum

dracunculus en van Cactus rjrandiflorus ontwik-

keld wordt. — De naauwkeurige proeven van de

Hoogleeraars G. Vrolik en W. H. de Vbiese , on-

• langs in dit Tijdschrift medegedeeld , zouden het

.geheel overtollig maken, dat ik de mijne opgeef,

ware het niet , dat zij andere soorten van planten

betroffen. Deze is de eenige reden , welke mij

heeft bewogen , om aan het verzoek van derzelver

: raededeeling te voldoen , hoe onvolledig zij ook

aijn.

Op den 15 Junij 1831 , was er in de opene

lucht eene groote bloem van Arum dracunculus

volkomen ontloken en gaf aanleiding tot de te

• vermelden waarneminsren. Ik nam tot dit oos-

merk een klein thermomelerlje met ivoren schaal

,

hetwelk beurtelings in den dampkring , boven de

bloem , en in de buis van denzelven gehangen

werd. Ik bevroedde wel , dat deze manier hare

reoeijelijkheden heeft , doch meende aldus de mo-

gelijkheid van ongelijken thermometer-stand door

verschil van instrumenten best te voorkomen.

Tusschen 10 en 11 ure teekende de therm. 69°

buiten de bloem. Ik liet den thermometer aan

een' draad door de keel der bloem zakken en

aldaar eenige minuten vertoeven. Uitgehaald wor-

5 *
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tiende , stond hij op 78». — Tot eren na 11 ure

in den dampkring gehangen hebbende, teekende

hij 76" ; na eenige minuten in de bloera vertoefd

fe hebben, weder 78°. Terstond -weder in de

bloem gelaten zijnde, verbleef hij er in lot I ure;

bij de uithaling stond hij nu op 82°. en daalde

in den dampkring weldra tot 78°. — Ten 2 ure

slond de therm. 81° buiten de bloem, en rees

binnen dezelve in drie minuten tgds tot 84°. Toen

de proef ten 3 ure herhaald werd , was de tem-

peratuur 82° binnen en 70" buiten de bloem.

Ten 35 ure toonde de zoo diep mogelijk in de

bloem neêrgelatene therm., na kort vertoef, 84°,

terwijl bij in de lucht spoedig lot 80" daalde.

Na een kwart-uur gehangen te hebben , teekende

hij 77° en gedurende één minuut in de bloem ge-

lalen 79". Ten 5 ure 78° binnen, 76" buiten j

ten 8 ure 73° binnen , 70-" buiten de bloem. —
Ik liet nu den thermometer gedurende den nacht

in de bloem en nam den 16 Junij , 's morgens 6

ure, 72° binnen en 66° buiten dezelve waar.

De plant , waarmede deze waarnemingen plaats

hadden, was onmiddellijk aan het zonlicht bloot-

gesteld en in natuurlijken toestand; ik wilde we-

ten, of andere omstandigheden andere uitkomsten

zouden opleveren. Tot dit einde werd de bloem,

ten 10 uur , afgesneden en in een glas met wa-

ter geplaatst. Zij slond nu in een prieel , builen

onmiddellijkcn invloed des zonlichls. Zie hier de

uitkomst van deze waarnemingen.
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slechts eenige malen waargenomeu , ïoo als uit

de \olgende aanteekening blijkt.

Tijd,

Juoij 17. 3i nre.

9 »
18. 7 »

11 »

8 »
19. 7 »

11 s

20. 11

7

WAEariGEAAD IJ

77*

62»

77»

66»

82»

82»

de Incht.
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van Aruin ilalicum waargenomen (*). Tusschen 4

en O ure namiddags was het verschijnsel het

sterkst. Beweert men, dat dit geschiedt generationis

momenlo , zoo als ook evengenoemde kruidkenner

schgnt te meenen , dan wordt men tot de vraag

geleid: of dan de voorlleling juist tusschen 4 en

6 ure plaats vindt? Misschien ware het niet on-

belangryk te welen , of er in den tijd van het uit-

strooijen van het pollen in het algemeen eenige

vaste tijdsbepaling bij verschillende soorten van

gewassen bestaat.

Zie hier nog wat ik aan Cactus grandiflorus

waarnam.

23 Juüj 1831 's av. 6 u. 20 min. temper, bij de bloem 65°, binu. 66°.

7»l)» » Dös) 64", » 66*».

dsIOb » »» » 64o, » 65o.

»!>20b » D» » 63», » 65».

9 » 55 » » » i> » 62°, » 63».

'lIoOx V »i> » 61°, ï 61*.

Üe plant had tot 's namiddags in cene warme

kast gestaan , doch werd toen verplaatst naar de

oranjerij , om het bloeijen beter te kunnen waar-

nemen. Ik herinner dit hier , omdat men mis-

schien aannemen kan, dat de lucht binnen inde

bloem vervat , nog eenigzins de temperatuur van

de warme kast heeft kunnen behouden. Echter

kan men hier tegen aanvoeren , dat de warme
lucht spoedig uit de bloem in de koelere zou zijn

(*) Z. PracUMonct Rei Herbar. p. 118. honon. 1827.
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opgestegen en derhalve reeds lang dezelve moesl

verlaten hebben , toen hij ten zes ure vrij ver ge-

opend was. Ten 3J ure waren de toppen der

bloembladen reeds zigtbaar, en ten 5 ure kon

men het opengaan elk oogcnblik zien voort-

gaan.

Het is wenschelijk , dat andere groote bloemen

nader onderzocht worden , vooral omdat men nog

al iets aan de bloeiwijze spadix schijnt te hech-

ten. Het is belangrijk , dat uitgemaakt worde

,

of de verhoogde of liever eigene temperatuur in

alle bloemvormen voorkomt ? of dezelve in ver-

band staat met uitwaseming , uilademing , voe-

ding , voorlteeling of wat anders? Want , zooveel

ik thans zie , is er nog geen doorgaand bewys

gegeven, met welke levensverrigting ofphysische

igenschappen dit verschijnsel in verband slaat?

Eer wij dit verband kennen , kunnen wj kwalijk

over de oorzaak handelen. » Jngens hac de re,

novusque experiendi campus physiologis patefit."

(Bertolosi).

Een woord over het verband der kruidkundige

leerstukken en opwekking tot betere rang-

schikking en omschrijving der kunst-

uildrukkingen.

Er slaat in de natuur niets op zich zelf, alles

staal in onderling verband. Wij menschen moe-
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ten de verschillende gedeelten der natuur wel

broksgewijze onderzoeken , uilhoofde van de be-

perktheid onzer vermogens, maar wij mogen niet

uit het oog verliezen , dal in de heerlijke schep-

ping die verbrokkeling niet beslaat. Wij moeten

daarom van lijd tot tijd eene poging wagen om

eenheid in de verscheidenheid , verband lusschen

zaken te zoeken, welke wij eerst, op zich zelven

slaande , beschouwden.

Zoo leeren wij , om een voorbeeld Ie noemen
,

eerst de uitwendige gedaante van de gewassen en

hare deelen kennen , en met bepaalde woorden be-

schrijven. Wij dringen daarna in een ander gedeelte

der wetenschap door lot de kennis van de grove-

re en fijnere deelen, welke inwendig de plant

zamenslellen ; wij sporen op , welke levensverrig-

tingen elk uit- of inwendig deel volvoert; wij

zoeken naar de prikkels , welke die verriglingen

aanzetten , naar de stoffen , welke de plant uit

de buitenwereld put , naar de zclfstandigheden ,

welke zij zich daaruit bereidt en deels aan de

omringende natuur terug geeft. Maar , als wij

dit alles , en zoo veel meer , hebben aangeleerd

en onderzocht , het zal ons luttel balen , zoo wij

niet op onzen weg lerugkeeren , alles onderling

vergelijken en tot één geheel zamensmelten. Ik

zeg , zamensmelten , want er moet meer gebeu-

ren , dan zamenbindep ; alles moet van allerwege

zachlkens ineenvloeijen
,

gelijk de harmonische

toonen , achlervolgens aan het speeltuig ontlokt

,

slechts één treffend geheel vormen. Wie inder-

daad kruidkundige wil heeten , moet noch ge-

daante
, noch houw , noch verriglingen , noch
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buiten-wereld op zich zelf zich voorstellen , raaar

allen in één denkbeeld zamenvatten. Het een

hangt zoodanig van hel ander af, dat het onmo-

gelijk is te beseffen , wat eene levendiije plant is >

ja zelfs , wat het plantenrijk is , als men in zijne

beschouwingen alle die dingen van een scheidt,

in plaats van het organisme als één levendig ge-

heel zich voor te stellen.

En , als wij vragen , waarin de meerdere voor-

treffelijkheid der hedendaagsche kruidkunde boveu

de vroegere gelegen is ? dan , dunkt mij , dat men

die zoeken moet in de vermeerderde beoefening

van alle de deelen der wetenschap , terwijl vroe-

ger , uit verschillende oorzaken , sommige gedeel-

ten zeer verwaarloosd werden. Deze handelwijze

moest van zelf ten gevolge hebben , dat men hel

verband tusschen die gedeelten hoe langer hoe

duidelijker inzag ; dat men meer en meer erken-

de , nog niet tot de kennis van eene plant Ie zijn

geraakt , als men slechts haren naam kon noemen.

Maar , zoo dit alles waarheid is , dan wordt

hel steeds dringender noodzakelijk , dat de begin-

nende beoefenaars terstond van deze gevoelens

doordrongen worden en dat men hun , van den

eersten tred af aan , den weg wijze tol hooger

doel. Is hunne eerste opleiding bekrompen en

eenzijdig, zij zullen het blijven op de geheele

loopbaan. Daar wordt , onder anderen , door-

gaans niets eenzijdiger en onwijsgeeriger voorge-

dragen, dan kruidkundige kunslspraak. Dit is

eene oorzaak van de verwaarloozing van dit ge-

deelte des vaks , hetwelk men dor en droog noemt.

Echter zet mcu door deze verwaarloozing alles op



75

losse schroeven , daar kunstspraak eene volslrektc

behoefte i«. Men drage haar wijsgeerig voor, d. i.,

zóó , dal zij de begeerte naar meerdere wijsheid

en kennis outvonke en ontvlamme. Men herleide

de wijzigingen van figuur of vorm , welke bij-

zondere namen dragen , lot hoofd- of grondvor-

men ; men wijze aan , hoe deze de onmisbare ge-

volgen zijn van bouw en levenswijze; en hoe

omgekeerd , deze laatste weder mede van den

vorm afhangen. Men late den leerling opmerken

,

dat de vorm , welke soms door één kunslwoord

wordt uitgedrukt , echter nog van verschillende

inwendige oorzaken kan afhangen. Dit alles maakt

de beoefening gemakkelijker, aangenamer, edeler
,

in een woord , wijsgeerig.

Niemand trckke in twijfel, dat ik dankbaar er-

ken , dat er hier en daar door mannen, ver bo-

ven mijnen lof verheven , in dien geest gearbeid

is , maar rnen vergunne mij te vragen , of dit wel

dien invloed op terminologische studie heeft uit-

geoefend , die men hopen en verwachten mogt ?

Men sla de onder ons thans gebruikelijke , ver-

taalde en oorspronkelijke werken op en vergelijke

de rangschikking en de omschrijvingen der termi-

ni eens met hetgeen elders in die zelfde boeken

over bouw en leven der deelen gezegd wordt ;—
ik moet mij zeer vergissen , als men tot een gun-

stig resultaat zal komen. Men laat, ja, de ter-

mini op elkander volgen , maar het schijnt dik-

werf (if geen bepaald denkbeeld de schrijvers ge-

leid heeft , soms , alsof er met opzet wanorde in

hecrscht. Hoc weinig invloed b. v. heeft de be-

tere kennis , welke men thans heeft van den wor.
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tel en van organen , die daarmede verward vvor-

den, op de lerminologisclie beschouwing gehad?

hoe wordt nog de bloeiwijze voorgedragen , niet-

tegenstaande de iiilmuntende opmerkingen, welke

de nieuweren daaromtrent hebben gemaakt ? Ik

wensch geleidelijken overgang van het een tot het

ander, gemakkelijke, of beter gezegd, natuurlijke

opvolging en verband van alles. — Men wane

niet , dat wij in de omschrijving der termini alle

deelen der wetenschap willen door elkaar halen

,

en anatomie en physiologie daarin beklemmen.

Neen, ik wensch slechts, dat die omschrijvingen,

zoo veel immer mogelijk
,
gemaakt werden met

het oog op de structuur, dat de leerling nimmer

strijd , of immers geen gemis aan verband , tus-

schen de terminologische definities en de andere

deelen der wetenschap vcnd.

Als ik zoodanige bescliouwing en rangschikking

wijsgeerig noem , dan raeene men niet , dat ik

een afgetrokken, bovennatuurkundig of misschien

nog wel hooger stelsel op het oog heb , dat ik

zoogenaamde natuurphilosophie bedoel. Dat zij ver-

re. Niet door uit dichterlijke verbeelding gevormde

droombeelden en klanken, maar door ervaring,

uit waarneming en oordeel ontsproten , komt men

tot ware wijsgeerte der natuur. Het is waar

,

langs den eersten weg bereikt men, zoo het

schijnt, vrij spoedig en gemakkelijk zijn doel,

maar er heerscht toch altoos eene soort van on-

gerustheid, alsof men bevreesd is, dat ons voorwer-

pen zullen ontmoeten , wier wezenlijkheid ons

zullen bewijzen , dat wij droomden. De laatste

weg is langer, vol hinderpalen, waarover het
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uiet vergund \vordl heen te springen , maar men

behoort juist daarom goed loe te zien, waar men

de voeten zet ; nieltegRnslaaade dit , struikelt mea

wel eens , doch dat leert opstaan , en dan ziet

roen nog eens om , vraar over inen toch wel strui-

kelde en men gaat wijzer zijns weegs. Men komt

laat aan , maar men kan zich herinneren door

w^at landsdouwe men kwam en als men dat zoo

aan anderen verhaalt , dan wordt het onzes on-

danks één geheel; dit, dunkt mij, is een wijs-

geerig geheel. Ik wil dus niets meer en niets

minder , dan dat mannen , ervarener en kimdiger

dan ik , de vruchten van hunne ondervinding] toe-

passen op de omschrijving' der termini, opdat

reeds bij den aanvang moge blijken, dat dit deel

der wetenschap niet alleen , als in eene woeste

vlakte , daar slaat. Lk wil , dat wij overal , ook

bij die dorre termini , herinnerd worden aan het

harmonische in de natuur , aan die ontelbare ge-

lalen en malen, die zich in weinige eenheden op-

lossen! Dat zou ik wijsgeerige kruidkundige kunst-

spraak durven noemen , die tot ware wetenschap

leidt.

Misschien voert men mij te gemoet, dat ik veel

vraag en de oplossing der vraagstukken zelf wel

schuldig zal blijven. Ik stem zoo wel het een

als het ander toe. Maar waarom zou ik anderen

niet met bescheidenheid mogen vragen , wat mij

toeschijnt aan mijne liooggeschallc wetenschap te

ontbreken en waarvan ik haar niet goed voor-

zien kan? Ik heb openhartig gezegd, wal ik naar

de male mijner ervaring en kennis meende te mo-

gen zeggen, ea ik wil hel wel wagen, ook met
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ge /aar van mijne mauier van beschouwen ver-

worpen te zien , met eenige voorbeelden op Ie

helderen , wat ik bedoel. Zoodra iemand mij van

dwaling overtuigt , ik zal de eerste zijn , die het

geschrevene terug neemt.

Het is eene overbekende zaak , dat een blad in

een* volkomen staat wordt zamengesleld uit een'

bladsteel en eene hladscJiij'f (.*)• Bijna alle schrij-

vers beschouwen te regt de schijf , als eene uil-

breiding of uitspansel van den bladsteel ; zeer

zelden vindt men het voorgesteld , alsof de steel

een verlengsel van den voet (basis) der schijf

zou zijn. Niels is dan ook natuurlijker, dan dat

men in de glossologie met de beschouwing van

den steol en niet mei de schijf begint, daar men

stellen mag, dat de vorm, structuur en het leven

van eerstgenoemd orgaan den sleutel geeft van die

der schijf. En echter gebeurt dit niet overal; ten

minste wordt er hoogslzeldzaam zooveel van den

steel gezegd , dat de aanvangende kruidkenner er

uit besluiten kan , dat er verband , allernaauwst

verband tusschen die deelen bestaat. Malpighids

zeide reeds ; IHii enini omnia
,
quac in trunco seu

caule
,
principe vegetaniium parte colligunlur et

quasi compendio coërcenlur , ulteriori productione

in extremis et junioribus parlibus solula , in folia

excrunlur , ita ut elongali et laciniaii Irunci ap-

pendices videantur. Nil mirum igitur , si costu-

(*) Ik spreek thans n!ct van Phyltodia , van Folia sessilia ,

noch tan verschillendsoorlige bijbladen. — Ik heb nu al-

leen het oog op de bladen , als Tlaklen beschouwd , niet als

ligchamen.
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lae
,

fistulae scilicet ligneae , una cum tracheis a

tenelli circuli profuitdo ligneo cylindro deriventur
,

et ut plurimum in fasciculum recoUectae petiolum

efformenl , et tandem solulae reliquum folu com-

pleant. Et quoniam Naturae mos est , ut ligneis

fislulis , truncum et caulem conslituentibns , aliud

reccptaculornm genus appendatur , transversales

scilicet utriculorum ordines ; ideo in pediculi dira-

matione et divisione erwnpentes utriculorum variae

series , diversam foUoriim speciem efficiunt (*}.

In deze woorden is waarlijk een diepe zin ge-

legen, men mag er der leerlingen aandacht wel

op vestigen.

Van dien steel nu vindt men in de terminolo-

giën weinig meer vermeld , dan dat hij al of niet

geleed (^articulatus') ca knodsachtig verdikt kan

wezen, dat hij zich gootachtig Qcanaliculatus') en

rolrond (jcylindricus^ vertoont. De gevolgen , uit

het geleed-zijn voortvloeijende , worden doorgaans

met een woord vermeld bij de onderscheiding van

de afvallende (^Fol, caduca') en ook van de be-

wegelijke bladen. Doch als voorbeelden van ge-

lede bladen worden , onder anderen
,
genoemd

de platanen, de kastanjeboom, de peuldragcnden

,

enz. Leidt dit niet tot verkeerde denkbeelden

,

als men niet gelijklijdit^ doet opmerken , dut de

knodsvormige verdikkingen van deze gewassen

,

hoewel daarin overeenkomende , dat zij eene zoo-

genaamde geleding vormen , zeer van elkaar ver-

schillen? In de eersten immers is de verdikking van

(*) Z. Anat, Plant. p. 53 ra 54. al. in 4". i. B. 1678.
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haren oorsprong af aan voorzien van cene holte

,

Avaarin een knopje verborgen is; in de tweede is de

doorsnede noch hol, noch bijna cirkelrond, maar

digi , afgeplat , verbreed ; in de laatsten is hét

organisme zoo gesteld , dat de doorsnede ons reeds

de volle overmagt van de aansicellinff (Dassen) (*)

boven hel vezelige gedeelte des steels leert. Al

dit verschil en zoo veel meer heeft te veel invloed

op het leven en zelfs, mijns inziens, op den vorm

der bladen , dal men er niet telkens op bedacht

moet zijn. Ik weet wel , dal er bij hel leerstuk

over de knoppen, van die verborgene knoppen

der Platanen gesproken wordt , maar ik mis alle

opgave van hel verband daar tusschcn en de ver-

dikte geleding.

Zonder in bijzonderheden Ie treden over de

verhouding tusschen vaat- en cellen weefsel in dea

bladsteel , over de relative ligging en rigting de-

zer beide stelsels van organen , over relative lig-

ging van vezels tol vezels en cellen tot cellen , en

over den invloed van dit alles op den uitwendigen

vorm, bepaal ik mij tot twee hoofdvormen, die

in alle terminologieën benoemd worden. Ik wil

de aandacht vestigen op de rolronde en de zoo-

genaamd half-rolronde , afrjejilalte
,

gootachtige

steelen.

In het eerste geval zijn celmoes en vaalweefsel

rondom het middelpunt van den rol gelijkmatig

verspreid ; alle vezels loopen evenwijdig , of als

[\) Ik neem dit kunslwoord uit zïjne belaDgrijke i
dezer dagen

in liet liclil gegevene vcrii. , in de werken der HuarL

Maatich. XXII.
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zij zich een >Yeinig tot elkaar neigen ot' -vau

elkdar verwijderen
,
geschiedt ook dit gelijkmatig.

Deze Torm yan bladsteel is de regelmaligste , de

volkomenste (in eene gezonde beleekenis des

woords) , de grondvorm , waarvan alle anderen

kunnen worden afgeleid. De loop der sappen is

regelmatig gelijk , derzelver bearb'eiding eveneens,

zoo ook de ontwikkeling en kracht der deelcn
,

die hiervan het gevolg zijn , voor zoo verre zij

niet door de bladplooijing gewijzigd worden.

Zeldzamer ontmoet men deze voorwaarden aan

stengbladen , meer aan die zoogenaamde wortel

-

bladen , welke vrij slaan. Zuiver rolvormige

bladstelen zijn hoogst zeldzaam. Rolvormige

sleng-bladslelen zijn doorgaans bij hunne aan-

hechting toch nog wat platgedrukt (*).

In het tweede geval heeft die gelijkmatigheid

geen plaats , echter altoos standvastige plaatsing

der deelcn bij individus van dezelfde soort. Dit

is , onder anderen , hierin zigtbaar , dat de af-

platling of goot altijd naar de steng gerigt is

gedurende de bladplooijing , altoos de bovenkant

daarslelt als het blad ontplooid is. Zelfs bij de

zijdelings-zaamgedrukle stelen van populierbladen

is dit nog duidelijk te zien. De oorzaken ziel

men Yrg spoedig in ; de gevolgen zijn zeer be-

langrgk. Wat de oorzaken aangaat: l''. is de

steng , waarvan de vezels , enz, , afwijken , een

hinderpaal , dat zij zich derwaarts zouden ont-

(*) De oorzaak vind ik duidelijk ia de plaatsing der deeleu

binnen den knop , en in de groeiwijze der verschillende g*"*

deelten ran den bladsteel na het ontluiken.

VKT, TIJD9CHR. III. 6
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wikkelen , terwijl zij buitenwaarts vrije ruimte

hebben : 2°. verhindert de kiem van eenen knop

de ontwikkeb'ng naar den stengkant : 3". is de

plaatsing der jeugdige deelen in den knop (de blad-

plooijing) eene oorzaak van hetzelfde verschijnsel

Den vorm van de steng en dien van den oksel-

knop en zijn groei , behoeft men slechts in eenige

gewassen naauwkeurig gade te slaan , om zich

van hunnen invloed op den bladsteel te overtui-

gen. Zelfs wordt zijne rigting daardoor gedeelte-

lijk bepaald, — Onderzoekt men deze bladstelen

inwendig , dan vindt men , dat — of de vezels ont-

breken en verloopen , welke de plaats van de

goot zouden hebben moeten innemen, ware de

bladsteel rolrond geweest, o/" dat die vezels wel

in den steel voorhanden , maar in de rigting naar

de as van den steel toe gedrukt zijn.

Doch laat ons een' stap verder gaan en op de

gevolgen het oog vestigen , welke wij leeren ken-

nen door eene vergelijking tusschen de bladschijf

en den bladsteel. Wij moeten onze beschouwin-

gen eerst nog wat voortzetten , eer wij op ter-

minologie terugkomen.

Men stemt toe, dat de schijf een uitspansel,

eene uitbreiding van den steel is. De deelen nu

van den steel spreiden zich gelijkelijk naar alle

kanten uit, of eenige deelen doen dit meer, an-

deren minder. Uit den volkomen rolronden , door

gelijkmatig geplaatste en even sterke deelen ge-

vormden steel , spreiden zich zoo wel vaat- als cel-

len-weefsel in één vlak uit ; er vormt zich het

volledigst blad , de grondvorm , naar mijn denk-

beeld. Men hecht immers veel daaraan , dat het
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blad zekere uitgebreidheid hebbe, dal hel een boven-

en benedenvlak vertoone ; hoe zou ik mij in deze

opziglen en in zoo vele anderen een vollediger

blad kunnen denken, dan het voorgestelde, het

Folium pp.Uatum orbiculare ! Ziet , daar wijst de

natuur reeds op het verband der deelen : want

even zeldzaam , als de volkomen rolronde stelen

.gevonden worden, even schaars zijn de cirkel-

ronde en die schildvormige , wier bladsteel juist

in het middelpunt zit. Sla het oog eens op Tro-

paeolum majus en er zal geen twijfel over zijn.

De eerste bladen van Colyledon umbilicale bieden

den grondvorm zoo zuiver aan , als men verlan-

gen kan van een levend voorwerp , nooit binnen

de enge grenzen van meetkunstig zuivere figuren

beperkt. Laat ons deze plant eens van naderbij

beschouwen, of zij ons den gang der natuur in

het wijzigen van den grondvorm mogle leeren.

Ik heb eene bloeijende plant van deze soort voor

mg staan en neem het volgende waar. De bene-

denste bladen zijn bijna cirkelrond , doch is dat

gedeelte , hetwelk naar de steng gerigt is , een wei-

nig minder ontwikkeld , iets ingekrompen ; de

bladsteel is dan ook bijna concentrisch , aan zijn'

oorsprong eenigzins gedrukt ; in zijn oksel vind

ik ter naauwernood een spoor van een knopje (').

(*) Uet is hier de plaats niet, om in verdere vergelijkingen te

treden , doch moet ik herinneren , dat de betrekkelijke

ontwikkeling van knop- en blad-vormen aan de stengen

volkomen overeenkomt met die der bollen. Elders maakte

ik hierop korUlgk opmerkzaam. Z.BiCH. Kruidk. I. 187

volg.

6 ^
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De volgende bladen Tcrtooncn een' half-rolronden

steel en de bladschijf is half cirkelvormig met

eenigzins gerekten top ; in den oksel wordt het

knopje meer zigtbaar. Weldra verbreedt zich de

bladsteel nog meer en wordt platter, zoodat hij

met het nog overgebleven gedeelte van de schijf

een spadelvormig blad daarstelt ; de okselknop is

zigtbaarder. Klimt men langs de bloeijende steng,

hooger op , dan vindt men van laalstgemelde bla-

den tot lancetvormige schutblaadjes een' zachten

overgang door allengs verminderende uitgebreid-

heid van de schijf. De okselknop is nu bij die

bovenste bladachtige organen tot bloem gemela-

morphoseerd ; hij is ontwikkeld in evenredigheid,

dat het blad terug ging. Doch dit verschijnsel

,

ik had bijna gezegd deze natuurwet, mag ons thans

niet langer bezig houden: er is een ander, het-

welk onze aandacht verdient, hoe eenvoudig het

ook moge schijnen. Ik weet niet of men er wel

genoeg gewigt aan gehecht heeft , doch het schijnt

mij belangrijk toe. Die cirkelvormige bladen ma-

ken bijna een' reglen hoek tnet den bladsteel ("''),

zij slaan horizontaal , met hun bovenvlak gelgke-

lijk naar de lucht gewend ; — die bladen , wier

achterste helft (}) iets ingekrompen is, maken

(•) Zie niet alleen Cotylcdon , maar, onder anderen, ook

HijdrocolijU en sommige van Tropacolum. Verg. De

Cand. Org rég. I. 294. 3°.

(-f) Uct zal later blijken , waarom ik dil gedeelte niet voet
,

hash des blads noem. De bepaling van dit woord schijnt

mij in de termiDologieëa niet zeer bepaald toe.
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(zoo vele ik waar nam) tiisschen evengeraelde

helft en den bladsteel een stompen hoek ;
— hoe

meer die achterste helft inkrimpt hoe stomper die

hoek is , zoodat hij ten landen leste nul wordt —
Zie, geeft dat geen schoonen overgang tot bladen

,

wier schijf bijna of geheel nul wordt , tot phyl-

lodia van Slrelitziae. Maar , dit in 't voorbijgaan

en tot nader orde. — Vanwaar nu dat verschil

van rigting , vanwaar dat zoo algemeen voorko-

men van zoogenaamd randslelige (Folia jialacea

,

HATSE Term. 129. N". 30) "bladen , met ingekrom-

pen achter-helft? Mij dunkt, wij vinden het ant-

woord ia bovengemeld verschil van siructuur en

vorm der bladstelen ; wij kunnen uit de oorza-

ken , welke dat verschil te weeg bragten , tevens

met de bladplooijing van de schijf in het bijzon-

der , een en ander verklaren , of laat ik liever

zeggen , het verband tiisschen een en ander beter

doorzien. Wil men hierin wél slagen , dan zij

men mede indachtig op den groei in lengte van den

bladsteel na het ontluiken van den knop of van

het blad. Vestigt men op dat alles de aandacht
,

dan vindt men , dat de ingetrokken achterhelft

steeds overeenstemt met het afgeplatte des blad-

steels, en bij de bladplooijing steeds eene minder

gunstige rigting voor den saploop en bijgevolg voor

ontwikkeling heeft, zoo zelfs, dat in bijna alle ge-

vallen de onevene nerf (*) ontbreekt of zwak is

;

(*) De midddntrf van de meeste bladen genaamd , zoo lij

tot de voorite bladhelft behoort. — Snijdt men den steel
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dan vindt men al verder , dat , naarmate de ont-

wikkeling van één gedeelte boven een ander de

overhand verkrijgt , dit ééne gedeelte ook meer

uitsluitend de rigting des blads bepaalt , terwijl

bg gelijkmatige ontwikkeling alles in organisch

evenwigt eu de rigting voor alle deelen dezelfde

is. Geen •wonder , dat , naarmate de achter-

waartsgaandc ribben en tusschenribbige deelen

meer en meer beginnen te ontbreken , de voor-

waarts zich uitstrekkende in kracht winnen , en

wel bijzonder de middfelste , in de gunstigste om-

standigheden geplaatste , zich boven allen onder-

scheidt. Niet slechts in lengte wint hg , maar

ook de dikte, de hoeveelheid der vezelen levert

den grondslag op voor zijdelingsche takken en ver-

takkingen , in vele bladen met vedervormige ner-

ven en aders. Men vergelijke b. v. aan Pteros-

permum acerifolium eenige bladen onderling en

men zal ontwaren , dat de schildvormige , die

men er aantreft , de rondste van omtrek , de

randstelige de langwerpigste zijn. Wij zullen

later zien , dat dezelfde wet plaats vindt bij de

zamengestelde
,

gevingerde en gcvingerd-gevinde

bladen {Fol. digitala en digitato-pinnata) , alsmede

bij de gevinde (Fol. pinnala) , hoewel deze niet

tot dezelfde typus schijnen te behooren , als de

eerstgenoemden.

vlak bij de bladsch^T van Ricinus communis boriiontaal

af, dan ziet men een spoor van ecne verloopende onevene

achteraerf* In Tropaeolum is zij zwak in de schijf te

lieo.
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Ik geloof, "dat \Tij thans tot het standpunt ge-

komen zijn , om onze meening open te leggen
,

nopens rangschikking en omschrijving der ter-

minologische uitdrukkingen. Ten minste heb ik

voor het oogenblik genoeg gezegd , zonder ia

alle bijzonderheden te zijn getreden , welke mij

onder het •waarnemen voorkwamen , om op de

glossologie der eenvoudige bladen terug te ko-

men.

(^Fervolg in een volgend Nommer.')
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Ar,Lfrika is het Taderland der zwartkleurige ne-

gers. Niet dit geheele werelddeel nogtans wordt

door Tolken bewoond , die tot deze afdeeling des

menschelijken geslachts behooren. Zien wij uit

de beriglen der reinigers de namen der -volksstam»

men bg een te zamelen , die tot hel negerras be-

hooren , en trachten wij de grenzen aan te wij-

zen , binnen welke de verspreiding van dit mea-

schenras bepaald is.

Afrika's zuidspits wordt door HottentoUen be-

woond. Noordwaarts van de Kaapkolonie leven

VkT. TIJDSCUR. 7
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deze volksstammen aan de westkust onder den

naam van Namaquds , en verder, tot aan den 22sten

graad Z. B. , onder dien van Dammaras of Damha-

ras. Meer landwaarts in leven de Korana's , die

mede tot de Holtentotten behooren en hun in

grootte en ligchaamsvorm zeer gelijken , maar

minder vooruitstekende kaken en een ronder aan-

gezigt hebben. Zij moeten met de Boschjesmans

of Saabs , die in dezelfde streken omzwerven

,

niet verward worden. Deze laatste behooren

evenwel , zoo hel schijnt , tnede tol dezelfde groo-

le volksfamilie als de onderscheidene Hottentot-

tenstammen. Zg hebben , volgens het eenstemmig

getuigenis van Barrow en LicHTEWSTEm , de ken-

merkende trekken der Holtentotten , hoezeer vol-

gens dea laatsten , hunne oogen levendiger en wil-

der zijn en hunne trekken , zoo wel als hunne ge-

baarden, eene grootere hartstogtelijkheid verraden.

Deze Saabs staan op den laagsten trap van be-

schaving en zijn bijkans in dierlijke wildheid ver-

zonken; zonder vaste woningen, zwerven zg

om , voeden zich van geroofd vee , bij gebrek

daaraan , van eenige wortels , die zij uit den dor-

ren grond halen , en van witte mieren en sprinkha-

nen. (*) Ten oosten van de Holtentotten , en langs

de oostkust verder noordwaarts , wonen Kaffer-

stammen. (-{) De verwantschap dezer volkeren

heeft LiCHTENSTEiw hel eerst opgemerkt , en hen

(*) Zie Barrow , Travcls inio the interior of Southern

Afriea. Ziondon 1801. 4». I. p. 283—292; H. LlCH-

TENSTEIN's Reisen int südlkhen Africa. Berlin. 1812

8". I. S. 71. enz.

(f) LiCHTENSTEiN's Rtism. I. S. 393.
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alle tot eeae zelfde grootc afdoeling Tan het men-

schelijk geslacht gebragt , welke zich even scherp

Tan de negers en Mahotnedanen aan de eene

zgde, als aan de andere van de HotlentoUen onder-

scheiden. Hunne kleur is bruin, donkerder bij die,

welke nader bij den evenaar wonen ; hun haar is

zwart, kort en wollig. Zij zijn groeten welgemaakt.

Met de Europeanen , zegt Lichtehstein , hebben zg

het hooge voorhoofd en den vooruitspringendeu

neus , met de negers de dikke lippen en met de

Hottentotten de vooruitstekende jukbeenen gemeen.

Kaffers en Hottentotten kunnen wij niet tot de

negervoiken brengen , hoezeer ook de laalsten met

de negers in schedelvorming veel overeenkomst

hebben. Oók onder de overige , algemeen aange-

nomene hoofdafdeelingen van het menschelijke ge-

slacht durven wij deze volken niet met eenige ze-

kerheid rangschikken. (^)

Hoe ver noordwaarts zich de verbreiding der

Rafferstammen uitstrekt , is moeijelijk met juiste

grenzen te bepalen ; zekerlijk tot de Zambeze
,

d. i. lot 18° of landwaarts in tot 16" Z. B.;want

het herdervolk , door Dos saistos Buttia genoemd
,

op de vlakte van hoog-Afrika , komt met den

Rafferstam der Beetzuanen overeen. Daar de kooS'

sa, een Kaffervolk, waarvan Lightbnsteir ons zoo

(*) Barrow meent, dat de Hottentotten in klenr en trekken,

de bijzondere platheid van den neui en het wolhaar aitge-

tondcrd , het naast bij de Sinezen zouden komen. J'r'a-

vels, I. p. 282. Dat er zich in de Trouw Tan den stam

der Bo5chjesman] , «elke te Parijs »oor eenige jareo

,

onder den naam Tan Vcnus Holtentoiie te zien was , mede

ieli SlongOülsth Tcrloonde , heeft GuviER opgeleckend.

7 *
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vele berigten gegeven heeft , reeds aan de oostzij-

de der kaapkolonie op 33' Z. B. leven , woncii

gevolgelijk de kaffervolken over eene uitgestrekt-

heid van ruim 17 graden van het noorden naar

het zuiden. Volgens Baerovf zijn ook de aan de

vs^estkust , ten noorden der Namaquas levende Da -

maras , een KalFervolk en geene Holtentotlen.

Of zich Kafferstammen verder noordvraarts tot

Quiloa (tot 8" Z. B.) uitstrekken , en dus langs

de geheele oostkust tegen over Madagascar , dur-

ven wij niet bepalen. De hier -wonende volken

heeten Makoea en deze strekken zich uit van de

Zambeze lot de Slelinde ("van 18>' tot 3° Z, B.)
;

hunne verstrooide stammen breiden zich echter

ook zuidwaarts, tot in de nabijheid van het hooge

terras der Beetzuanen uit. Bakrow vermoedde

,

dat de Makoea's Kaffers waren , maar zij behoo-

ren, volgens Salt, tot de negervolken. Zij on-

derscheiden zich door eene buitengewoon dikke

bovenlip en afziglelijke gelaatstrekken , en hebben

de gewoonte , om hun aangezigt door diepe in-

kervingen , door puntig geslepene tanden , waar-

bij het gebit zich als eene grove zaag vertoont , en

door het dragen van versierselen in den door-

boorden neus , nog verder te mismaken. \^) Ook

vindt men aan de Portugesche kust van Oost-

Afrika Monjous , welke derwaarts door slaven-

koopers gebragt worden , waartoe de Karavanen

twee of drie maanden noodig hebben. Zij wor-

den als de afziglelijke negers met zeer donker

zwart vel , zeer kort gekroesd hoofdhaar, en

{*) Zie Salt , Voijage en Abyssiniê , traduit par P. F.

Henry. Paris 1816. 8». I. p. 46—51.
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sterk omgekrulde lippen beschreven.

Noordwaarts van jffozambique tot aan kaap Gar-

dafui zyn slechts de kusten bekend. Waarschijnlijk

wordt hier de kuststreek smal en komt het ge-

bergte nader aan de zee. Van Mombasa tol 3lug-

dasho {Magadoxo') d. i. , van de 4" Z, B. lot 3"

N. B. wonen de Sotcaulis , die het naast met de

zoo even vermelde , meer zuidwaarts wonende

Makoeas , zoo wel in ligchamelijke bijzonderhe-

den , als in taal overeenkomen. (^) Hier wonen

ook , en verder noordwaarts tol 10° N. B. langs

de kust, Mahomedanen , Arabische volksstammen.

Meer westwaarts het land in , wonen hier Mohe-

nemoegis , die Dapper Niemiemay's noemt , een

handelvolk , waarschijnlijk lol den negerstam be-

hoorende.

Aan Afrika's oostspits wonen de Somauli's
,

die men met de zoo even genoemde Sowaulïs
,

ook Sowaiet geheeten , niet verwarren moet. Zij

strekken zich van kaap Gardafui tot aan de straat

van Bah el Mandeh uil. Deze Somauli's hebben

gekroesd woliiaar , witte tanden , eene zeer

zwarte, fijne huid en eene schoone gestalte. Zy

hebben niet de platte neuzen , die men bij de ge-

yvone negervolken opmerkt.

In het bergaciitig land , hetwelk aan de oost-

zgde van hoog-Afrika den noorderrand uitmaakt
,

(•) Salt 1. c. p. 345. » lts sont eomme eux {les Makouas)

de la véritable race des nègres , c*est d dire noirs , ro-

buttes et laids." Salt geeft eene korte woordenlijst vao

de laai doer Sowauli's. üok volgens deie woordenlijst

,

rgn xij , naar het oordeel van den geleerden Vatlr, ware

oejers. Zie Milhridates cder jillg. Sjnachaikunde, IV.

UerUn 1817. S. 447.
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wonen volksstammen , '.vier kleur niet donkerder

is, dan die der inbooiiingen van Sicilië en Na-

pels , op hel hooge terras van Narea. Een zwart

negervolk , onder den naam van Ga//a-horden

bekend , heeft den voet des bergmuurs , waardoor

Narea tegen het oosten en noorden omgeven is

,

in bezit genomen en zich in de lagere bosschen

en vlakten verder tot y4byssinië verspreid. De

Abyssiniërs zelven , die met de oude Hebreeuwen

en de Arabieren in spraak , zeden en karakter

,

gelijk ook in gelaatsvormen overeenkomen , stam-

men van de Kuschiten in Arabiê af , en behoo-

ren dus tot den Semitischen tak van het Kauka-

sisch menschenras. Tot den Kaukasischen men-

schenstam behooren ook de Kopten in Egypte,

Oostwaarts zwerven langs de kusten aan de Boo-

de Zee herderstammen , die Danakil genoemd

worden (*) , slechts spaarzaam bedeeld met de

allereerste behoeften van levensonderhoud.

Westwaarts van dit bergland liggen de vlakten

van Sennaar en Kordofan , welke door negervoU

ken bewoond worden , die in verschillende stam-

men verdeeld zijn. De stammen ten oosten van

den Nijl heeten Shangallas , verder westwaarts

van de Bahr el Abiad schijnt de naam van Nuha

de meest gewone te zijn. Foengi heeten zij , wel-

ke Mahomedanen geworden zijn , zoo als de in-

woners van Sennaar. Hun vaderland is het wes.

lelijk bergland , Darfungaro genoemd (het land

der Foengi's ; Dar beteekend » land"). Dit volk

zakte in het jaar 1504 op eene talrijke vloot van

(*) Dankali is liel enkelvondig. Vergelijk SaLT 1. C p-

228—230.
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kanoó's den witten Nijlstroom af , verspreidde

schrik en Terwoesting langs deszelfs oevers en

nam de vlakte van Sennaar in bezit. Het is

merkwaardig , zoo als Rittek opteekent , dat de

volksverhuizingen der Foencji's in hetzelfde lijd-

vak vallen als de inval der Ga//a-horden , en hel

begin maakt der volksverhuizingen , die aan bin-

nen -Afrika, in de zestiende eeu^v, zoo bijzonder

eigen waren. In Sennaar zijn de regenten van

neger-afkomst , inaar hun geslacht heeft zich met

de Arabieren vermengd. In Kordofan , westwaarts

van den Nijl , wonen nog negers tot omstreeks

15° N. B. Deze negers, Nuba genoemd, zgn

gedeeltelijk Heidenen
,
gedeeltelijk Mahomedanen

,

die het vlakke land in Obeid bewonen , en reeds

zeer met andere stammen vermengd zijn. Hun

haar is wel wollig en hunne lippen zyn opge-

wipt , maar de neus is niet klein of stomp , doch

over het geheel welgevormd. (*)

De bewoners van Darfour zijn oorspronkelijk

een echt negervolk Qf); hunne taal heeft echter,

volgens de woordenlijst van Seetzen en de on-

derzoekingen van Vater, eene menigte woorden

van Arabischen oorsprong , hetwelk moeijelijk

uit den invloed der Mahomedaansche Godsdienst

of uit den omgang met Arabische horden alleen

verklaard kan worden (§). De later in het land

gekomene bewoners , die hetzelve lot eene han-

(*) E. RüppEL's Reise in Nubifn , Kordofan u. s. w.

Frankf. a. M. 1829. S. 142.

(f) Zie oiu vorig opstel over den Neserstam.

(§) Milhridaiet. III. 1. S. 212.
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de\~oase maakten , en deszelfs belieerschers wer-

den , spreken de Berbei taal. (*)

De Barahrds of Barberins , bewoners van het

Nijllandj, waarvan Dehok eene zeer scboone be-

schrijving gegeven heeft (-|-) , behooren niet tot

het negerras. Evenmin de aan den voel van het

Atlas-gebergte wonende Berbers , wier gelijklui-

dende naatn wel eens tot het gevoelen van gelij-

ken oorsprong aanleiding gaf, hetwelk echter het

vergelijkend onderzoek der talen niet bevestigd

heeft (§). De bewoners der Oasen in de woes-

tyn , de zwervende Tibboos en Tuariks , zijn daar-

entegen door eene zelfde taal met deze Berbers

van het ^tlas-gebergte verbonden en behooren

met hen tot de overblijfsels der oorspronkelijke

bewoners van het Noorden van Afrika , waarvan

de oude schrijvers melding maken en die , bij de

Romeinen vooral , onder den naam van Maurita-

niers , Numidiers , Gaetuliers en Garamanten voor-

komen. Het bergland noordwaarts van het uit-

las - gebergte , hetwelk Afrika's noordwesteinde

uitmaakt, is in alle tijden, zoo ver de geschiede-

nis reikt , de schouwplaats geweest van allerhan-

de vermenging van vreemde volken. Thans wo-

nen er Arabieren en Mooren, welke laatste men

dikwerf , in het gemeene leven met negers , als

waren het gelijkluidende namen, verwart. Hel

zyn in sleden en dorpen wonende Arabieren, die

t') Volgens Ritter's Erikunde.

((•) Reize m Opper- en Neder-Egypte (in de Ked. Terl. van

H. Bosscha. I. Amsttrdam, 1803.) LI. 161.

(§) Mithridates. III. 1. S. 18 en IV. 434, 435.
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men door deze benaming van de zwervende

Bedouins (hetgeen notnaden beteekent) onder-

scheidt (^).

Gaan -wij naar Afrika's westkust over. In het

noorden maakt de Senegal eene merkwaardige

volksscheiding tusschen den Aethiopischen en

Kaukasischen stam. Aan den noordelijken oever

dezer rivier wonen Mooren of Berbers en aan de

zuidelijken oever de joblof-negers ; slechts hier en

daar zijn enkele negers noordwaarts aan den reg-

leroevcr doorgedrongen ; zeldzamer nog ontmoet

men Mooren aan den linkeroever. (•{-) De neger-

Tolken strekken zich dus tot omstreeks 16" N. B.

uit ; zuidwaarts van de evennachlslijn gaat hunne

verspreiding verder; vooral aan de westkust.

Het is voornamelijk de westkust en het binnen-

land van hoog Afrika , waar de eigenlijke woon-

plaats der negervolken moet gesteld worden. In

Zuid-Guinea, zoo als men de kust ten zuiden van

den evenaar noemen kan , behoorden al de inwo-

ners der kust en van het raiddelterras oorspron-

kelijk tot één volk. Een en dezelfde taaistam strekt

zich langs de kust van den evenaar tot omstreeks

den vgftienden graad Z. B. uit , en ook land-

(*) > Der Rahme Mauren enlsund im Sten Jahrhunilert , als

•ie (die Araber) aas jifrika in das südliche Europa ein-

fielen , da man s!e met den alten Mauren in Mauritaniën

ïer*ech«lte , und nicht alleiü alle in Sladten und Vöi-

fern wohnendc Araber , sondern in Indien sogar alle Ma-

homedaner Maoren oder Mohren nannte." Adeloxg ,

Milhriiatu. I. S. 381.

(t) RiTTBR'a Erdkunde. 2ie Ausgabe. I. S. 404.
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in met eenen niet juist bepaalden omvang (*).

Verschillend van deze taal was die der Mocicon-

go's en Anziko's op het gebergte. Zuid- en Oost-

waarts leven rooverhorden , die door de Congo-

bewoners schaggds worden genoemd. Dit woord

is geen volksnaam , maar beteekent eene krggs-

haftige nomadenhorde. Vroegere Portugesche

rcisberigten hebben deze schaggds of giachi's als

wreedaardige en woeste wilden , als menschen*

eters gebrandmerkt. Van deze barbaarschheid

vond TüCKEY geene sporen; maar de beenderen

van verbrande Igken van misdadigers , of de als

zegeteekenen opgehangen hoofden van verslagene

vganden
,

(]-) zoowel als de gedurige oorlogen

tusschcn naburige stammen , die elkander aan de

Europeanen op allerlei wyze verdacht zoeken te

maken en belasteren (§) , kunnen zeer wel tot

deze beschuldiging aanleiding gegeven hebben.

Volgens de berigten in Tuckey's reis kwamen de

inboorlingen van het binnenland met andere ne-

gervolken overeen, en waren zy gastvrij en goed-

willig. Zij verwen hun ligchaam okerkleurig en

bedekken hetzelve met inkervingen en likteekenen.

Hunne tanden vijlen zij spits of in het midden

yan de kroon met eene driepuntige inkerving ; zij

gaan bijkans geheel naakt en men vindt bij hen

(•) Vater , MithridaUs. UI. 1. S. 207. Zuid-oostwiart* in

Bambds een landschap van Benguela, is de taal van die

der naburen verschillend, ald. s. 210.

(f) TüCKEY'8 Narrative of an Expedition to explore the

river Xave. London 1818. 4». p. 87. p. 101.

(5) iDCKEVb Narrative. p. 164.
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zeer weinige Europesche -waren. Zij betoonden

groot verlangen om de blanke , hun onbekende

mannen , die zg ?/iondele noemden , te zien.

De Con^o-bewoners zgn van eene middelbare

grootte en niet zoo zwart als de overige negers.

TccKET houdt hen, hetgeen van de bewoners der

kusten vooral zal moeten verstaan worden, voor

een gemengd volk. Zij hebben geene nationale

physiognomie: vele onder hen hebben Zuid-Euro-

pesche gezigten en stammen wel voornamelgk

van de Portugezen af. Men ziet evenwel onder

hen slechts enkele mulatten (*}. — Het gebied

van Congo is voor ons nog van onbepaalde uitge-

strektheid ; het is in het noorden door Loango ,

in het zuiden door Angola begrensd. Dit geheele

land is in een zeker aantal kleinere staten (chenoo-

ships) verdeeld , die als leengoederen door een ge-

meenschappelgk opperhoofd worden uitgedeeld (•{-).

Deze staten worden door vorsten geregeerd,

wier titel chenoe en wier gebied binnen enge

grenzen beperkt is. Hunne hofzetels tellen slechts

weinige inwoners ; Emhotnma h. v. heeft slechts

60 hutten met 500 bewoners.

De taal der Congo-heyfoaevs stemt met die van

Loango en Angola overeen
,
gelijk wg reeds vroe-

ger gezegd hebben en w^ordt als schoon en buig-

zaam geprezen. Het verschil in dialect en uit-

spraak schgnt nogtans groot genoeg te zijn , daar

sommige schrijvers de taal van Loango als geheel

(*) TocKEY's Harrative. p. 374.

(f) Aldaar p. 350, waar «ij dit opperhoofd buchreven vinden

al< » living in the intcrior , nobudij hiowt exacily were,"
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verschillend beschouwd hebben (§). Des niette-

min meent Marsden , dat al deze volicen van de

westkust van Afrika elkander onderling zouden

kunnen verstaan. Ook zelfs met de talen der

oostkust is genoeg overeenkomst om een naauw

verband te mogen aannemen tusschen de volksstam-

men der beide kusten , hoezeer dezelve op die

breedte weinig minder dan 30^ van elkander ver-

wijderd zijn (").

Ten Noorden des evenaars in Noord- Gwinea

,

wordt de kust door Fanti-negers {Fantee der En-

gelsche reisberigten) bewoond. Zij waren vroe-

ger een binnenlandsch volk , hetwelk door de ko-

ningen van Ashanti (Ashanteej beheerscht werd;

maar zij stonden tegen deze heerschappij op, ver-

kozen zich een eigen opperhoofd en trokken naar

de kusten. De taal dezer Fanlis wordt overal

aan de Goudkust verslaan van Appollonia af tot

Acrah , en diep landwaarts in tot Ashanti , welks

taal daarvan slechts weinig zou verschillen. Me-

SEDiTH houdt deze groote uitbreiding voor een ge-

(§) Proyaxt in zijne Histoire de Loango , etc, aangehaald

in den Mithridates. III. 1. S. 208.

(•) Tockey's Narraiive, p. 385—390. Men denke xich

eenen afstand in geographische mijlen , omtrent als van

Dublin naar Moskou. Marsden heeft zijne tot vergelij-

king dienende woorden uit den mond eens negerslaafs van

Mozambique opgeschreven, llieruit leidt Marsden een

naauwer verband af, dat in vroeger tijd tusschen dese Tol-

ken plaats vond. Maar dat er ook nog cene directe ge-

meenschap dwars door het vaste land van Mozambique naar

Congo , Loango en Benguela plaats vindt , meldt ons

Barrow, volgens barigten , die hg van een' Portugescheo

slavenhandelaar bad ingewonnen. Travelt II. p. 118.
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vo)g der uitgestrekte handelreizen van de Fanti's

;

rnaar Ritter , wiens geleerde onderzoekingen wij

hier doorgaans volgen , meent , dal de oorzaak van

het factum , vranneer hetzelve werkelijk gegrond

is , met meer waarschijnlijkheid in eene vroegere

gemeenschappelijke afstamming gelegen is.

De Fanti's hebben geene geschrevene' wetten,

maar beslissen alle zaken in volksvergaderingen
,

openllijk op de markten gehouden, en Palavers

geheelen. (Ook bij Tdckev worden deze volks-

vergaderingen onder denzelfden naam bij de Con-

^o-bewoners vermeld.) Zij hebben eenig denk-

beeld van eene Opperwezen , een hoogste Godheid,

die in de hoofdstad ^Ara/i, als hoofdvoorwerp der

aanbidding, onder den naam van fVoerah fVoerah

Agah Nannah , dat is » Meesier , Meester , Vader

van allen ," vereerd wordt. Behalve deze heeft

elk hunner zijn' eigenen Fetisch en er heerscht

onder hen het onzinnigst bijgeloof. Van den

oppersten God bidden zij , daarbij naar de zon

opziende, alle aardsche goederen af ; van hem

komt goed en kwaad ; maar door Fetischen , die

hij uitzendt , wordt het onder de menschen uit-

gedeeld. Deze Fetischen w^orden , volgens berigt

van negers, in de Wesl-lndiën , door de Afrikanen

zelven Obi, volgens Bosman Bossunt genoemd (*).

Het binnenland ten noorden der Goudkust is

het rijk der Ashanti's. Door hunne laatste ver-

delgingsoorlogen is de magt der Fanti's zeer ver-

zwakt. In het begin der achttiende eeuw komt

(•) Beschrijving van de GvineseGoud-Tand- en Slavenkutt.

Anuterdam , 1737. 4». bl. 137.



102

deze naam Asiante , Knisiantc of Aêsantai het

eerst voor bij Bosman (-j-), en Babbot , Dalzel , Lu-

cas en anderen hebben later van dit ryk gewag

gemaakt , welks magt eerst onlangs nader bekend

is geworden. Daar het Ashantische land de meeste

Toortbrengsels oplevert , die aan de kust voorwer-

pen van handel zijn , wilde de koning Zey-Cou-

mah zich in onmiddellijke gemeenschap stellen met

de Europesche bezittingen. De moeijelijkheden,

die de Fatitis hem hierbij in den weg lagen , deden

hem in 1807, in hun grondgebied vallen en aldaar

alles te vuur en te zwaard vernielen. Door deze

oorlogen, welke zij in 1811 en 1816 herhaalden

,

kwamen zij in aanraking met de Engelschen en

belegerden gedurende langen tijd, Cape Coaét Cast-

le , welk beleg alleen door de belofte van eene

schatting te zullen betalen , kon worden opgehe-

ven. Om aan deze oorlogen een einde te maken

,

met deze lastige naburen voortaan in goede ver-

standhouding te leven , en eenen handelsweg naar

het binnenland te openen, werd in 1817 een En-

gelsch gezantschap aan den koning der Ashanti's

afgezonden. De Heeren Jabies , Bowdich , Tedlie

en HuTCHisoN kwamen gelukkig in de hoofdstad

Coremassie aan, waarvan de Heer Hutchisow als

Engelsch resident in de Koningsstad achterbleef.

Door dit gezantschap werden vele bijzonderheden

van dit rijk bekend ; deszelfs inwoners vertoon-

den meer beschaving
,
grootere vordering in kun-

sten en er heerschte meer weelde , dan men bg

naburige volken aantreft , en Bowdich meende

(t) Bosuan ald. bl. 79. en elders , schrijft /itianté.
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daaruit te moeten afleiden , dat de Ashantgnen

oorspronkelijk uit een beschaafder gewest van

Afrika , dan hetgeen zy thans bewonen , afkom-

stig zouden zijn. Evenwel is hunne taal een tak

\an denzelfden stam , waarvan die der Fanlis en

van andere naburige volken afkomstig zijn. (")

De Ashantijnen noemen de min beschaafde vol-

ken van het binnenland Doenkds , hetwelk geen

volksnaam maar eene algemeene benaming is

,

die in den mond dezes volks zoo veel als barba-

ren beleekent. Sommigen van hen hebben inker-

vingen op het gezigt , anderen gaten door den

neus enz. ; al de dus geteekende negers dragen

den naam van Doenkds op de slavenmarkten der

Ashantijnen en aan de kust van Guinea.

Ook rondom kaap Sierra Leona komen , naar

berigt der geschiedenis , de negervolken uit het

binnenland altijd meer naar de kusten , brengen

aldaar de bewoners ten deele in onderwerping ,

voeren hen als slaven uit het land, of verdrijven

de weinige overblijvende naar de uiterste voorge-

bergten of eilanden. Nabg Sierra Leona wonen

de BuUom-ïiegers , vroeger de heeren des, lands,

thans nog slechts tot binnen kleinere plekken

door de Timmani's (bergnegers) verdrongen, wier

stammen, de Logo's en Koango's, de kusten inne-

men.

Een zelfde lot ondergingen ten noorden van

Sierra Leona nabij Rio Grande , de vorige kustbe-

woners , de Bagoe's , welke vroeger heeren des

(•) Zie Histoire complete des voyagcs et découvcrtes en

yifrufue par te Dr. Levden en M. H0GH MORRAV.
Paris 1821. 8». UI. p. 236—321.
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lands waren , manr door iSoe*oé negers , een' stam

der Foelahs , verdrongen werden en thans slechts

tot het bezit van enkele dorpen en de Jles de Los

beperkt ztjn. Maar ook de Soesoes zijn hier niet

in vreedzaam bezit gebleven ; reeds sedert eene

eeuw zijn zij door de Mandingo's, een rijk en bij

hunne naburen zeer gevreesd bergvolk , meer en

meer overheerscht en uit hunne vorige woon-

plaatsen verdrongen.

Zoodanig voortdringen der volken van het hoo-

ge binnenland naar de kusten wordt overal in

dit gedeelte van Afrika waargenomen en is on-

getwijfeld de oorzaak van hel buitengewoon groot

aantal van kleine , ouderling in ligchaamsvorm
,

taal en zeden zoo verschillende volken , hetwelk alle

reizigers , die deze kusten noordwaarts tot de Gam-

bia hebben bezocht , zoo zeer getroffen heeft. (")

Aan de westzijde van hoo^-Afrika of Soudan

wordt het hooge terras van Teemboo en het berg-

achtige land , waarin de Gambia en Rio-grande

ontspringen , door Foelah-Ne^ers bewoond. De be-

woners van dit bergland, Foelahs en 5oe«oe*(-j-) heb-

ben geen plat gedrukte neuzen , zoo als de negers

aan de kusten , en zijn minder donker gekleurd.

Lij staan in alle opzigten ver boven de negers der

kusten. Met den ploeg nog onbekend , bebouwen

zij toch hun land zeer vlijtig door omspitten ; zij

bewerken zilver en ijzer , vervaardigen zeer sier-

lijke dingen van hout en leder , en weven digte

(*) Bosman, Winterbottom, Beaver, jifrican Memo-

randa , aangehaald hg Ritter.

(f-)
Adanson scbrqft Sosés; Hisi. nat. du Senegal. Paris

1757. 4».
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stoffen. Hunne woningen zijn net ingerigle hui-

zen (*). Slaven maken zij slechts in den krijg
,

en , zoo het schijnt , uit nood , om daarvoor Eu-

ropesche geweren te bekomen , die hun lot on-

ontbeerlijke wapens zijn geworden. Zij zijn Ma-

homedanen , hebben Moskeeën en bijkans in iede-

re stad scholen en schriftrollen. Het Rijk van den

koning van Teetnboo of Foela Jallo zou zich iO

mylen van het Z. naar het N. en 70 van hel VV.

naar het O. uitstrekken. Landwaarts in van

Kakundy loopt een hoofdpas naar het terras van

Teemboo (§). Tusschen den Senegal en de Gambia

wonen Jolofs ; maar in het meer oostwaarts ge-

legene bergachtige Bondoe (lussciien den veertien-

den en vijftienden graad N. B.) bestaat de bevol-

king uit eene vermenging van Foe/«/ts , ilfarac/i're^oV

Serawollis en Jolofs , bij welke evenwel de taal

der Foelah's in gebruik is , die ook den heerschen-

den slara in deie volksmenigle uitmaken. Deze

bewoners hebben eene lichte koperkleur, en hun

haar is niet zoo kort en wollig als dat der zwar-

ten ; hunne gelaalslrekken naderen meer tot den

Europeschen vorm , dan bij andere volken van

West Afrika (f). Zij zijn Mahomedanen , heb-

ben scholen en boeken en houden , zich zelven

(*) Ook vaa de Mandingo's getuigt Adasso.v » leur cases

tont mieux baties*'* p. 89,

(§) Men kan over dit gedeelte tan Afrika raadplejcii W.
Gray'b Travels in ff^estern Afriea. London 1825, 8».

p. 1—i2. Hij Icsclirijft de Foelah's als een welgevormd,

vlijtig en schrander vulk.

(t) Gray , Travelt in ff^eslern Afriea. p. 185.

8
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tot de blankea rekenende , de zwarte negers voor

op eenen lageren trap staande menschen. In het

Z. O. van Bondoe vindt men nog eenige Foelah-

distrikten ; zuidwaarts schijnen zij zich tot aan

de Tandkust boven kaap Palmas, onder den naam

van Folgiers uitgebreid te hebben.

De Foelah-l&aX onderscheidt zich door groote

aanvaliigheid van alle naburige talen en wordt

onder de negertalen met het Italiaansch vergele-

ken. Volgens WiNTERBOTTOM is de Soesoetaal een

dialect van dezelve (") , dat op de kust van Sierra

Leone , op het Teniboo terras en in Jallonkadoe

gesproken wordt. Ook de Mandingos, Bulloms en

Timanis verstaan deze taal, die daardoor merk-

waardig is , dat zij onder de negertalen de eerste

gebezigd is lot het opstellen eener geheele reeks

van christelijke Godsdienstige boeken , welke ten

nutte der West-Afrikanen , door het Engelsch zen-

deling genootschap voor Afrika en de Oost, ge-

drukt zijn geworden, om de verspreiding van het

Christendom bij deze weetgierige volken te be-

vorderen , of de uitbreiding der Mahomedaansche

Godsdienst tegen te gaan. Het invoeren van boe-

ken in de moedertaal is een wezentlijk voordeel

voor de negers , om de door den Koran zich al-

tijd verder onder hen uitbreidende faal te beper-

ken ,
gelijk ook om te verhinderen , dat de moeder-

(*) De woordenlijsten geven eeoe grootere gelijkheid met de Man-

rfinjo-laal , welke van die der Foc'aAs geheel verschillend is,

ie kennen. Zie Vater , Mitlnidales. III. 1. S. 178. Ook

houdt deze geleerde de Soesoe's voor ^etnsFoelah'sS.lü.
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taal door de Lingua (jeral , een portugeesch men-

gelmoes {jargon), worde verdrongen. (*). Overi-

gens moet men zich niet voorstellen , dat overal

waar de Mahommedaansche Godsdienst is door-

gedrongen , ook de Arabische taal verslaan

wordt. Het leercn van den koran moet niet met

het begrijpen van den zin der woorden ver-

ward worden. (-|-) Zulks bevestigt ook het ge-

tuigenis van Clappertou aangaande de Fellelahs
,

wier kinderen noglans met spreuken uit den

koran in den eigenlijken zin des woords ge-

laafd worden. Gezamentlijk lezen zij op de scho-

len hunne Arabische les en zijn verpligt , die van

buiten te kennen , voor men dezelve van het bord

wischt , waarop zij geschreven staat. Het water

waarvan men zich bediend heeft , om de letters uit

te wisschen en de plank af te wasschen , wordt

door de scholieren gedronken , terwijl de meester

eene nieuvre les op het bord schrijft. (§)

Gelijk de Foelahs aan de west- en zuidzijde
,

zoo zijn de Mandingos aan de noorderhelling , het

heerschend volk, hetwelk zich naar alle rigtingen

van het gebergte af, in naburige landen verspreid

heeft
,

juist omgekeerd als de Abyssiniers in het

(*) RiTTER.

('f) Zeer algemeen is liet !n Bornoe en Haoussa iemand te

lieD , die vlot den Koran leest en er geen woord van ver-

staat , uilgeionderd het woord AUah , en die nirl in staat

\i, ccnigcn volzin uit een ander boet te ontcijferen. H.

Clafpertok, Reis in. de binnailatuleii van jifriUa.

RolUrdam , 1830. 8°. I. bl. 223.

(§) Clappertox, II. bl. 69.

8 f-
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ooslen , die zich geheel en al tot hun bergland

beperkt hebben. (*) Zg strekten zich alzoo tot

de zeekusten uit , en hunne taal , welke die der

gezellige verkecring geworden is , reikt van de

kust van Senegal tot Segoe aan den 'Niger.

De Mandingo vertoont in zijnen ligchaamsvorm

niet volkomen den gewonen ne^tr-typus; zijn ge-

laat zou meer naar dat van den donkerkleurigen

Hindoe, dan van den zwarten neger gelijken. De

gestalte der Mandingo's is schoon , sterk en

groot (-|-1. Zij zijn ijverige Mahomedanen , maar

daarbij nog zeer aan Fctischen gehecht. Op elke

plaats is cene school , in welke de koran gelezen

wordt. Met de Mandingos heeft zich de Maho-

medaansche Godsdienst overal verbreid, welke,

daar zij met den neger onder hetzelfde klimaat

geboren is en de polygamie wettigt , hier gereeder

ingang vindt dan het Christendom. De Mandin-

go's leven in het bergland , waar vele , noord-

waarts naar den Senegal loopende , rivierlakken

ontspringen , en aan de bronnen van den Aiger,

De bergnegers van het Mandingo-lerras en de

Foelahs zijn geheel verschillend van de negers

der vlakte , zoo als van de Jolofs , welke oost-

(•) RiTTER.

(}•) Dr. ScHOTT zegt integendeel van de Mandingo's: » ditses

Valk ist sehr hasslkh." Fokster und Sprengel's jBci-

trdge zur Volk- und JLdnderkunde , I. 1781. S. 56»

Ecnen gids uil Kaarta , welk Rijk , noord-oostwaarU van

Bondot gelegen , mede door Mandingo's bewoond wordt

,

vindt men afgebeeld voor de aangehaalde rei^ van den Ma-

joor Cray.



109

waarts van de kust, tusschen den Senegal en de

Gambia wonen, en zoo zwart zijn als ebbenhout,

en van de Serawoelis (*) , die ten noorden van

Bondoe, langs den zuidelijken oever van den Se«e-

gal leven en wier huid mede glinsterend zwart is.

Onder de negerslammen van binnen-Afrika

onderscheiden zich vooral de Fellelas , of, gelijk

andere schrijven ,
Fe/atahs. Zij leven oostwaarts

Tan de Mandingos en strekken zich boven de

baai van Benin tot in Yourriba tot den negenden

graad N. B. uit. Gedeeltelijk zijn zij Heidenen en

leiden een zwervend herdersleven. Sackatou , de

slad , waar de onverschrokken Clapperton in het

hart van Afrika overleed , is door hen gebouwd.

Hunne kleur is niet bruiner , dan die der Portu*

gezen of Spanjaarden ; hun gelaalsvorm is meer

Europeesch en zij hebben geen wollig maar lang

en gekruld hoofdhaar. Gelijkheid van taal laat bij-

kans gecu twijfel over, dat deie Fellelas tot eenen

en denzcifden volksstam behooren als de Foeluhs
,

die zuidwaarts van de Gambia aan de westzijde van

hoog-A/rika wonen, (f) Noordwaarts strekken

zich de Fellalahs tot omstreeks 20" N. B. uit ea

afslammeliiigeu van hen wonen tusschen de Tua-

riks in de Sahara.

(*) Saragolits der Portugeieii , SurucoUts der Franschcn. Zij

tij» volgtns Grav groot en slerk , maar minder fraai van

lecit (Usi elegant) dan de Foclah's. Hunne kleur is gil-

iwart. L. c. p. 269 , 270.

(f) Milhridates, III. 1. S. 146, 147. De woordenlijst uit de

taal der FeUatali's achier Clapperto.n's rei» , be»e4-

<igt deulfdc oTereenkomtl.
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Nog meer oostwaarts bij het meer Tsaad , ligt

het rijk van Bornoe , welks bewoners geheel

zwart zijn en als ruw, wild en onkundig beschre-

ven worden. Er leven ook Arabieren onder hen.

Weinig is ons bekend van de bewoners van

Afrika tusschen de 5° N, B en 5» Z,. B. Maar

wij gelooven hier met veel waarschijnlijkheid , het

middelpunt van den negerstam te mogen aanne-

men. De bevolking schijnt hier talrijk te zijn , en

niets is ongegronder , dan het gevoelen der ouden ,

die den heeten aardgordel , als door de zon ver-

schroeid , voor onbewoonbaar hielden. (") Bij-

zonder trof ons in het doorlezen van Clapperton's

reisberigt , de blijkbare volkrijkheid van de boven

de baai van Benin gelegene landstreek , tusschen

6° en 10' N. B. in het koninkrijk I^oarriio. In dit

landschap vindt men eene taal , welke met die der

volkeren aan de goudkust overeenkomst heeft, en

de bevolking schijnt met de Fanti's en Ashantis eenen

gemeenschappelijken oorsprong te hebben. (•{)

[*) Zoo b. T. de bekende plaats in liet Somnium Scipionis

van Cicero, > medium autem illum et maximum (ler-

rac cingulum) solis ardore iorreri (cerDis) ; duo (ciogult)

sunt inhahitabilcs enz.

(•f) Zoo geloof ik uit de OTereenslemming van verscheidene woor-

den in de lijst uit de T~ouribaa7ische taal , achter Glap-

PERTON's reis , met woorden uit de taal Akkim en Ami^

na. volgens OLDE.fDORP (Illithridates lil. 1. S. 193.) te

mogen opmaken, b. v. e'^rt, Youribaansch Okka , Akkam

Amina ; de hand , Awa Youribaansch , Obaab Akripon;

eenc vrouw, Obina youribaansch Obiba Akkim, eni.

Maar eene vermenging met Fdleiah's is hier evenwel leer

waarschijnlijk eo bijkans onvermijdelqk.

j
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Uit het aangevoerde kan men nu de slotsom

opmaken. Slechts een gedeelte van Afrika wordt

door volken van den eigenlijken negerslam be-

woond. De natuurlijke verbreiding der neger-

volken schijnt over het geheel besloten te zijn

tüsschen den zestienden graad N. B. en den twin-

tigsten Z. B. ; meer zuidwaarts wonen Holtentot-

len en (vooral oostwaarts) kaffers ; meer noord-

waarts leven Kaukasische volksstammen. Overal

hebben deze negervolken zich van het hoogere

bergland naar de lagere vlakten verspreid , den

loop der rivieren volgende. Vooral drongen zij zich

naar de westkust zuid- en noordwaarts van den eve-

naar, even als dt Senegal , de Gambia en de Congo

naar de westkust vloeijen. Is het dan wonder , dal

Alrika's oostkust , waar men van de Zambeze af

,

verder noordwaarts tot kaap Gardafui (d. i. op eene

uitgestrektheid van meer dan 30 graden breedte)

geene rivieren van eenige beteekenis kent , is het

wonder , vragen wij , dat deze oostkust spaar-

Eaam bevolkt bleef en meer van de kust, dan van

het binnenland , meer van het noorden (^uit Ara-

bische volksstammen) en van het zuiden (uit Kaf-

fervolken), dan van het westen (uit negerstam-

men) hare bewoners ontving ?

Het kan ons dan niet bevreemden , dat de geheele

kust van Guinea door velerlei negervolken bewoond

wordt en dat Europa van deze kust de meeste

slaven getrokken heeft , van welken handel zp

zelve, langs eene zekere uitgestrektheid , den naam
van slaveakust bekomen heeft-, gelgk men ande-

re deelen de Goud- en Taudkusl noemde.
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Aan de kust van Guinea vindt men de neger-

trekken het meest en volkomenst bij de meeste

bewoners ontwikkeld, zoo als b. v. bij de Fanli-

negers. Maar niet elke afwijking van dezen ne-

gtT-ii/pus moet ons doen besluiten , dat een of

ander volk uiet tol den aetbiopischen stam be-

hoort. Hier blijft nog een ruim veld van onder'

zoek over en de grenzen moeten worden vastge-

s'eld , voor zoo ver zulks mogelijk is , om neger-

achlige Kaukasische stammen van negerstamraen
,

die tot den Kaukasischen ligchaamsvorm nade-

ren, te onderscheiden, Behooren de Felletah'a

wel tot den negerstam ? Wij gelooven zulks niet

en kunnen dus in hunne stamverwanten , in de

Foelahs geene , althans geene onvermengde , ne-

gers erkennen. Ook Schott beschrijft ons deze

Foelahs met trekken, die niet op den negerstam

toepasselijk zijn (') ; zij hebben eene meer bruine

dan zwarte huid, geene dikke lippen, eenen lang-

werpigen, wel geëvenredigden neus, grooten schoo-

ue oogen en geen gekroesd , maar in lange en

gladde lokken afhangend hoofdhaar. De Jolofs

of Woelofs daarentegen komen ons voor , een ne-

gervolk te zijn , niet alleen om hunne uitnemend

zwarte kleur ("zoo merkwaardig bij liet meest

noordelijke negervolk) maar ook om hun ge-

kroesd hoofdhaar , al zijn zij door hunne rijzige
,

ongemeen schoone , slanke en welgevormde ge-

stalte , door hunne aangename gelaatstrekken

,

door hun levendig open oog en door hunnen niet

f») FoRSTER's und Sprengel's Beiircige. I. S. 52.

i
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ingedrukten neus (*) van de negers der slavenkust

op eene voordeelige -wijze onderscheiden. Wij

rekenen toch ook onder de andere hoofdafdeelingen

des mensclielijken geslachls meer en minder wel-

gevormde volksstammen, en het zoude daarom onge-

rijmd en tegenstrijdig zijn, wanneer wij al de volken,

die niet de dierlijke domheid van den neger der sla-

venkust vertoonden, uit de rij der negervolken wil-

den uitmonsteren. Hoe belangrijk en leerzaam

zou het niet zijn , zoo wij eene verzameling van

schedels bezaten van onderscheidene stammen en

uit verschillende deelen van Afrika (•{•) ! Hoeveel

licht zou daardoor niet over vele, thans nog ge*

heel onbesliste vraagpunten der Anthropologie op-

gaan!

Wij willen dit opstel niet besluiten zonder de

dienst Ie vermelden, die wij bij deszelfs bewer-

king van de kaart van Afrika gehad heb-

ben , welke door H. Berghaus vervaardigd is. (§)

Wij raden elk , die onze beschouwing der Afri-

kaansche volkeren met vrucht wi! volgen, daar-

bg deze uitnemende kaart steeds voor zich te heb-

ben , die bijkans als een kort begrip moet be-

schouwd worden van al hetgeen wij aangaande

(*) Zoo besctirijft Schott de Jolofs 1. c. S. 51. Ook Adam-
SON roemt de schoonheid der negers van den Senegal,

(f) Blcmkhbach heeft 6 negcrschedels afgehecld (Dec. Cra-

nior. Tab. VI—VIII , Tab. XVII—XIX.); onder dezen ij

een van een* C'o7t(/o-neger (Tab. XVIII.); de overige zijn

lan de kiut van Guinee , o( denelver afkomst is onzeker,

{§] Uitgegeven door Cotta in Statlgard 1826.
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dit uitgestrekte -werelddeel , in belrekking lot de

natuur en de grondgesleldheid , zoo wel als ten

opzigle der bevolking kennen ; eene kennis , wel-

ke wij als het eridecl hoogschatten , door vele

onterschrokken reizigers , die als slagtofTers van

hunnen weetUist in Afrika's zandgrond hun graf

vonden , ten koste hunner inspanningen en huns

levens aan ons nagelaten.



HET GEZAG- VAN KJEMPFER , THUNBERG
,

UNNJEUS EN ANDEREN, OMTRENT DEN
BOTANISCHEN OORSPRONGTAN DEN STER-
JNIJS DES HANDEIiS, GEHANDHAAFD,

ÜT.PB.F.rONSIEBOLD o VtOÏ, J.G.ZUCCABJNI;

W. H. DE VRIESE.

Quodsi suas quisque ohservationes pro-^

iulerit, spes est aliqtiando fore , ut

ex omnibus opus unum absolutum

perficiatur.

Gesnervs.

V oor twee jaren heb ik eenige bijdragen gele-

verd lol de nadere kennis en onderscheiding van

de plantsoort , welke , zoo ik toen meende en

nog geloof, den Ster-anijs van den handel ople-

vert ('). Ik ben wel verre van aan dezelven groo-

te waarde toe te kennen , of de zaken , welke ik

daar heb voorgedragen, als geheel nieuw te be-

(*) Zie mijn stukje : Over den Steranijs {Illicium anisatum

LiNN.) in hel Tijdschrift voor Naluurlgke Geschiedenis

Ideel, X stuk, bl. 31. AmsUrdsm 1834. — Hetzelve is

daaniit oterjenomen door Prof. Wiegmank, in desielfs

Archiv für Natur^euhkhte. Enter Jahrgang. Funftes

Hefu Beilia 1835. *. 233.
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schouwen. Alleenlijk meenende daardoor iels Ie

kunnen bijdragen , om de in de tuinen zoo alge-

meene verwisseling van de moederplant van den

Sler-anijs , met de andere soorten van het geslacht

llliciwn , te doen ophouden, gaf ik beschrijvingen

van alle bekende soorten , en herhaalde daarbij
,

wat men , op het getuigenis van Kaempfer , Thuit-

BERG , LlSN^OS , WiLLDEUOW , De LaMARGK , De

Cahdolle en zoo vele andere beroemde plantkun

digen , algemeen aangenomen en erkend heeft.

De Heer Dr. von Siebold heeft onlangs be-

weerd , dat de plantsoort , welke men tot hiertoe

als de moederplant van den Ster-anijs des han-

dels heeft aangezien , denzelven niet oplevert

,

maar van die plant soortelijk verschilt. (^_) De

medearbeider der Flora Japonica van von Siebold,

de in onze wetenschap zoo verdienstelijke ZrccA-

RiHi , Hoogleeraar aan de Universiteit lelUiinchen,

heeft deze meening in het brcede , in genoemd

•werk uiteengezet , en is bovendien later {-fj nog

(•) Dr. Fh. Frid. de Siebold, Flora Japonica. Sectio

primaj plantas ornatui pel usui inservientes continens*

Digessit Dr, J. G. Zdccarini. Fase. I. Logd. Bat. 1835.

pag. 5 sqq.

{•f)
1.1. en in Wiegmann's ylrchiv, Zwciler Jahrgang. Zwei-

tes Ilefl. Bcrlin 1836. s. 204, alnaar men \indl: Be-

richtiguutj der uimjahcn des Hm Prof. De Vriese,

über die Mutterpflanzc des Sternaniscs, vom JProf.Zvc-

CARINTI. Door deie Angabcn aan mij toe te schrijven ,

geeft ZuccARINr mij eenc eer, waarop ik gecne aan-

spraak hoegenaamd maken wil, en '.vclke ik alzoo niet verlang

aan Le nemen. De Hooggeleerde Schrijver lal mij toestemmen,

dat volstrekt alk Botanisten , na Kabmpfep , Thun-

ERG en LiNNAEUS, deulfde jivgaben hebben vermeld.
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elders daarop teruggekomen.

Ik heb evenwel daaromtrent steeds dezelfde

raeening als voorheen , en men zal mij alzoo wel

niet ten kwade willen duiden, bijaldien ik betwijfel,

met die bescheideuheid , -welke men jegens geleer-

den van erkende verdiensten behoort in acht te

nemen , of door Zuccarim's redenen is aange-

tooud, wat, naar zijne en voii Siebold's racenin-

gen , bewezen moest worden. Ik vertrouw dat

beide deze Heeren wel zullen gelooven , dat ik

bier niets dan de zaken bedoel. Hoewel nu we-

tende, dat door hel grootste aantal beoordeelaars

in onderwerpen als het onze , aan reizigers meer

gezag wordt toegekend dan aan anderen , zoo

blijft mij niet te min de overtuiging , dat er in

de wetenschap geene domeinen beslaan , welke

deze of gene zich, met uitsluiting van anderen, ver-

mag toe te eigenen , ten einde daarover een onbe-

paald of willekeurig oordeel te vellen, maar dat in-

tegendeel tot elk harer deelen ieder de toegang en

vrijheid om te onderzoeken , is gegeven , zoo men

zich daarmede wenscht bezig te houden.

Ik geloof inderdaad , dat men mij zal toestem-

men , dat , niettegenstaande de meeste inspanning

van krachten der reizigers , vele onderzoekingen

door dezelve niet immer volledig kunnen worden

ten einde gebragt , en dat ook daardoor dikwerf

een verschil van meeningen ontstaat tusschen vroe-

gere en latere reizigers , die op dezelfde plaatsen ,

dezelfde zaken lot voorwerpen hunner onderzoe -

Icingen maakten , zonder dat men daarom immer

reden hebbe , aan hel oordeel der laatst aangcko-

roenen zijn zegel te hechten. Hierbg komt nog

,
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dat ieder , die gewoon is de zaken op zijne wgze te

beschouwen, ligtelijk tot eene verschillende meening

geraakt. Van daar, dat er niet zelden eene soort

yan onaangename onzekerheid , omtrent belangrijke

punten , in de kennis van dikwerf zoo hoogst nood-

zakelijke en nuttige voorwerpen der natuur ontstaat.

Van daar, dat men eene geheele reeks van waarne-

mingen door verschillende onderzoekers , op on-

derscheidene tijdperken gedaan , behoeft , om ein-

delijk lot bepaalde en onbelwijfelbare uitkomsten

te geraken. Ik spreek niet eens van andere oor-

zaken , waarom men , mijns bedunkens , in het on-

bepaald aannemen van uitspraken der reizigers in

afgelegene landen , met eenige behoedzaamheid

moet te werk gaan. Alleen herinner ik hier slechts

(omdat ik meen , met dit ééne treffende voorbeeld

te kunnen volslaan) , aan de geschiedenis der Cin-

chonen en derzelver baslen , in welke men niet

alléén eenen Rüiz en Pavow , niet alléén eenen

onderzoeker als Mdtis, of den verdienstelijken De

LA CoHDAMiRE , maar ook nog vele jaren daarna,

eenen Alexakder vow Kumboldt noodig had , om
door zijne uitvoerige onderzoekingen , op dezelfde

plaatsen in het werk gesteld , in deze uiterst be-

langrijke zaak , tot eenige meer uaauwkeurige

kennis te geraken.

De Sler-anijs van den handel biedt al mede

een merkwaardig voorbeeld aan van hetgeen wij

zoo even beweerden. Men meende sedert het

jaar 1712 de plant, welke denzelven oplevert, te

kennen , en eensklaps zien wij door een' later' schrij-

ver ter zijde gesteld , wat men op het gezag van

Raghpfir en TnuivBEaa , enz., in deze erkend , en
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als eene lang afgedane zaak beschouwd heeft en nog

kan blijven beschouwen. Laat ons hetgeen de Heeren

TOH SiEBOLD cn ZüCCABiHi onlaogs over deze zaak heb-

ben wereldkundig gemaakt, kort, maar naauwkeu-

rig, uiteenzetten, ten einde uit de overwegingen toet-

sing daarvan , aan de vroegere berigten en onze ei-

gene , nu herhaalde onderzoekingen , die gevolgen

Ie trekken , welke daaruit voorlvloeijen moeten.

De plantsoort , welke door de auteurs Illicium

anisatum genoemd is , wordt door voit Siebold

en ZuccABiiti (*) met den naam van lil. religiosum

bestempeld. Dezelve is boomachtig, altijd groen,

geheel en al onbehaard , en heeft elliptische
,
ge-

heel en al effenrandige , aan beide zijden versmal-

de
,

gespitste, lederachtige bladen, van 18—20

meeldraden , en vleeschachtige zaaddoozen. De

japansche naam is skimi, de chinesche ao-woo-

soo. Door Raesipper is dezelve , in zijne y4moenita-

tes Exolicae p. 880 , somo , ook wel skimi , of

Tanna skimi genaamd, en tevens aldaar afgebeeld.

Het is de Illirium anisatum van Thüsberg's Flora

Japonica p. 235, en van de overige auteurs, met

uilzondering van Loueeiko Flora Cochinch. p.

432 (f) en van Gaerthee Carpol. I p. 338. t. 69.

De beschrijving van deze Illicium religiosum is

in alle dealen zeer uitvoerig door de schrijvers

gegeven. Dezelve groeit in bet Japansche Keizer-

rijk, wordt meestal in de tuinen en in bosschen,

welke de tempels omgeven
,
gekweekt , en komt

(•) Zit Flora Jap. 1. 1. p»g. 5.

(•J-)
VoM SiESOLD en ZuccARiNi hebbende nilgave van de J"/.

Cochinch., door Willdenow bciorgd , gebruikt. De oor-

•pronkelijke i> Tertchenen te Luiabon in 1790, in kwarto
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hier en daar zeldzaam (*) verwilderd voor. De
bloeitijd is in de maand April.

De lllicium anisatum is door de auteurs met deze

soort verwisseld , dezelve kan , uit de [verwarde]

beschrijving daarvan voorkomende in de Flora Co-

chitichinensis , aldus bepaald worden :

» I. frutescens
,

foliis ovalis (+) , obtusis
, par-

vis , stuminibus circiler triginta.^'

De skimi, dal is lllicium reliqiosum vo» Sieb. (!^

Zucc. , is eene der in de oudste tijden, door de bud-

dhistische priesters, uit China of Korai, in het Kei-

zerrijk Japan ingevoerde planten. Om deze reden

wordt zij nog heden ten dage als heilig beschouwd,

en zeer menigvuldig rondom de tempels geplant

,

enz. (§j De gele schors der jongere takjes heeft

eenea aromatischen smaak. De bloem is geel

,

heeft 12 — 15 kroonbladen , en van 18 — 20 meel-

draden. De vrucht wordt in den herfst rijp , en

beslaat uit acht vleeschachtige , in den vorm van

eene ster geplaatste , zaaddoosjes , welke in eene

korie punt eindigen. Dezelve gelijkt geheel en al

op den waren Sler-anijs , zonder echter deszelfs

aromatischen smaak te bezitten. Niettegenstaande

dit, ging deze boom tot hiertoe algemeen door

voor de plant, die deze specerij oplevert , en wel-

ke men op Japan wel gebruikt , maar van China

invoert. Volgens de mededeeling van Lodkeiro

(het eenig gezag , hetwelk door Zuccarini en vou

(•) Men leest bij de Schrijvers vhic inde ejfferatum." Ik lioop,

dat ik deie woorden wel verstaan heb. Ik geloof trouwens

niet , dat de twee eerste «oorden in den gewonen latijnscheo

stijl bij elkander komen.

(f) Men leest bij Looreiro van /o/itt suioio/ia , lurbinato-

orata^ 1. 1. 1. 353.

($) Zie Kaempfer , 1. 1.
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SiEBOLD , tegeu ICaeupfer ,
Thusberg , LmsAEus en

anderen , kan worden aangevoerd;, groeit de ware

Ster-anijsboom in de Chinesche provinciën
,
ge-

legen ten westen van Caiilon, en verschilt dezel-

ve devan Illicium religiosum , doordien de steng

lager is (dat is ongeveer 8 voelen hoog), de bla-

den eirond , kleiner zijn en tevens aan de beide

uiteinden afgerond (arrondies) , en eindelijk door

het aantal meeldraden , hetwelk in elke bloem lot

dertig bedraagt.

De dwaling der schrijvers vóór voh Siebold en

ZüGCAaiHi , ontstond vooral daardoor, dat de Eu-

ropesche botauisten, verleid door de gelijkenis

der vruchten (*) , de skimi of sotho van Kaem-

PPER voor de ware Ster-anijsplant hielden , zonder

indachtig te zijn (sans faire allention a la remar-

que de F exacte observateur!), dat alléén de schors

van de Japansche plant eenen aromatischen smaak

heeft , terwijl de vrucht flaauw is en onaange-

naam van smaak , liber saporis cuin eaicjua ad-

strictione aromatici
,
fructus saporis vapidi. Door

TnunBERG is de misvatting nog vermeerderd , ter-

wijl deze verklaarde , dal de vruchten van de

Japansche plant minder aromatisch zijn , dan die

van China, zonder dal hij eenigen twijfel te ken-

nen gaf aangaande de identiteit der soort. Door

hem kwamen ook gedroogde exemplaren der

plant in Europa. Latere schrijvers hebben zich

aan zijne uitspraken vastgehouden , en zoo bleef

de dwaling tot op onzen lijd voortduren. De

(*) 9 TSuschend ühnlichen An&ehen der Japanischen und

» Chinesiscken Früchte ," lOgt ZUCCARINI, in WlEG-
XANN's ^rchiv. 1.1.

9
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schrijvers eindigen <!eze zinsnede met de woor-

den ; » Dk Candoli.k en les coxsidéramt n'osa

» POIWT ÉCARTER I,ES CONTRARIÉtÉS DANS LA DÉSCRIP-

» TION DE LoUilEIRO , ET c' EST AINSI QUE l'ëRREUR

» CONTINIIA JUSQu'è CE JOLR IVlêiHK , PAR LES TA-

» RLEAl/X DE Fr. NeES VON EsENBECK , DE VrIESE

!> ET Ueyne !"

Ik geloof, oj) eeue getrouwe wijze , de meenia-

gen der geachte schrijvers te hebben uiteengezet.

Wij zouden alzoo door bijicoming der nu be-

weerde soort , volgens S. en Z. , vier soor-

ten van Illicium hebben , als : 1° I. floridanum

ËLLis , welke voorkomt ia Florida ;
2° I. parvi-

florum MiCHX , van het westelijk Florida ; 3° I.

religiosum von Sieb. ^- Zucc. ; 4" /. anisalum Lou—

REIRO , welke den Ster-anijs oplevert, en nog maar

alléén door Loureiro zou beschreven zijn. Hierbij

merken wij nog aan , dat de I. Japonicun , eene

soort , vroeger door von Siebold vermeld , waar-

schijnlijk dezelfde als zijne nu bekend gemaakte

/. relig. zijn zal , hoewel deze soort in de syno-

nymie niet genoemd wordt (" .

Zoodra deze teregtwijzingcn der geëerde schrg-

vers ter mijner kennisse zijn gekomen , heb ik

besloten de zaak op nieuw te onderzoeken. Al-

vorens nu de slotsom van dat onderzoek te gaan

mcdedeelen , heb ik getracht , mij op nieuw te

verzekeren van de nieening der twee geleerden
,

(*) Zie de Synopsis plantarum oecon, univ. regni Japonièi,

auctore Dr. DE SiEBOLD, in de ferh. van het Ba-

taviaasch. Gen. XII deel, 1830, 1« Batavia, bl. SO.
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welke vooral , door von Siebold en Zuccabini
,

met mij zijn voorgesteld als degenen , aan wie de

schuld der vermeende verwarring, in deze voor-

namelijk zoude zijn toe Ie schrijven.

Hoewel ik nu , ter verdediging van hetgeen ik

voor waar houde , de namen van beroemde ge-

leerden niet behoef, om den mijnen te beschermen
,

zoo strekt het mij intusschcn tot genoegen , te

kunnen mede deelen , dat deze geleerden hun-

ne vroeger geuite meening gestand doen.

Aan Prof. Nees Von Esewbeck te Bonn heeft de

Heer voR Siebold, in der tijd uit Ja/jcra , toegezon-

den een exemplaar van Illicium anisatum , naar het-

welk onder dien naam , hem door von Sieboi,d zelf

aangeduid , de 23sle afbeelding der 16de aflevering

in de Sammlung officineller Pflanzen van genoem-

den Hoogleeraar gemaakt is. Bij dit exemplaar lag

eene vrucht, volkomen gelijk aan den Ster-angs

des handels ; dezelve stemde ook in reuk , die even-

wel wat zwakker was , met de capsulae anisi

ttelltiti overeen. Prof. Nees von Esesbeck heeft mij

tot tweemalen toe (") , deze bijzonderheden goed-

willig medegedeeld , en tevens verzekerd , dat hij

niet twijfelt, dat de door hem van von Siebold

ontvangene en afgebeelde plantsoort , de ware

moedcrpiant van den Ster-anijs des handels zij.

Toen voor eenige jaren, door het overlijden van

den verdienstelijken Prof. Haywe, onze wetenschap

een verlies trof, hetgeen men onder de belang-

rijkste , welke haar konden treffen , rekenen moest,

werd onder anderen een arbeid onvoltooid ach-

(*) Id lijnt bricvtn van iltn 29 l'cbr. en 29 JuJij dezes jaar«.
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lergelaten , welke door H*yse op eene ruime schaal

nangevangen , voor het grootste deel afgewerlvt

was, en de hoogste goedkeuring van alle deskun-

digen had weggedragen (•*'). Het moest den be-

zitters van dit keurige en kostbare werk lot ge-

noegen verstrekken , dat de Heeren Brahdt en Rat-

zEBiiRG , bekend door vele naauwkeurige en uit-

voerige nasporingen betreffende de kennis der

planten en dieren , hetzelve zouden voltooijen.

Men heeft werkelijk vaa deze geleerden reeds

eenige vervolgen , op hetgeen Hayke vroeger gele-

verd had. De 29sle afdeeling van het XII deel is

door Dr. Brabdt, Directeur van hel Museum te

St. Petersburg enz. , bezorgd , en stelt de Illicium

anisatum Auctorum voor. (-|-)

Deze door Brasdt beschrevene en afgebeelde

plant is intusschen niet de Japansche , maar de Ghi-

nesche. Von Siebold en ZuccARrm dwaalden dus in

dit opzigt , hieraan valt niet te twijfelen. Immers

wij lezen in de verklaring der plaat van Bhabdt de

volgende woorden : » ein Zweif/ tnit Friichten und

Blumenknospen nach einem aus China stammenden

Eremplar des Herbariums des Hernn Kauffmann

Pbescott in St Petersburg!' Tot verdere ophel-

(*) Getreue DarsleUung und Bcschrcibung der 'm der Armci-

kunde gebriiuchlichen Gewiichsc , u. s. w. von Dr. F.

G. Uayne. Berlin in 4». 1805. u. folgg.

If) Wanneer voN Siebold en Züccarini spreken »an

Heyne (Hiyne), lal men wel niet anders dan Bbandt

en RATZEBBR& te terstaan hebben. Het is mg niet be-

kend , dat Hayne lelf ooit iets over dcie planlsoort heeft

bekend gemaakt. Het stak van dit werk, waarin onte plant

voorkomt, is, volgens den titel, in Dnitschland uitgeko-

men in 1833 ; wij lagen hetzelve eerst in het midden van 1834.
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dering van deze figuur, kan ik hier nog bijvoegen ,

dat Dr. Brantit (; mij verzekerd heeft, dit de ana-

lyse van de bloeradeelen van fig 2— 13, door hem

beschreven en ^eteekend is naar het originele Ghi-

nesche exemplaar , hetwelk door den beroemden

HooKKR, als uit China afkomstig, aan Prescott is

ten geschenke aangeboden. Mij dunkt , dat wij

hiermede des noods de zaak reeds voor uitgemaakt

zouden kunnen houden, en dat alle geschil daar-

door geheel en al vervalt. Laat ons echter het

nu ingeslagen voetspoor houden.

Wij slaan toe, dat de beschrijvingen van sommige

auteurs niet altijd , in kleine of minder gewigtige bij-

zonderheden , eenstemmig zijn ; wij gelooven, dat er

zelfs onder dezelve eenige zijn, die wat te wenschen

overlaten; maar wij gelooven, tevens dat eene naauw-

keurigc beschouwing en onpartijdige overweging

ons er toe moeten brengen , om als zeker aan te

nemen, dat de Illicium anisatum, heschreven door

KaLMPFER , ThUSDERG , LlNNAEUS , LoUBEIRO , GaERT-

NER, Decandolle, Nees von Esendeck , Brandt , en

ook door mij vermeld , dezelfde soort is als de ///.

reliyiosum van von Siebold en Zuccarini.

Reeds bg den eersten opslag komt er tus-

schcn de eerste afbeelding der Flora Japonica

eene zoo groote gelijkheid met de Chinesche door

Brandt , en de Japansclie door Nees von Eseh-

BECK en door mij afgebeelde plant voor , dat

het onmogelijk is beide niet voor idenlisch te

houden. De vergelijking van de gedroogde plan-

ten , zoowel van Kakmi'fer en Tiiunbekg als van

roN Sieroi.d en Burger , alle in het Rijks Herbari-

(*) Ia eenea brief mij toe^ttondcn uit St. PeUrtburg, fan den

18 Jooq 1. 1.
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um te Leiden Toorhandcn , toonen eene volmaakte

overeenkomst in houding aan , en stemmen daar

en boven met alle de afbeeldingen, maar vooral

met die van Brandt overeen. Beiden , dat is de

Chinesche en de Japansclie , zijn boomachtig , en

komen in eigenschappen van stam , takken en tak-

jes nagenoeg volkomen overeen.

Wat aangaat de kenmerken der bladen , door

de schrijvers van hun Illicium relicjiosum
,

(dat is

van de Ster-anijsplant welke op Japan groeit) gege-

ven , deze zijn niet in alle sjjecimina zoo volmaakt

dezelfde , als zij ons hier worden voorgehouden.

Die van Kaempfeb en Thunberg bij voorbeeld
,

hoewel afkomstig van Japan, naderen meer tot

den vorm (*) , welken de schry vers ons later , uit

de onnaauwkeurige beschrijving van Loüreiro , van

de Chinesche plant ontleend, voorgehouden hebben.

Ditzelfde is onder anderen ook waar van exempla-

ren derzelfde eerstgenoemde reizigers, in het her-

barium van Banks voorhanden, gelijk mij onlangs

verzekerd is door den Heer Robert Brown. Waar-

uit dus alweder blijkt , dat men , in het geslacht

Illicium vooral , bij het maken van nieuwe soor-

ten , hoogst voorzigtig zijn moet in het ontleenen

van kenmerken uit de bladen. In deze mag geene

onzekerheid bestaan , of er komt de grootste ver-

warring uit voort ; en welk botanist is er , die

niet erkent de menigvuldige overgangsvormen van

ovale , eironde en ellijjlische bladen , in eene en

dezelfde , als onmiskenbare soort , op grond van

andere kenmerken
,
gevestigd. Ik geloof daarom

,

dat de Botanisten te regt in dit geslacht Illicium

{•) Zie Flora Japonica
, p. 7.
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yah andere deelen de kenmerken ontleend hebben
,

tol vestiging der drie algemeen aangenomcne en

bestaande soorten.

De afbeelding Tan Brandt toont reeds , dat de

bladen van de Chinesclie plant niet van de Ja

pansche verschillen. Brandt heeft daarenboven

de bladen van de plant vergeleken met de over-

blijfsels van die, Avelke in Sler-auijs van den handel

voorkomen , en heeft overeenkomst gezien. (')

Ik heb in den aanvang dezes jaars en later

,

door de allezins te prijzen behulpzaamheid
[-f) ,

waarmede voorname handelaars in droogerijen te

Amsterdam
,
gewoon zijn dergelijke onderzoekin-

gen Ie ondersteunen, eene groote hoeveelheid Ster-

anijs onderzocht. Er zijn door de bereidwil-

ligheid dezer Heeren in derzelver magazijnen eenige

yaten gestort en alzoo duizenden ponden dier spece-

rij naauwkeurig doorzocht. Dien ten gevolge is er,

onder sommige partijen, eene zoo groote hoeveelheid

van deze bladen eii stukken derzelve op die wijze

gevonden, dal ik voor mij, al had ik ook geene

andere gronden , waarop ik do gevoelens van

Rakmpfer en Tiiunuerg verdedigen blijf, hierin

reeds genoegzame reden zoude vinden, om de te-

reglwijzingen van von Sieboi.d en ZuccaUi.m te

verwerpen. Ik had het genoegen deze bladen

(*) Ilq schrift mij: nick habe Bliitterreste , wie sie sich sehr

vtelten unler dcm Sternanip den Handels Jinden , ebenso

» wie Slenijetresle mit ihm verglichen , und die Idenlilat

» anerktmien zu inüisen tjeglaubt.^'

{•f)
Ik betui;; hitrvonr mijnen opentlijltcn dank , vooral aan de

llciTtn Philips cd MAsTüNsaoj^K , van Voorst «t

AVDRIBSEN ene.
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onlangs Ie toonen aan mijnen hooggeachten leer-

meester Professor Reinwardt , die met mij daarin

volliomen erkende den vorm en de eigenschap-

pen van de bladen van llUcium anisatum van

Brandt en lil. religiosum van von Sieb. en Zlc-

CARiNi ; mij toestemmende , dat ook hierin (even

als in de afbeeldingen) volstrekt de tegenoverge-

stelde karakters te z,ien vraren , als door von

SiEBOLD en ZuccARiNi uit de meer gemelde be-

schrijving van LoUREiRO zijn uitgekozen.

Dat het nu de bladen van den Ster-anijs zijn,

kan men niet betwijfelen. Zij hebben eenen ligt

aanhangenden reuk van de capsulae anisi stellati,

welken zij echter zeer spoedig loslaten , bijaldien

zij uit deze afgezonderd worden^ In den smaak

intusschen , is hetzelfde aroma als in den anijs

zeer duidelijk. Daar uu deze smaak eerst ontstaat

na lang en zeer fijn kaauwen der bladen, zoo

blijkt het , dat ook deze niet als van buiten

aangekomen , maar als in de inwendigste deelen

huisvestende , moet worden aangezien , en er

blijft dus geen de minste twijfel over , dat dit de

bladen van de Chinesche ///• an. zijn.

Dat deze bladen , bij de inzameling der vruchten,

gemakkelijk onder de cajjsulae anisi stellati kun-

nen vermengd raken , is ligt te bevroeden , de-

Avijl zoowel het vaderland van de soort, waar-

van De Canoolle zegt : » folia anisum redolentia

ubi conlrita sunt ," als de vormen van hare bla-

den , met hetgeen wij zagen te veel verschil-

lende
,
genoegzaam verbieden om deze blaadjes of

stukken van bladen, tot eene andere soort, dan

de lil. an. te brengen.
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Wg zien alzoo , door deze onze bevindingen , een

nieuw bewijs legen den vermeenden bladvorm , en

gelooven dus in dit opzigt , de schrijvers Ie liebben

wederlegd. Wij passen alle de eigenschappen vaa

de bladen in Illicium religiosum von Sieu. & Zucc.

voorkomende, ook op de Chinesche plant, en de

door ons gevondene overblijfsels van bladen toe.

Hel aantal der meeldraden is mij , bij een nader

onderzoek , in sommige bloemen van Japanschc

exemplaren , nog grooter voorgekomen dan vroe-

ger, ja zelfs heb ik er lol 24 loe in opgemerkt,

inzonderheid bij het onderzoeken der planten , in

de laatste jaren verzameld door den Heer Burger.

De Heeren von Siebold en ZfccAniNi beweren

daarentegen , volgens Loureiro , dat er in de Chi-

nesche plant omstreeks dertig zijn zouden.

Hel is eene erkende noodzakelijkheid, dal, bg-

aldien men ter onderscheiding van geslachten of

soorten hel aantal van deelen wil aanwenden , dit

vast en bepaald en niet weifelend dient te zijn.

Daar nu in het aantal der bloemdeelen bij de fa-

milie der Magnoliaceae , zulk eene onbepaaldheid

en onregelmatigheid heerschl , dat men ter naau-

wer nood onder dezelve één geslacht zoude kun-

nen opnoemen , waarin men op dit punt genoegza-

me zekerheid zoude kunnen aanwijzen , en daar ook

in de soorten van Illicium, in dit opzigt door de au-

teurs zulk eene groote ruimte is gelaten
, en einde-

lijk aangezien, behalve onze geëerde schrijvers , nie-

mand daarentegen hieraan eenige waarde heeft toe-

gekend {'^^, zoo komt het mij voor , dat het vesti-

gen van eene nieuwe soort op dezen grond alléén
,

(•) Zie De Cand. , Syal. I. 439. Prodr. I. 77. — Blu-
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(want do andere, dal is het verschil in de bla-

den , is reeds vervallen) op zijn minst als onvoor-

ziglig is te beschouvren , en dat zulke soorten
,

zeker in deze familie moeten verworpen worden.

Er komt bij , dat het eene volstrekte onmogelijk-

heid is , dat dit aantal der meeldraden kan stand-

vastig zijn , en ook standvastig grooter kan zijn in

eene plantsoort, waarin de carpella en de kroon-

en kelkdeelen zoo zeer in aantal afwisselen , dal

ter naauwernood , wat de laatste aangaat, het-

zelve met eenige juistheid kan bepaald worden
,

en men, wat de eerste betreft, bij naauwkeurige

beschouwing van vele capsulce van den handel
,

derzelver gemiddeld getal welligt als acht zoude

kunnen aannemen , even als in de Japansche

plant door von Siedold en Zuccaribi , en hunne

voorgangers is gedaan. Ik zag in den Ster-anijs

van den handel, van 3 — 13 carpella vereenigd s

maar meestal waren er 6 , zoo dat men ook

in de Ghinesche plant het getal 8 als het gemid

deld aantal der in ééne ster vereenigde carpella

kan aanzien. In de exemplaren van vo.\ Siebold

en BiTRGEH is hetzelve eveneens 8 of minder ,
nooit

meer , en dit natuurlijk ten gevolge van eene

minder sterke ontwikkeling of voeding der vrucht-

deelen in de uit haar natuurlijk klimaat naar

Japan overgebragte plant.

Wisselt nu zóó zeer het aantal van andere dee-

len af, wij vragen aan elk , die onbevoüroor-

deeld is , of de stamina den eenigen krans iu

de bloem zullen vormen , in welken meu gee-

ME, Flora Javae. Fase. 19—20. LiNDLEV, Introd.

26.
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ne misdragt zal waarnemen. Wij voor ons ge-

looTen zulks , inzonderheid in de Mag/wliacece
,

niet , en zien daarom gecne zwarigheid , om ook

dezen uit Loureiro ontleenden grond yan vo.n

SiEDULD en ZuccARiM , voor onaannemelijk Ie

houden , die daarenboven reeds stellig van des-

zelfs waarde is ontbloot , doordien in de naauw-

keurige afbeelding en beschrijving van Brandt,

daarvan geenerlei melding is gemaakt.

Eene aandachtige overweging van de door von

SiEBOLD en ZuccARiNi tegen onze meening in het mid.

den gebragte redenen , doel ons alzoo meer en meer

derzelver waarde betwijfelen. Zoo is het b. v.

zeer in het oog vallend , dat de nu als nieuwe

soort door de schrijvers aangebodene plant, oor-

spronkelijk is uit China , en in Japan van daar

ingevoerd , slechts zelden hier en daar verwilderd

(hic inde efferatum) voorkomt, maar overigens

slechts gekweekt wordt op geheiligde plaatsen.

De nieuwe soort is alzoo eene kulluurplant? In-

derdaad wij zouden het naauwelijks voor ernst

kunnen houden , indien de zaak niet van de pen

van den beroemden Zuccarini was uitgegaan.

Strijdt de vestiging van nieuwe soorten
,
gegrond

op kleine verschillen, die door kuituur zijn ont-

staan , niet met alle regels der taxonomie V Wij

betwijfelen zulks niet , maar laten het voor de

geëerde schrijvers over , om, zoo zij eene der-

gelijke wijze van zien mogten willen verdedigen,

dezelve met die gronden onzer wetenschap , wel-

ke door ieder erkend worden , overeen te bren-

gen. Om kort te gaan: van kultuurplanten , die

zoo tot in het oneindige afwisselen, maakt men
gecne soorten , zoo lang men dezelve tot eene of
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andere verwante p)antsoort kan lerug brengen.

Eindelijk moet ik nog opmerken , dat , bijal-

dien het door voN SiEDOLD en Zuccjarim vermelde,

dat deze plant op Japan wel gecultiveerd wordt,

maar aldaar niet oorspronkelijk te huis behoort

,

doorgaat , waaraan niemand zoude durven twijfe-

len, de schrijvers ons geene zuivere Flora van

Japan , maar eene Flora mixta gaan aanbieden.

Doch dit alleen in het voorbijgaan.

Wij meenen , dat er volstrekt geen botanisch on-

derscheid bestaat tusschen de capsulce anisi stellati

van den handel, en de vruchten , die ons onder de

oogen zijn gekomen , van de Japansche plant. Wan-
neer dus de schryvers spreken van une parfaite res-

semblance , volkomene gelijkenis , lees ik hier liever,

volkomeue gelijkheid. Onderscheid toch bestaat hier

niet , en , hetzij ik de beschrijving en afbeelding

van Gaertker , hetzij ik die der auteurs , of die

van onze schrijvers inzie, ik kan geen verschil

gewaar worden in wezentlijke eigenschappen. Wij

willen niet wijdloopig zijn , en laten daarom aan

elk die in dit onderwerp , met de geëerde schrijvers

der Flora Japonica en ons , eenig belang stelt, over

,

om deze vergelijking voort te zetten. Den smaak heb-

ben de vruchten van Japan wel niet zoo uitne-

mend (*), maar intusschen toch even karakteristiek;

het fijne
,
geurige , zoete , vinden wij bij de Japan-

sche vrucht niet zoo sterk, en er ontbreekt aan, het

geen men bij den wijn gewoon is het bouquet te

noemen ; het eigendommelijk karakter van den Ster-

anijs des handels , vinden wij hier echter zoo zeer

(*) Thunberg schreef diu te regt : non eo gradu taporearo-

matieo.
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Icrug , dal men inderdaad niel aan de idenlileit

viin beiden mag Iwijfeleu.

Er zijn echter tusschen de vruchten , die met

exemplaren der plant uit Japan op verschillende

tijdperken zijn aangevoerd, gelijk ik boven aan-

merkte, zeer geringe wijzigingen van smaak op te

merken. Zoo heeft de Heer von Siebold , met

wien ik het genoegen had , dit onderwerp meer

dan eens mondeling te behandelen , mij eene Ja-

pansche vrucht aangetoond, waarin het zoele , dat

het aroma van den Ster-anijs mede kenmerkt

,

ontbrak. Ik heb daarentegen nu voor mij liggen

eene japansche vrucht van den Heer Burger , uit

's Rijks herbarium , waarin ik geen verschil van

smaak en eigenschappen , ten zij alleen in graad

kan onderscheiden. Ditzelfde schreef mij Prof.

Nees von Esesbeck van de vruchten aan het

,

door zijnen vriend vo.v Siebold , tijdens deszelfs ver

blijf op Japan , toegezonden exemplaar behoo»

rende.

Brengt ons nu de naauwkeurige vergelijking van

de hier vermelde vruchten , tot een onderscheid

van ijeen de 7ninste waarde, de beschouwing daar

en boven van de capsulae anisi stellati, zoo als dezel-

ve in den handel zich voordoen , voert ons als van

zelve tot het besluit , dat het ligt verschil in smaak
,

(de reuk toch is dezelfde), dal von SiEB.enZucc.

aanvoeren ter versterking van hunne meening

,

niet liet geringste gewigt als soorlskenmerk van

de Chineschc en Japansche Sier anijsvriichlen , en

bij gevolg ook niet van de geheele planten oplevert.

Men kan hel er wel voor houden , dat meer

dan een derde deel der genoemde capsulae van
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den handel , het fijn en geurig aroma mist

,

dat men daarin verlangt , zal de Ster-anijs goed

zijn , voor het zoo veelvuldig daarvan gemaakt

gebruik. Het ware niet onbelangrijk op dit punt,

dit handelsartikel eens naauwkeurig na te o-aan.

Doch , hoe dit ook zijn moge, en hoezeer wij in den

Chineschen Sler-anijs des handels zeer dikwijls dit-

zelfde verschil in smaak erkennen , hetwelk onze

schrijvers in den Japanschen standvastig meenen te

zijn
,
gelooven wij desniettegenstaande niet geregligd

te zijn tot hel maken van eene botanische soortson-

derscheiding , tenzij wij opzettelijk legen de eerste

regels der taxonomie zouden willen zondigen.

DeGIiinesche Sler-anijsplant heeft alzoo,door kui-

tuur van vele jaren op Japan , iet-i van haar aroma

verloren, doch is als soort gebleven, wal zij was. Zul-

len de soorten in 'Ie natuurlijke historie op zulke

onstandvastige eigenschappen, welke nooit iemand

als vvezentlijke karakters beschouwd heeft, steunen,

wij vragen dnn , en zoo wij we! zien , te regt

,

waar moei het met de wetenschappen heen V ('^}

(*) Dr. BiiANDT schrijft mij over dit punt, in denzelfden, op

bl. 125 aangeh., brief : tilch glauhe nicht dass der Arom-

vgehalt der Chinesischen , und der Mangel an Arom

Tt beim Japanischen Stern-aniSf u/orauf X, ein besonderei

» Gewicht legt , zur Tretmurig berechtigen kann. Das

> angcbliche III. religiosum ist ja aus China eingeführt,

» und kann in dcm kaltern Japan sehr wohl sein jirom

» verloren haben , auck kann eine Cultur von vielen

» Jahrhunderien gewiss Mesultate herbeiführen , wovon

» ivir kcinc Vorstellungen haben. Man erinnere sich

» nur an die Zuierybiiume der Chiuesen etc. Wie ver-^
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Wij kunnen daarom niet gelooven . dat von

SiKBOLD en Zlccabini aan dit karakter als ken-

merk, eene wezentlijke waarde willen gehecht

hebben.

Blijkt het nu uit het bovenbeweerde genoegzaam

,

dat de vrucht van den Japanschen Sler-anijs niet

zoo als de schrijvers zeggen
, fade et rebutant is

,

en dat al ware dit zoo , het toch nooit tot het

scheiden van ééne in meerdere soorten kan regt

geven , zoo gelooven wij , duidelijk en buiten allen

twijfel, ook dezen grond van vo.n Siebold en Zuc-

CARiM bestreden, en aangetoond Ie hebben, dat

niet alleen de schors , zoo als de geëerde schrijvers

zeggen , maar ook de vruchten en de bladen aro-

malisch zijn , en er niet alleen une ressemblcmce
,

of ein tiiuschend ahnliches ^nse/iera der Japansche

en Chinesche vruchten, maar cene volkomene over-

eenkomst bestaat , en dat dus de Ster-anijsplant

van Japan van die van China , niet verschillen kaïi.

Om trouwens zoodanige zaken te beoordeelen

of Ie begrijpen, behoeft men noch botanist Ie zijn
,

noch voorbeelden van exolischc gewassen aan te

halen. Als men slechts kennis van de meest gewo-

ne zaken heeft, weet men , dat de producten

van de eene plaats dikwerf van die eener ande-

re kunnen verschillen , uilhoofde van verschil

in klimaat, temperatuur enz. Om nu bij het door

ÜRANOT aangehaalde , waarlijk populaire voor-

> tchiedcnarlig hl nichl das Arom vicltr Vaiicliilm

» unicrer Cullurpflanzcn ? Soll gar Gcruch und Ge-

nschmack die Exiitenz der jirttn enis^htiden y dan

ntlehen wir am Ziel aller oplischen Beobachtung."
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beeld te blijven: men ZDiiile inderdaad niet aar-

zelen om iemand voor bevooroordeeld Ie iiouden
,

die meende , dat de Chinaasappelboom (Citrus

sinensis Risso) eene andere soort van idanl ge-

worden zoude zijn , omdat de vruchten in smaak ,

dat is in de minst wezenllijke eigenschappen,

zijn veranderd.

Er komen in den tekst der Flora Japonica, zoo

wij wel oordeelen , woorden van Kakmpfer voor

,

die de meening der schrijvers omtrent de eigen-

schappen van de Japansche vruchten nader moeten

toelichten. Ik acht hel der moeite waardig om
op deze , reeds boven (blad 121) door ons in 't

voorbijgaan aangehaalde woorden , de aandacht der

geachte schrijvers terug te roepen.

Zij schrijven namelijk : liber saporis cwn exi-

gua adslrictione aromatici
,

fructus saporis va-

pidi.

Hel zij mij vergund op te merken , dat deze

woorden hier zeer uit derzelver verband voorko-

men , en er lusschen de woorden adstrirtione aro-

matici (die niet op de vrucht sl.ian , maar op de

schors) , en de woorden saporis vapidi 'want

fructus saporis vapidi staal er niet) , vijf geheele

volzinnen bij Kaempfer voorkomen , welke over

het hout , uitspruitsels , bloemen , bloemslelen en

vruchtjes handelen, en ongeveer eene geheele bladzij-

de in kwarto beslaan. Hiertegen nu zoude men re-

delijker wijze niets kunnen inbrengen , bijaldien

er eeniy verband tusschen de aangehaalde woorden

was , en in de laatste derzelve van de zaken gerept

werd , lot welker staving zij door vos Siebold en

ZucCARiNi zijn aangewend ; maar integendeel, noch
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het een, noch het ander heeft hier plaats. De

laatste woorden toch saporis vapidi

slaan niet op de vrucht , dal is de pericarpia (in

welke het aroma van den Sler-anijs des handels

alléén en uitsluitend huisvest , hetgeen daarentegen

niet in het minste of geringste in het zaad zelve

voorkomt) , maar zij slaan bij Rakmpfer , op de

kern van hel zaad.

Tot het wel verstaan van de allerjammerlijkst

uiteen gerukte en verkeerd toegepaste plaats van

den voorlreffelljken K.vempfer , zal ik dezelve ,

Toor zoo verre zulks hier noodig zijn mogt , af-

schrijven. Wij lezen op bladz. 880 der Amoenita-

tes Exoticae :

» Arhor sylvestris caudice recto ramoso ad cera-

» si altUudinem consurgit; cortice obtoluta obscu-

» re cinereo vel pullo , libero viridi carnoso nonnihil

» mticoso , saporis cvm exigua adstrictione aromati-

> ei — en 22 regels verder, op bladz. 882:

3 Ex his saepenumero capsulae aliae contabe-

» scunt et cassae sunt, reliquae membrand vulidd

» arcte involuta claudunt seniina singula
,
grani

» pomi figura , et Ricini setnini non disparia , in

» pallido splendentia ; quae fracta ,
qua teguntur

,

* corticula duriuscula
,
nucleum exhibent album

» carnosum ?nollem, non dividuum, saporis vapi-

« di.' Deze twee laatste woorden zijn de door

vo.N SiEBoi.D en Zuccarixi aangehaalde en op de

geheele trucht toegepaste , terwijl Kaempfer ze

slechts op een deel van het zaad toepast.

Er heeft dus in dit gedeelte van den tekst eene

misstelling plaats , welke de j^eëerde schrijvers

lü
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f;cmakkelijk met mij zullen opmerken. (*)

Wij zouden hier kunnen eindigen , doch moe-

ten nog eene enkele aanmerking hierbij voegen.

De schrijvers hebben voor de meening, die zij

staande hielden , slechts hut gezag van den onge-

loofwaardigen Loureiro , dat is t/een gezag ; zij

zagen zijne plant tiiet ; zij zagen ook nieldeplaal

van den omtrek van Canton , en beschreven noch

kenden dus zeiven de plant , welke zy beweerden
,

dat van de door alle tijden heen en door alle

botanisten erkende soort , soortelijk moest verschil-

len. Zij beslisten niettegenstaande dit alles , een

wetenschappelijk onderwerp , op eene ligtvaardige

wijze; ja zelfs, zonder eenigen grond , het gezag om-

verwerpende van diegenen , aan welke men de

eerste kennis omtrent de onderwerpelijke Flora te

danken heeft. Een ieder vraagt nu van zelve, bij

de lezing van den tekst der Flora Japonica , wel-

ke is dan nu toch de echte Ster-anijsplant? Zijn

er dan vier soorten van lUicium? En waarom

hebben vos Siebold en Zuccarini deze zaak en

hunne nu beweerde stelling, niet buiten allen twij-

(*) In 't voorbijgaan herinner ik hier aan eene andere , voor

het hollandsch gevoel , leer stoolende fout , welke mm ech-

ter aan eenen buitenlandschcn geleerde wel kan vergeven. Wij

leien op bladi. 22: uLe genre ÜEVTZtA fut nommi ainti

y>par Thdnbero en l'konneur du Senateur VAN DER

vDedtz a Amiterdam etc." Deze Heer heeUe JouAN

Deutz van Assendelft , en was niet alleen Sche-

pen van Amslerdam , maar ook Bewindhebber der Oostin-

dischc Campa;;nie en een dier aamienlijke ingezetenen van

onu stad , aan welken , even als aan de Ueerea de

Vry Temmink, J. van de Poll, David ten Ho-

ven en Prof. BtmitiAK, de wetenschap te danken heeft,
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fel gesteld , door de Chinesche plant Ie beschrij-

ven , die hun uit het herbarium vaii LAMBERTlen

dienste stond ? (')

Ik zoude op deie en dergelijke vragen in het

kort antwoorden , hetgeen ik boven in 't breede

betoogd heb. Men behoefde de ware Sler-anijs-

plant niei meer te beschrijven of af Ie beelden , het

was reeds volmaakt goed geschied. Er zijn niet

vier , maar drie soorten van Illicium. De Japan-

sche plant is als soort identisch aan de Chinesche,

hoewel de vrucht niet in den handel komt. Men

had met geene mogelykheid eene andere plant

kunnen in afbeelding voorstellen; deze toch zoude

eene uit menschelijke hersens geschapene wange-

stalte geweest zijn ; men zoude eindelijk , om het

gezag van ecnen, in andere opziglen welligt erva-

renen , maar als botanist volslagen onkundigen,

onnaauwkeurigen Portugesehen monnik (•{) (die

helgeeii Thunberg, door hunnen invloed en lusl lot be-

Tordering van wetenschappen, in vreemde landen heeft

kannen verrigten. De namen van zulke menschcn ver-

dienen veeleer met gouden letteren in onze gescbiedroUen

geschreven , dan verkeerd aan den nakomeling overgebragt

te worden.

(*) Zie den Prospectus van het werk en DE Cand. Sijst. I. 441.

([•) Het ij onbegrijpelijk , hoe men op het denkbeeld is ge-

komen , om juist het gezag van Loi;reiro te gebruiken ,

ito einde daardoor allëénaan Ie toonen , dat Kacmpfer,

Thunberc en Linnaeus gedwaald hebben. Looreiro

toch heeft er nitt in *t minst aan getwijfeld, dat de plant,

door dete drie botanisten besclireven , eene andere als zgne

Chinesche ///. an. zijn zoude. Uij zelf haalde hunne geschrif-

leji aaxj op dit artikel , hij hield de planten dus voor identisch.

Zit Fl. Coch. uitgaaf van Lissabon , deel I , bl. 333.

10 °
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Iroinveiis zeil' hel gezag v;in Kakmpfkr niet heeft

betwijfeld) aan wien nooit eenig botanist (Will-

nEKow misschien ("^^j alleen uitgenomen) , de in we-

tenschapjielijke zaken zoo onmisbare geloofwaar-

digheid , in bolanicis toegekend heeft, te handha-

ven , met de waarheid volstrekt strijdende zaken heb-

ben moeten voordragen. Mannen in onze weten-

schap meer ervaren dan ik , hebben met mij het

gezag van vroegere schrijvers hooggeacht, ik blijf

het tegen vun Sikbold en Zuccarini verdedigen.

Wij mccuen door al het boveustaaade nu gereg-

tigd te zijn , om de Jlliciam religiosum van voi»

SiEuoLD CU ZuccARini bIs 'soort te verwerpen ; de

door deze geleerden voorgeslelde synonymie te

mogen veranderen, en alzoo den naam \an Illicium

anisatum Auclorum (die blijven zoude moeten, al

was deze ook niet de moederplant van den Ster-

anijs) , voor dien van Illicium religiosum von

SiEBOLD éj- ZuccARiM tc herstellen.

Aan andere botanisten , welke dit onderwerp

in de laatste jaren hebben behandeld, laten wij

over , om hunne eigene mededeelingcn over deze

plantsoort , aan de door onze geëerde schryvers

gegevene beriglen te toetsen , of, zoo zij zulks

verkiezen , dezelve daartegen te verdedigen , of

wel er mede in Ie stemmen. Ik hoop eer»

(•) WiLLDBNOW heeft LoüREiRO's werk wel uitgegeven, m»ar

het blijkt niet met zekerheid, dat hij hem voor geloofwaardig

houdt ; hij legt , ouder anderen , van hem , in de praefali^

der Fl. Coch. , in octavo , Berol. 1793 : » plantas

» longe diversas sub nomine ptantarum Europaearum

t dtscriptil ;" en elders: t in formandis generibus auctor

M nimit facitit , et in tirminis passim facillans videtur.'

i
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lang van dit geslacht Illicium ecne monographie

te geven , en zal alzoo gelegenheid hebben, op

dit punt nader terug te komen. Mijne botanische

vrienden hebben mij daartoe hunne medewerking

en hulp beloofd, terwijl Z. E. onze Minister voor

de koloniën , de Luitenant Generaal , Baron van

DEN Bosch mij welwillend heeft toegezegd
,
geene

moeite te zullen sparen , om de Illicium anisalum

van de omstreken van Canton voor mij , tot bo-

tanisch onderzoek te erlangen.

ik kan alzoo de verdediging, van hetgeen een-

maal een Raempfer , een ïhunberg en een Lin-

NAEUs hebben geschreven , eindigen. Ik geloof wel

,

dat sommigen het er voor zullen houden , dat ik

verkeerd gedaan heb, door over lang besliste en

afgedane zaken zooveel uit een te zetten. Ik

laat echter dezen berisperen hunne meening, maar

ik meende aan de twee beroemde schrijvers

,

van welke ik de vrijheid neem te verschillen

,

verpligt te zijn, om niet met weinige zaken of

korte woorden hun gevoelen te bestrijden. Ik

heb aan den anderen kant te veel achting en eer-

bied voor den roem onzer vaderen in het gebied

der wetenschappen, dan dat ik de moeite zoude

Ie groot achten , om voet voor voet hun , op losse

gronden , aangerand en verworpen gezag te verde.

digen. Ik hoop intusschen , dat de Heeren von

SiKBoi.n en Zuccarini mijne wijze van zien in

deze, Tolkomcn zullen goedkeuren , en met mij de

waarheid toestemmen der aan het hoofd van dit

stukje geplaatste woorden van den voortreffelijken

Ge«NKR , waarfnedc ik l)elz?lve eindig: « Quodsi
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» suas quisque observat/ones protulerit , spes est

» aliquando fore , ut ex omnibus opus unum ab'

» solutum perficiatur,"

September 1836.



BIJDRAGEN TOT DE NATtTURIjIJKE GESCHIE-

DENIS VAN DEN MENSCH ;

J. VAN DER HOEVEN.

V. Iets ote» Sinezeb er Japahkeus *ls voorbiei,-

DKN TAK DEN SIollaOOlScnEIl BEKScnEIISTAlI.

S 1. J.n de Sinezea zien •wij een volk vanden

Mongoolschen stam , welks beschaving lot eene

hooge oudheid opklimt. Maar deze beschaving

is daarbij reeds zeer vroeg op hetzelfde standpunt

gekomen, viraarop wij haar nog thans aantreffen.

Van hier , dat de vroegere reizigers van Sinezen

met een' hoogen ophef melding maken , welke

zonderling afsteekt bij de berigten der laleren.

Terwijl het standpunt der beschouwers veran-

derd was , bleef het volk , dat zij beoordeelen
,

8lil staan op het zyne. De Sinezen vertoonen

lich aan ons in hunne gebruiken en in hunne

begrippen even afgezonderd als de hoek des aard-

bols , waarop zij leven , die ten noorden door

een' hoogen muur , ten westen door de hooge

bergvlakte van Tibul , ten oosten en zuiden door

de zcc bet^rcnsd wordt. Dezelfde afgescheidenheid
,
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dezelfde halsstarrige aankleving van vroegere be-

grippen vertoonen ons de Japanners
, wier be-

schaving len dcele van Sineschcn oorsprong is. (*)

Er rijst hier eene opmerking bij ons op , die

wij aan de beoordeeiing van eiken menschkundi-

gen beschouwer der geschiedenis voorleggen. Hoe
dikwerf ook van het denkbeeld eener vergelijking

tusschen het leven van een' bijzonderen mensch

en de lotgevallen en voortgaande ontwikkeling

eener natie misbruik zij gemaakt , wij meenen

evenwel , dat elk volk althans hierin met een in-

dividu kan en mag worden vergeleken , dal af-

gescheidenheid bij beiden voor hoogere cultuur

schadelijk is , en eenzelvigheid , trage zelfgenoeg-

zaamheid len gevolge heeft. Wie in rustig bezit

van het eens verkregene, in het vasthouden van

oude gewoonten en in hel onvermengd bewaren

van nationaliteit , hel toppunt van menschelijke

beschaming ziet, moge Siuezen en Japanners be-

wonderen (-|-) , maar oude klassische beschaving

(*) Van Sina allhans hebben de Japanners hun letterschrift

,

veelligt door de , onder de regering Tan den Sineschen

Keiier SiNNO-Sr-K'woo, naar Ja^an OTergcstokene volk-

planting , meer dan twee eeuwen vddr onze lijdrekening.

VoN StEBOLD, Epitome linguat Japonicae, Verh, van

het Batui: Genoolsch. XI. Batavia 1826.

(f) Weinigen lullcn er wel tijn , die hun zegel hechten aan de

lofspraak van eenen Kaempper op de Japanners {uimoe-

nit. exoiicar. fase. II., ook OTergczet te vinden aan het

einde der Hollandscfae uitgave zijner Beschiijving van Ja-

, fan. Arast. 1773. fol.), en welke met de volgende

stuitende woorden besluit; -adat hun Land nooit geweest

> is in een gelukkiger staat , dan nu ,
geregeerd door

» een willekeurig Monarch , opgesloten en gehouden buy-

i-."i.»>£n allen handel en gemeenschap met vreemde Natiën."
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zoude nooit ontstaan z^n , zonder een wederzijdsch

en veelvuldig verkeer van volken , eene door-

kruising en menging van begrippen , zooals zij

bij Grieken en Romeinen blijkens de geschiedenis

plaats had. Slechts daar , waar eene goede aarde

steeds wordt omgekeerd en waar stormen de

lucht zuiver en frisch maken , kan de boom der

humaniteit vaste wortelen slaan en rijke vruchten

geven !

§ 2. Aangaande den oorsprong der Sinezen en

Japanners zijn wij tot onzekere gissingen be-

perkt. Vergelijkende taalkennis geeft hier weinig

licht en de oude geschiedenis der Sinezen is te

fabelachtig om veel vertrouwen te verdienen.

Wat de taal der Sinezen betreft , dezelve is te

zeer van die der Japanners onderscheiden , dan

dat wij aan beide volken eene gemeeuschappelij-

ke afkomst zouden kunnen toeschrijven of eene

naauwrre verwantschap tusschen hen aannemen
,

dan die hen beiden als leden van het groote men-

schelijke gezin onder de afdeeling der mongool-

sche volksstammen eene plaats aanwijst. Volgens

Adelu.nc heeft de Sinesche taal met die van Ti-

bet , Pegu , Ava, Kotschinsina en Siam de naaste

overeenkomst
, welke vooral daarin , dat de ge-

heele woordenschat slechts uit enkele lettergrepen

bestaat, zou gelegen zijn. (j*-) Jlaar naar hetgeen

door Abf.l Reml'sat beweerd wordt , is deze

voorgewende monosyllabische aard der taal het

gevolg van de schrijf.nnanier , waarbij voor elke

nyllabe eene afzonderlijke letter gebezigd wordt.

(*) £iiuylbigen Sprachtn, Zie Miihridaie», a. 2d—96.
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Evenwel is het eenlettergrepige der woorden het

meest gewone geval in de Sinesche taal. Hier-

mede staat ia verband de armoede van klanken

en woorden (*). Maar hetgeen de Sinesche taal

vooral kenschetst en hetgeen van den aard der

klassische talen geheel afwijkt , is , dat de woor-

den geenc verbuigingen ondergaan , dat de werk-

woorden zonder tijden zijn en eveneens uitgedrukt

worden , helzy dezelve lijdend of bedrijvend zijn

,

en dat er geene juiste begrippen zijn aangaande

hetgeen wij taaldeelen , rangschikkingen der woor-

den noemen. De zin hangt van den zamenhang

af. In eene bepaalde orde volgen de woorden en

deze volgorde beperkt den zin , die aan elk der-

zelve kan worden toegekend.

§ 3. In beide opzigten nu verschilt de Japan-

(*) s II n' y a presque pas Ueu de douter que , si les cQorU des

» écrivains de la Chine pour enrichir et perrectlonner leur

B idtomc eussent été secondes par Temploi d'une écriture

» alphabétique , Ie nombre des mots ne se fi^l accru , dans

» la même proportion que les signes écrits. Mais l'inipos-

fi sibilite' d'exprimcr de nouvelles combinaisons de Sons , et la

» Décessité de chcrcher toujours dans Ie méme cercle de

s syllabes de'ja osltées , les noms qu'oD Tonlait donner a des

» objets Douveaun, ont a jamais Ëxé Ie langage dans l'ëlat

sou il était parvenu lors de rinvcution des caractcres. Il

nest probable méme qu'au lieud'acquérir des sonst ta lan-

» gue parUe en a plulAt perdu j car beaucoup de nuances

> dëlicates ont du s'e£facer , une fois qu'etles ont été rédui-

> les dans la langae écrite a one expression commune ap-

o proximative." Abel-Rémusat in zgne aanteekeningen

achter den aan hem geriglen brief »an W. wns HjIM-

BOLnT. [Leltte sur la nature des formes gramma-

ticales en générale et sur Ie génie de la langue Chinoise

en particulier. P»ri» 1827. 8». p. 120, 121.)



147

gche taal Tan hel Sineesch. Het Japansch heeft

geenszins zoo als het Sineesch meerendeels een-

lettergrepige woorden , en in deszelfs woorden-

schat komen slechts zeer weinige met de Sine-

sche overeen. Dit is het eenstemmig getuigenis

van vroegere en latere schrijvers over Japan , van

Kaempfer, Thünberg en von Siebold. In het

Japansch zgn enkele Sinesche woorden overge-

gaan , maar deze bewijzen niets meer , dan eene

verkeering tusschen beide volken , eveneens al-

ten gevolge van vroegeren omgang , enkele Portu-

gesche woorden in de Japansche taal zijn opge-

nomen ; zoo ook volgens Thonberg sommige Hol-

landsche woorden , b. v. vork en boter ij^). Maar

niet alleen in lexicographisch opzigt, ook in den

aard der spraakkunst , verschillen beide talen.

Het Japansch heeft blijkbaar meer grammatikale

vormen dan het Sineesch , maar mist echter ve-

len , die men niet alleen in de klassieke talen
,

welke in dat opzigt op den hoogsten trap staan ,

maar ook in onze hedendaagsche Europesche ta-

len aantreft. Zoo hebben b. v. de naamwoorden

geene geslachten ; het meervoudig is slechts bij

woorden van twee lettergrepen aanwezig, en

wordt gevormd door herhaling van het woord

;

de werkwoorden hebben slechts drie tijden : den

legenwoordigen , volmaakt verledenen en toeko-

menden tgd; en de personen en het getal worden

alleen uit de persoonlijke voornaamwoorden , die

het werkwoord vergezellen , opgemaakt.

(*) Toyoyu de C. P. Thonberc, traduiu par I.&NGI.SS.

Parij 1796. 8». lU. p. 302, 303,
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5 4. Ook in gebruiken bestaat er tusschen

Sinezen en Japanners in vele opzigten verschil

;

zoo lezen wij b. v. van de laatste dat zij een

veelvuldig gebruik van baden maken , terwgl

Bxnnow verzekert , dat hij de Sinezen nooit heeft

zien baden (*) ; en , hoezeer de Guignes hem hier

in weerspreekt , blijkt echter , dal het gebruik

van baden even zeldzaam is in Sina als gewoon

in Japan , vraar men , volgens Thunberg , in de

steden niet slechts , maar ook in dorpen openba-

re badplaatsen aantreft (-(-).

§ 5. De Heer von Siebold heeft in een opstel

,

geplaatst in de p^erhandelingen van het Balavi'

aasch Genootschap , de onderscheidene gevoelens

getoetst , die door verschillende schrijvers , aan-

gaande de afkomst der Japanners, geopperd zijn.

Raempfek klom, gelijk bekend is , met zijne gis-

singen tot den torenbouw van Babel op en laat

de Japanners van daar door Koraï (Corea) naar

Japan oversteken. Von Siebold , zonder zoo ver

terug te gaan , komt tot het besluit , dat de Ja-

panners van zoogenoemden Tarlaarschen (jWon-

goolschen) oorsprong zijn. Volgens hem bestaat

er tusschen de MantscAoesche en Japansche taal

(*) Voyagc en Chine , traduit par J. Castéra. Paris 1805.

8°. I. p. 127.

(f-)
Ik wil hier echler niet nit afleiden , dat de Sineicn af-

komslig zijn uit een land , waar gebrek aan water is : want

van velk land zouden «ij Nederlanders dan arstammen , die

ons beroemen, een zindelijk volk te zijn, omdat wij onze

huizen en straten reinigen , maar bij wie men , zdfs in

grooie steden
,

geene wel ingerigtc koude en warme baden

vindt , en bij wie vele ónder alle standen hun geheele leven

lang nooit een bad gebruikt hebben ?'° •'"''' ""'*
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eeiio groole ovorceuko.nst (*,.

§ 6. Eene beschouwing der physieke gesteld-

heid vau de Sinezea en Japanners zal duidelijk

aantoonea, dat wij in beide voorbeelden zien van

die groote afdeeliag des menschelijken gesiachts

,

welke Blumenbach onder den naam van het Mon-

goolschc ras vereeuigd heeft. Het is dan ook niet

vreemd , dat de inrigting van het Sinesche rijk

bij al de veroveringen der Mongoolsche stammen,

welke meermalen van het gebergte in hun rijk

vielen , weinig verandering ondergaan heeft.

De veroveraars en hel verwonnen volk behoorden

beiden tot dezelfde groote familie van volken.

Het is bekend , dat de thans in Sina heerschende

dynastie in het midden der zeventiende eeuw

door de Manlschoes gevestigd is. (-}-)

Bij den Mongoolschen stam , zegt Blumenbach ,

is de kleur geel, hel haar zwart , slijf, regt en

van geenen overvloedigen wasdom. Het hoofd

is vierkant , het gelaat breed ; de lusschen de

oogen liggende ruimte is plat en breed , de neus

klein en plat gedrukt. De jukbeenderen steken

naar buiten uit ; de opening der oogleden is

(•) Feih. van het Bataviaasch Genootschap, XIII. Batavia

1832. bl. 183—275. Wij veroorloïen ons de opmerking,

dat tijne woordenlijst der Mantschoetaal bijzonder arm is,

en weinig punlen van vergelijking met de bijgebragte Japaa-

sche woorden aanbiedt.

(
j") Deze Mantschoes of Mansoeren wonen in Da~ourie , ten

noorden van Sina. In engeren zin worden Mantschoes die

volksstammen genoemd , welke oorspronkelijk aan den oost-

rand , tca DoordeD van Leatong , tot aan de rivier Amour,

woonden.
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naauw; de kin komt eenigzins naar voren. Ver.

gelijken wij hiermede de beschrijvingen en af-

beeldingen van Sinezen en Japanners , dan zullen

wij in deze trekken beider beeld over het alge-

meen erkennen. Sinezen en Tartaren , zegt Bar-

Row , door Tartaren Mongolen bedoelende , heb-

ben over het geheel dezelfde trekken , en zoo er

eenig verschil bestaai , is het alleen in de lengte

en in bijzonderheden , die van plaatselijke omstan-

digheden afhangen. De Guignes schildert ons

den Sinees in de volgende trekken ; » Un Chv-

nois a la figure large et carrée , Ie front decouverl ;

ses yeux alongês
,
places a fleur de tête , sont as-

sez saillans pous eire appercus tous les deux a-la-

fois quand on Ie regarde de prof.l ; son nez est

petit et sans élévation entre les yeux ,- sa bouche

est médiocre , mais ses oreilles sont larges , aussi

en tire-t-il un grand parti ; Ie porte-faix s'en sert

pour y placer sa chiroutte ou cigarre et Ie lettre

pour arrêter les cordons qui soutiennent ses lunet-

tes. Les Chinois ne laissent croitre leur bnrbe qua

trente ans ; ils en ont peu , surtout ceux qui sont

nés dans les provinces du Sud : leurs cheveux sont

noirs
,

forts et épaix." (*) De kleur der huid is

licht bruin , by de aanzienlijken blanker. De in-

druksels der zinnen moeien sterk zyn om een' Sinees

te behagen; zijoe nationale muzijk bekoort hem,

omdat zij veel gedruisch maakt en oorverdoo-

vend is , en de onaangenaamste uitwasemingen en

rookwalmen schynen hem niet te hinderen. Zgn

(*) Koyagei a Peking, ManüU ei l'ile de France, P»rU

1808. Vol. II. p. 158.
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ligchaam is gemeenlijk van eene middelbare

lengte (*).

Er bestaan verscheidene afbeeldsels van Sine-

zen , waaronder wij die van Barrow aanhalen en

vooral het bijzonder portret van Koetsing Dschang,

den Sineschen vriend van den Heer von Sieboi,d
,

die eenige jaren te Leiden doorgebragt en thans

Nederland weder verlaten heeft
(-J-).

Omtrent met dezelfde trekken worden ons de

Japanners voorgesteld ; zij hebben eene middelba-

re lengte; hun vel is bruin of min of meer blank,

zoo zij minder aan de zon zyn blootgesteld, hun-

ne oogen zijn langwerpig , met zeer hoog geplaat-

ste wenkbraauwen; hun hoofd is groot, hun hals

kort, hun haar zwart, dik en glinsterend (§).

Ook van Japanners heeft de Heer von Siebold

eenige afbeeldsels in zijn Archief Nippon gegeven,

waarin men de kenmerkende trekken des Mon-

goolschen stams duidelijk bespeuren kan.

Vele onzer landgenooten zullen zich de gelaats-

trekken nog levendig herinneren van de Siame-

sche tweelingbroeders , die voor weinige maanden

in eenige steden van Holland zich hebben opge-

houden. Ook deze gaven ons een goed denkbeeld

van den Mongoolschen gelaatsvorm ; de kleine

oogopening, de uitstekende jukbeenderen , de

(*) Bahrow, III. p. 325. De Gcighes geeft de matentan

het ligchaam en deszelfs leden van een' Sinee^ van 44 en

van 15 juren. III. p. 348; de eersle was 5 roet 2 d. 51.,

de andere 4 voet 2 d. 8 lijn lang.

(f) Nippon Heft 3. Tab. II. b.

(1) Thcnbers. III. p. 194.
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platte neuzen , het dikke , zwarte en glinsterende

hoofdhaar , alles komt bij hen met de opgegeyene

beschrijvingen van Japanners en Sinezen overeen.

§ 7. Een der meesl in het oog loopende ken-

merken van den Mongoolschen gelaalsvorra vin-

den wij in de scheef slaande ea kleine oogen.

Hel komt ons voor, dal de Heer vox Sierolh van

dit verschijnsel eene bevredigende en belangrijke

verklaring gegeven heeft. In den Mongoolschen

schedel is de neuswortel tusschen de oogen plat

,

het jukbeen steekt daarentegen uil. Van hier

ontslaat er eene spanning en uitrekking der huid

naar het jukbeen , terwijl daarentegen eene

meerdere verslapping tusschen de oogen ontstaat;

daardoor vormt er zich in hel bovenste ooglid

eene plooi of vouw, welke naar den neus ne-

derhangt en den binnenhoek bedekt ('''). Hetgeen

RuDOLPHi heeft opgemerkt , dat deze vorm der

oogen bij de Mongolen van de wecke deelen af-

hangt
(-J-)

, is dus slechts ten deele waar. Men moet

het namelijk in zoo verre aannemen, als de oogkas

zelve niet scheef slaat of kleiner is dan bij andere

volken; maar de bijzondere vorm der omliggende

beenderen spant de huid op eene ongelijke wyze,

verschillend van die , welke in het Kaukasische ras

gewoonlijk wordt opgemerkt , en is dus de ver-

wijderde oorzaak eener inrigting , die haren naas-

ten grond in de weeke deelen heeft.

Wij zien nu ook gereedelijk in , waarom bij

andere volksstammen dezelfde vorming der oogen

in meerdere of mindere male kan en moet voor-

(*) Nippon. Heft. 3.

(f) Physiologic, I. S. 41.
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komen , zoocira een dergelijke vorm der neus-

ca jukbeenderen aanwezig is. Barrow meende

lusschen het gelaat der Sinezen en Holtenlollen

eene groole gelijkvorniiglieid op te merken ; alles

•wel overwegende, beslaat dezelve alleen in eene

overeenkomst van kleur en in de schuins ge-

plaatste oogen. Deze laatste bijzonderheid laat

zich uit de platheid der neusbeenderen gereede-

Igk verklaren.

§ 8. Wij hebben nog verslag te geven van hel

onderzoek van verschillende schedels van Sinezen

en Japanners. Voor wij er toe over gaan , willen

wij de slotsom van het bovengezegde in weinige

woorden zamea vatten.

In Sinezen en Japanners zien wij voorbeelden

van dien figchaamsboiav en cjelautsvorm , welke het

MonqooUrhe jnenschenras kenmerken.

Niettegenstaande de nabijheid van Sina en

Japan, kunnen wij de Japanners geenszins als

uit Sina afkomstig beschouwen ; zij hebben met de

Sinezen ook geene nadere verwantschap, dan in zoo

ver wij aannemen , dat alle Mongoolsche volken

eenen gelijketi oorsprong hebben. fFij komen dan

tot een gebied, waar geschiedenis en vergelijken-

de taalkennis ons verlaten.

§ 9. Eene achter dit opstel geplaatste label be-

helst een overzigt van de metingen , die ik bij

verschillende schedels heb in het werk gesteld.

De meeste schedels (N". 1— 13.; behooren tot

Sinezen , slechts de drie laatste (N". 14—16.J

tot Japanners; deze Japansche schedels zijn- alle

afkomstig uit de reis van den Heer von Sieboldj

ook uit zijne verzameling zijn de Siuesciie

11
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schedels door N". 10 eii 11 aangeduid. N". 1
,

deïelfde , dien ik heb doen afbeelden, is een bg-

zonder fraaije schedel van een' Sinees , welke in

hel Rijks Museum van natuurlyke Historie be-

rust , waar men ook de huid van het hoofd

deszelfden voorwerps , kunstig opgevuld ten toon

heeft gesteld, N°. 2 en 3 zijn voorwerpen uit

het Museum van ontleedkunde en komen onder

de verzameling van den Hoogleeraar Brugmans , in

het derde deel van het Museum Anatomicum voor

,

onder N". 549 en 550. Niet minder dan acht

eindelijk der schedels, die ik afgemeten heb,zyn

in het bezit van den Hoogleeraar Reinwardt

(N". 4—9 en N". 12 en 13.) Hieronder was

N'. 13 de schedel eener Siuesche vrouw, en

N^. 12 (een bijzonder kleine schedel) voerde tol

opschrift » Pernakan Chinees." N". 9 was de

schedel van een' inwoner van Kanton, Tan Soui.

Van de overige schedels is mij de nadere afkomst

onbekend. Het zijn deze voorwerpen , welke mij

tot vergelijking eene ruime gelegenheid gegeven

hebben. Om eene gemiddelde maat te vinden

,

zal ik bij de Sinesche schedels , mij bepalen tol

de tien eerste nommers , even gelijk ik bij den

negerstam mede tien schedels met elkander verge-

leken heb. (^)

De gemiddelde hoogte van den Sineschen sche-

del uit deze afmetingen is , 0,145 , hetgeen ruim

5 d. 4 1. Parijssche maat is , derhalve 1\ 1. meer

dan wij bij de negerschedels vonden. Dit getal

0,145 hebben wij werkelijk ook juist bij twee

(*) Zie mijn opslel over den Ncgcrslam, Tijdschrift voor Na-

tuuilijlic Geschieilcnis en Phtjsiologie. 11. bl, 356—371.
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van de tien Sinesche schedels opgemerkt, by een'

anderen 0,146 en bij eenen vierden 0,144.

De lengte verschilt van 0,173 lot 0,187 ; het

midden tusschen deze Iwee uitersten is 0,180, ter-

wijl het middelgetal aller metingen 0,178 d. i. om-

trent 6 d. 7 I. is, derhalve slechts zeer -weinig

meer dan bij den negerschedel , waar wij 0,177

hebben gevonden.

De afstand tusschen de twee meest uitpuilende

deelen van de wandbeenderen verschilt van 0,129

tot 0,147. Het midden van deze twee uitersten

(tevens het middelgetal van al de metingen) is

0,138, derhalve 8 millimeters meer dan bij de

cegerschedels. In Parijssche maat herleid, geeft dit

middeigetal 5 duim.

De breedte van het voorlioofdsbeen achter de

juk-uitwassen geeft tot middelgetal 0,0935 (3 d.

5 \.j en verschilt van 0,089 tot 0,097.

De lengte van den vertikalen boog , van den

wortel der neusbeenderen af, tot aan den achter-

rand des achterhoofdsgals , verschilt van 0,3G8 tot

0,388 en het middelgetal is 0,374 , hetgeen 13

duim 9 lijn Parijssche maat uitmaakt. De omvang

van den schedel is volgens een middeigetal , uit

alle metingen afgeleid , 0,517 of 18 d. 11 lijn.

De lengte van hel achtcrhoofdsjiat verschilt van

0,032 lot ^0,039, het middelgetal is 0,035 (even

als bij de negerschedels). De breedte van hetzelve

is gemiddeld 0,029.

De grootste afstand der jukbogen geeft een ver-

schil in de afmeting van 0,128 tot 0,140, het mid-

delgetal is 0,133, hetgeen bijna 4 d. 11 I. Parijs-

iche maat uitmaakt.

11 *
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Wal eindelijk de afmelingen der onderkaak be-

treft , hare hoogte van voren -verschilt -van 0,031

tol 0,038 , en het gemiddeld getal is 0,033 (1 d.

2è 1.); de afstand van den gewrischtsknobbel lot de

hoek is gemiddeld 0,068 (2 d. 6 1.); de lengte van

den onderrand gaf een verschil van 0,075 tot

0,092 , het miildelgetal uit al de melingen -was

0,083 , hetgeen 3 d. 1 1. Parijssche maal uitmaakt.

Daar -wij slechts drie japansche schedels on-

derzocht hebben , zou het weinig nul hebben
,

al de afmetingen ook bij dezen zoo bijzonder na

te gaan en er een middelgetal uit af te leiden
;

ook ontbrak aan t-wee dezer schedels de onder-

kaak. Mogen wij voorloopig eenig beiluit aflei-

den , dan zouden wij de gemiddelde hoogte des

schedels op 0,144 stellen, de gemiddelde lengte

op 0,176 , de grootste breedte. op 0,140, de breedte

van het voorhoofdsbeen achter de jukuitwassen

op 0,092 , de lengte van de kromming boven

op den schedel op 0,3G8 , den omvang van den

schedel op 0,514, de lengte van het achterhoofds'

gat op 0.37 , deszelfs breedte op 0,30 en den groot-

sten afstand der jukbogen op 0,133. (^)

In dit alles is weinig verschil met helgeen wij

bij de schedels van Sinezen vonden. Alleen

schijnt de schedel der Japanners iets kleiner te

zijn , terwijl het achlerhoofdsgat en de breedte

tusschen de wandbeenderen grooter zou zijn , dan

bij de schedels der Sinezen.

(•) Bij den schedel S". 16, was aan de eene lijde het jukbeen

gebroken, en wij hebben hst getal 0,138 in de kolom onzer

tafel opgemaakt , in de onderstelling , dat de jukbogen aan

beide lijden e»cn wijd naar buiten wijken , hetgeen niet altijd

het geval is.
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§ 10. Met de schedelafmetingen bij den ncger-

slam , hebbea wij reeds hier en daar onze uitkom-

sten vergeleken. Misschien ma? men uit deze ver-

gelijking reeds eenige niet geheel onbelangrijke ge-

volgen afleiden.

Bij nagenoeg dezelfde lengte is de schedel van

Sinezen en Japanners gemiddeld 5 of C millime-

ters hooger dan die der negers, en de grootste

breedte tusschen de vyandbeenderen bedraagt van

8 tot 10 millimeters meer. Het voorhoofdsbeen

schijnt op die plaats , waar helzelve het smalste

is, achter de jukuitwassen bij de negers , twee of

drie millimeters breeder dan bij de Sinezen te

zijn. De omvang van den schedel is grooter bij

de Sinezen en Japanners dan bij de negers ; het

gemiddeld verschil bedraagt van 12 tot 15 milli-

meters ; nog aanmerkelijker is het verschil in de

verlikale kromming of in de afmeting van den

boog, dien de schedel van de neusbeenderen af tot

aan het achterhoofdsgat maakt, en deze afmeting

bedraagt van 17 tot 23 millimeters meer bij de

Sinezen en Japanners dan bij de negers. Het ach-

lerhoofdsgat biedt geen noemenswaardig verschil

aan. De jukbogen slaan verder vau elkander bij

de Sinezen en Japanners dan bij de negers ; het

gemiddeld verschil bedraagt 5 millimeters. De
onderkaak is hooger en daarbij korter dan wij

dezelve bij negers gewoonlijk waarnemen.

Men zou van deze besluiten een zeer verkeerd

gebruik maken, wanneer men dezelve op eiken

schedel , afzonderlijk genomen , wilde toepassen.

Mijne eigene opgaven zou men als tegenwerpingen

kunnen aanvoeren. Ik moet mij dus vooraf tegen
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dergelijke aanwending van mijne opmerkingen yer-

klaren. Maar in het algemeen staat, als ik mg

niet bedrieg , het volgend besluit vast , hetwelk

ik als slotsom dezer en der voorgaande § mag

beschouwen.

Behalve andere bijzonderheden is er een natio-

naal verschil in de afmetingen des schedels ; Si-

nezen en Negers geve?i daarvan een voorbeeld. Bij

beiden is de schedel , bij nagenoeg dezelfde lengte

,

zeer ongelijk in omvang. De schedel der Sine-

zen is hootjer en breeder. De juhbogen wijken

bij hen verder uiteen; hunne onderkaak is hooger
,

bij de negers daarentegen langer.

Zijn deze gevolgtrekkingen reeds ten deele uit

eene oppervlakkige beschouwing af te leiden , hel

bewijs, dat zij werkelijk met den aard der zaak over-

eenkomen , was alleen langs den weg van naauw-

keurige meting te vinden , en zoo ik dezelve als

gegrond mag aanmerken, zal ik mij voor de moei-

te en den tijd , aan deze metingen besteed
,

ge-

noegzaam schadeloos gesteld rekenen.

§ II. Vele bijzonderheden in den nalionalensche-

delvorm zijn van dien aard , dat zij beter door eene

afbeelding , dan door beschrgving kunnen worden

uitgedrukt. Ik heb daarom bij dit opstelafbeeldin-

aen van een' schedel van een' Sinees en van een'

Japanner gevoegd , naar welke ik den lezer verwg-

ze. Zij zijn op drie wijzen , namelijk van ter zij-

de , van boven en geheel van voren afgeteekend
,

gelijk al de overige schedels , waarvan ik reeds

eene talrijke verzameling van afbeeldsels bezit.

Ik geloof, dat men op deze wijze alle afbeeldin-

gen met elkander vergelgken kan en niet, wanneer
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ze -willekeurig uit verschillende oogpunten geno-

men zijn. Al fle afmetingen zijn op de helft ge-

bragt.

Met eenige weinige opmerkingen -wil ik dit op-

stel besluiten. Als kenmerk van Siuesche sche-

dels geeft men op , dat de bovenste snijtanden meer

uitsteken boven de onderste , dan bij andere vol-

ken gevToonlijk plaats vindt i^*). Soehmerirg kon

zulks aan een' door hem naauwkeurig onderzoch-

ten Sinees niet waarnemen (•{-). Daaruit volgt,

dat dit kenmerk niet volstrekt algemeen is. Ik

mag evenwel niet verzwijgen , dat ik het bg alle

door mij onderzochte schedels heb waargenomen ,

en dat ik derhalve hetzelve als regel en het niet

vooruitsteken der bovenste snijtanden els uitzon-

dering aanmerk. Hiermede slaat ook wel de

kortheid der onderkaak in verband , en tevens

de rondins: van de bovenkaak , welke Bldmesbach

bij zijnen schedel opmerkte en die ik ook in de

door mij onderzochte schedels waarnam (§), Ook

(*) Haller, Elem. Physiol. VI. p.24, out passim lego,"

waaniit volgt, dal Haller zulks niet zelve zag.

(f) fom Baue des menschl. Karpers. I. s. 94. (8).

{§) Blümekbach noemt zulks subglobosa rotunditas partis

alveolaris dentium anferiorum superiorum
,

praesertim

quod ad radices eorum, JDec* cran, V, p. 11. Hetgeen

hij er bijvoegt, geeft ons ophelderingaintrent de aangehaalde

woorden lapassim lego*' van HalleR; » Convenit cum

hac slruciwa quod DOHALDE de peculiari dentium su-

periorum apud Sinenses directione memorat [Deicr,

de la Chine. Tom. II. p. 275. cd. Haganae 1736. 4».),

cut quidem Osbeck, tribuit quod ipsi quaedam verba

singulari et aliis gentibus itiimitabili ratione pronun-

cient. {^Reite nack Ostindicti und China» p. 226.)
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de japanscbe schedel, dien ik voor mij heb, ver-

toont eveueens schuins naar voren staande boven-

snijtanden.

Bij zoogenoemde bastaard Sinezen , van welke

ik een vrij groot aantal schedels gezien heb

,

van voorwerpen afkomstig, wier vader een

Sinees , en wier moeder eene maleitsche was

,

steekt de bovenkaak met schuinsch geplaatste sny-

tanden, steeds op eene bijzondere sterke w^ijze

vooruit. In de afbeelding bij Blumenbach [Nova

Penlas Cranior. Tab, 64, Cranium feminae sinensis

hybridae ,) is zulks zeer duidelgk uitgedrukt. De

gelaatshoek is hier scherper , dan men hem bij Ma-

leijers of Sinezen gewoonlijk waarneemt.

Eene andere bijzonderheid van den Sineschen

schedel meen ik te vinden in de hoog opklimmen-

de neusbeenderen. De naad tusschen dezelve en

het voorhoofdsbeen slaat somtijds bijkans gelijk met

den bovenrand der oogkassen. Als meneen' Sine-

schen schedel vlak voor zich plaatst, ligt deze naad

gewoonlijk hooger , dan de naden , die de jukuit-

wassen van het voorhoofdsbeen met de jukbeen-

deren aan den buitenrand der oogkassen maken.

§ 12. Met eenige twijfeling laat ik hier nog eenige

opmerkingen volgen , aangaande hetgeen mij bij

eene vergelijking tusschen Sinesche en Japansche

schedels als verschil is voorgekomen.

Bij Japanners zijn de beenderen van den sche-

del minder zwaar dan bij Sinezen; het voorhoofds-

been en de wandbeendcren zijn meer rond en

glad. De schedel is gewoonlijk scheef, zoodat hel

eene wandbeen meer uitsteekt dan het andere.

Zulks kan door het slapen op harde blokjes ,
in
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plaats van hoofdkussens, verklaard worden , maar

tevens zou men kunnen vragen , of de Japanners

in hunne jeugd niet dikwerf min of meer rachi-

tiêch zgn. Bij de japanners is het aangezigt van

Toren smaller , dan bij de Sinezen.

De neusbeenderen zijn korter en klimmen niet

zoo hoog tusschen de oogkassen op als bij de

Sinezen.

Bij de Sinezen zijn de jukuitwassen van het

opperkaaksbeen hooger en de jukbeenderen broe-

der , dan bij de Japanners.

(jRe de Tafel op de volgende bladz.')

Platen tol l/ene verhandeting behoorende.

II». I. ScLedel van ceneu Sinees van ter lijde en van boven
geiien.

a II. Schedel van eenen Japanner , even eens van ter ijjde

en van boven geiien.

c UI. Dezelfde schedels van voren geucn. Kg. 1 van den

Sinees
, %. 2 van den Japanner,
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TIJDSCHRIFT

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS

EN PHYSIOLOGIE.

IETS OVER DE VERTAKKING DER INLAND-

SCHE grassoorten;

J. WTTEWAALL.

liet is bekend, dat de warmere luchtstreken

,

zoowel door de menigte van soorten , ais wegens

de krachtigste vegetatie , door alle lieden bewon-

derd , ook ten aanzien van de grassen , de groot-

ste opmerkzaamheid van deskundigen lot zich

lokken: planten van dezelfde familie , welke bij ons

slechts korten lijd duren, en zich betrekkelijk

weinig boven den grond verheffen , worden al-

daar lot eene reusachlige grootte ontwikkeld , zoo-

dat men met regt derzftlver soorten , onder den

naam van boomachlige grassen vermeld vindt

,

die niet alleen door hare duurzaamheid en hoog-

te , maar ook door hare buitengewone knopont-

wikkeling, den sterkst gelaklen heester' gelijk wor-

.N.4T. TIJDSCH. . 12



den. Ofschoon nu eene dergelgke groeikracht bij

ons onbekend is , en de stengels van ome soorten

bijna allen slechts éénjarig zijn , zoo hebben wij

echter mede vele soorten , die zich door eene

groote knoponlwikkeling onderscheiden , en is

dit getal welligl grooter, dan men bij den eersten

opslag zoude vooronderstellen.

Eertijds was het denkbeeld algemeen , dat de

Monocotyledonen en dus ook de grassen , door

het gemis van knoppen van de Dicolyledonen ver-

schilden. Spoedig echter verliet men , met de toe-

nemende vorderingen in de wetenschap , ook deze

ongegronde stelling , en is men thans zoo verre

gekomen , dal men , even als bij de Dicotyledo-

nen , ook bij dezen het daarzijn van een' knop in

den oksel van elk blad vooronderstelt , en het niet

aanwezig zgn uit abortus zoekt te verklaren: wel-

ke abortus van okselknoppen , zoowel bij de Di-

cotyledonen , als bij de Monocotyledonen , veel-

vuldig plaats heeft , en zelfs bg eene vergelijking

der beide groote afdeelingen , ten opzigte van ha-

re éénjarige of kruidachtige stengels , een niet

zeer afwijkend resultaat zoude opleveren.

De grasstengel vereenigt , in het afgetrokkenc

beschouwd, alle die hoedanigheden, welke tot

eene groote knopvorming schijnen mede te wer-

ken: hij toch behoort tot de dusgenoemde scherp-

geledc stengelsoorten , dat is lot die , welker

tusschenleden of inlernodiën door uitwendig zeer

zigtbare nodi afgescheiden zijn. Hoe scherper de-

ze nodi zijn , des te trager is de loop der sap-

pen , des te sterker derzetver stagnatie , en daar
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door des te grooUr het veruiugen, om, onder gun-

stige omstandigheden , zich veelvuldig te ver-

takken. Deze neiging tot knopvorming wordt

echter door verschillende omstandigheden aan-

merkelijk teruggehouden. Hieitoe brengt onder

anderen, naar mijne gedachte, veel bij de steng-

insluitende en vast tegen dezelve aangedrukte

bladscheede, zoodat de knop deze bladscheeden

doorboren moet, om zich met de buiienUiclil in ge-

meenschap te brengen , en van daar , dat sommi-

ge grasstengels eerst dan hunne knoppen ontwik-

kelen , wanneer deze scheeden verdroogd of af-

gestorven zijn: eeue eigenschap, aan welke de

Phalaris arundinacea L,, haren zoo eigenaardigen

najaarsvorm verschuldigd is. De onderaardsche

of onder den grond verborgene stengels , welke

meestal weinig ontwikkelde en spoedig wegrot-

tende bladscheeden bezitten, ondervinden deze

hindernissen in eenen veel minderen graad , en

dit mag onder anderen mede als eene reden aan-

gemerkt worden, van het gemakkelijker en me-

nigvuldiger vertakken dezer deelen. Eene nog

meer afdoende reden van het mislukken der ok-

selknoppen, is te vinden, gelijk bekend is, in

de schielijke hardwording der, in den omtrek van

den stengel geplaatste buizen, die, aan den in-

vloed der lucht blootgesteld , zich zoodanig ver-

harden , dat alle toeneming in dikte daardoor ten

eenenmale belet wordt. Deze verharding van den

stengel belet de knopschieiing op twee verschil-

lende
, wederkeerig op elkander werkende , wij-

zen : aan den eencn kant toch wordt daardoor

12 *
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het uitbreken der knoppen minder gemakkelijk

gemaakt , terT^'ijl aan den anderen kant de zich

ontwikkelende knoppen zich ten hoogste moeijelijk

met het overig gedeelte van den stengel in aan-

raking kunnen brengen , daar de van deze afda-

lende vezelen zich bijna niet naar beneden kun-

nen verlengen. Bij de hoogere en sterk vertak-

kende tropische soorten schijnt, althans in hare

jeugd , eene vermeerdering van het getal vaten en

buizen van den stengel plaats te hebben , hetgeen

dan ook cene , alhoewel geringe , toeneming

in dikle ten gevolge heeft. Daar nu zulks bij

onze grassoorten vermoedelijk niet plaats heeft

,

is het getal grassen , wier stengels zich boven

den grond vertakken , tot op enkele soorten be-

perkt.

Eene halfcirkel- of bundel-vormige verlakking

,

zoo als dezelve , bij voorbeeld bij Nastus Juss.
,

Arundinaria Ricn. , Chusqnea H. en K.
,
gevon-

den wordt , treft men bij ons niet aan , tenzij

men de vrij algemeen langs onze rivieren groei-

jende Cynodon Dactylon Pers., daarmede wil

vergelijken , die echter van de zoo even genoem-

de soorten verschilt , door dat de stengel over

en onder den grond kruipt , en zijne takken

voornamelijk aan het onder den grond verborge-

ne stengel-deel gevonden w^orden. Deze , in vele

opziglen , merkwaardige Cynodon, heeft regelma-

tig afwisselend groote en kleine tusschenleden

,

welke zoodanig geplaalst zijn , dat , na elk , dik-

wijls zeer verlengd tusschenlid , meestal drie ver-

korte tusschenleden volgen , welke laatste zoo



digt op elkander geplaatst zijn , dat de bladschee-

den , en dus ook de bladen , als in elkander ge-

schoTen, zich Toordoen (_*). Vrij regelmatig, voor-

al onder den grond, ontwikkelen zich de kaop-

pen in de oksels van de bladen , die , tot takken

ontwikkeld , eene werkelijke vertraging in den

loop der sappen veroorzaken, en aanleiding geven

tot het ontstaan van bijkomende knoppen , welke

eveneens ontwikkeld , w^eder op hunne beurt an-

dere knoppen doen geboren worden , zoodat , op

deze wijze , de takken van de Cynodon Daclylon

half cirkel- of bundel-vormig geplaatst , zich voor-

doen (-}-).

Geeft de wgze van vertakken aan de zoo even

genoemde Cynodon Dactylon eene, haar alleen

eigenaardige houding , niet minder belangrijk is

ten dezen opzigle de nasporiug der knopontwik-

keling van andere inlandsche grassoorten ; bij

voorbeeld , van de zoden-vormende , overblijven-

de soorten {caespitosae perennes). Bij de meeste

dezer planten beslaan de onderaardsche stengels

uit zeer verkorte lusschenleden , wier okselknop-

(') £ene groeinijze , waarvan ik geen melding gemaakt vind ,

eu waarraa gecne ai:dcre voorbeelden mij bekend zijn.

(•f) De Cynodon DactyJon behoort , zoo ats bekend is , tut

die weinige inlandsche grassooi'len , wier stengel \crsclieidene

jaren oveiblijTt. Tusschen Zufpheii en Voi>rst , in de

nabijheid van de Bede , heb ik , voor mijn Ilerbarium
,

exemplaren van deze plant verzameld , waarvan de stengel

de vertakking van vier achteremvolgende jaren MCf duide-

lijk vertoonde.
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pen vrij regelmatig tot ontwikkeling komen , waar-

door de plant als van zelve eene gedrongene hou-

ding erlangt j die echter nog zeer vermeerdert

door het ontslaan van bijkomende knoppen , zoo-

dat het geheel eene zoo digte en opeengepakte

massa vormt , dat alléén
, gebrek aan de noodige

ruimte perk aan derzelver vermeerdering stelt,

en de toeneming van takken zich slechts uitslui-

tend tot den omtrek bepalen kan. Van eene der-

gelijke groeiwijze leveren ons de Nardus stric-

ta L. , Molinia caerulea Mounch. , Deschampsia

caespitosa Bbauv. , belangrijke voorbeelden op.

De onderaardsohe stengen van sommige gras-

soorlen, vooral van diegene, welker stengels zich

verre onder den grond voortzetten , hebben niet

alleen zeer verlengde tuaschenleden , maar ook

dikwijls zeer weinig tot ontwikkeling komende

okselknoppen , waardoor de planten eene zeer

verspreide groeiwijze erlangen, zoo als, bij voor-

beeld bij Glijceria aqualica Smith , Elymus are-

narius L. , Phragmites covimunis Tkin.

Trof ons de groote menigte van takken bij de

Cynodon Dactylon , Deschampsia caespitosa en an-

deren , nog meer staan wij verbaasd , wranneer

wij de groeiwijze van sommige éénjarige planten

beschouwen , waarvan het kiemend zaad in den

lijd van weinige weken tot groote , zodenvormi-

ge pollen vergroeit , zoo als bij voorbeeld Seta-

ria viridis Beacv., var. procumbens , Panicum gla-

brum Gaud. (Digitaria glabra Roem. en Sch,),

Phlcum arenarium L, , Lepturus incurvalus Tbin.
,

«Il anderen.
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Naauwelijks hebben deze opgenoemde planten

gekiemd en eenige weinige bladen gescholen , of

spoedig ook, ja zelfs somtijds bgna gelijktijdig
,

ontwaart men reeds de ontwikkeling der oksel-

knoppen , welke laatste ook weder op hunne

beurt , kort na derzelver ontsluiting , deze zelfde

knopsoort vertoonen. Naarmate de jonge takken

zich meer Terhefïen , naar die mate houdt de

knopontwikkeling op , de omtrek verhardt zich

zeer schielijk , en de knoppen kunnen zich niet

ontwikkelen , uit hoofde dat alle aanraking

,

hetzij middellijk of onmiddellijk , met de aarde

verbroken is : terwijl daarentegen meer naar on-

deren , waar de stengel langer eenen weekeren

omtrek houdt , en de wortels regtstreeks in den

grond zich verlengen kunnen , eene menigte van

bijkomende knoppen geboren worden , die met

de anderen vereenigd , door hunnen aanwas , de

vertraging in den loop der sappen bevorderlijk

zijn , en met deze ook tot een grooter en grooter

aantal takken aanleiding geven , door welke we-

derkeerige werking het niet zelden gebeurt , dat

men van bovengemelde planten exemplaren aan-

treft, met 100, ja zelfs 200 en meerdere takken,

of dus genoemde culmi, die als het ware uit

één punt uitgaande , eene digte zode' vormen

,

iets , dat nog meer in het oog loopt , wanneer

men de vroeger opgenoemde hinderuisden in aan-

merking neemt.

Van eene 'dergelijke vertakking zal men wei-

ligt te vergeefs , onder de Dicotyledonen , een voor.

beeld zoeken , en niet zonder grond kunnen wg
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derhalve ook zelfs onze inlandsche grassoorten als

voorbeelden aanvoeren, by welke de takmaking

teil hoogste ontwikkeld is , en zou men , bij voor-

beeld , de Panicum glabrum , ten dezen opzigle
,

moeien beschrijven : Caule basi ramosissimo.

Leiden

,

Oclober 1836.
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KRUIDKUNDIGE AANTEEKENINGEN (•)

VAN

CLAAS MULDER
,

HoogUeraar te Frantker^

OTER BEn BIJZORDESEH GBOEI TAK HET LOF VAR ICAE

RASigBKAS EK VAK EEUE BADIJS.

(Eierbij behoort plaat VII.)

M.n N». l van dit deel dezes Tgdschrifts (-f)
heeft

de Hoogleeraar van hall eene afwijking in de

rigting der deelen eens Hyacinlhs van den Predi-

kant H. j. ADRiAM beschreven , welke mij terstond

deed denken aan hetgeen ik bij eene rammenas

en by eene radijs gezien had. Het komt my niet

ongepast voor , mgne waarneming bij die van

mijnen vriend te voegen; welligt helderen zij el-

kaar eenigzins op , hoewel de eerste oorzaak des

verschijnsels nog steeds duister is gebleven.

Hel eerst bedoelde voorwerp ontving ik van

(*} TocTallige TerhinderiDg belettede mg, denoodigeaf beetdingeo

te mikeo , welke het vervolg van mijn laatste stukje (No.

1 Tan dit deel , bladt. 72—87.) moeten TergeieUen. Ik

deel daarom eerst nog eenige andere opmerkingen mede.

It) Uerde deel , lil. 23-28.
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mynen vriend j. wassenaar, Predikant te Joure,

in wiens tuin hetzelve , onder een aantal gezonde

knollen gegroeid was, en in November 1831 uit-

gegraven werd. Ik voeg de teekening , zoo als

ik die toen vervaardigd heb , hier , tot beter ver-

stand der zaak, bij.

Fig. 1 stelt de rammenas , ter halver grootte

,

voor , zoo als ik haar ontving, aaa , is het afge-

sneden lof (men meldde mg , dat het lof, terwgl

de plant in den tuin stond , uiterlijk niet verschil-

de yan dat der overigen); bb , de knol, die ruw
en berstig van oppervlakte is , doch ook al niet

meer , dan dikwerf bg anderen het geval is 5

ccc , de gespleten , zoogenaamde staart van den

knol; d, duidt dat gedeelte van het lof aan, het-

welk midden door den knol heen , in de aarde

gegroeid is , waarvan twee bladen « j3 duidelijk

kunnen worden onderscheiden. Men ziel nu

reeds , dat beiden zich weder naar boven gekromd

hebben.

Bij naauwkeurig onderzoek bleek het, dal er

twee knoppen ontwikkeld waren, waarvan N''. 1

goed naar boven was gegroeid , en de topknop

of middelste knop mag genoemd worden , dat is

,

die , welke zich doorgaans boven alle anderen

ontwikkelt. Van N". 2 schenen slechts twee of

drie bladen opwaarts gegroeid te zijn , terwijl het

overige van dezen knop zich binnenwaarls boog-

Na alle bladstelen van de opwaarts gegroeide

bladen te hebben weggenomen , werd dit duide-

lijker , en liet hel zich aanzien , dat deze tweede

knop in den oksel van een blad des eersten knopi
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gezeteld was , zoodat beiden oorspronkelijk toch

tot één' knop behoorden. Hel kwam mij nu voor,

dat door den sterken groei van N'^ . 2 , eene van-

eensclieiding van deelen of berst ontslaan Avas in

gemelden oksel van N". l en dal daarin een

gedeelte van den tweeden knop was neêrge-

groeid.

In Fig. 2 heb ik den toestand van den top de»

knols voorgesteld , zoo als die zich vertoonde na

het wegnemen van de opwaarts groeijende ge-

deelten des loofs ; aa , zijn de likteekens van het

weggenomen loof; b, is de bedoelde spleet; e,

is de omgebogene basis van een' bladsleel , die

naar binnen doordringt. Men ziel tevens in deze

figuur , dat het middelpunt van den topknop zij-

waarts gedrukt is.

De knol werd nu doorgesneden in de rigting

Tan e tot e op de eerste figuur , dus , als het wa-

re, de spleet van den staart vervolgende, en

de kwetsing van den bladsleel A, Fig. 2, vermij-

dende.

Fig. 3 stelt ons de linkerhelft van Fig. 1 voor;

bb is weder het ligchaam van den knol , c is de

staart; ««« duidt aan den oorsprong van één blaö,

zoo als |J,J(j dien van een ander aantoont. Tus-

Bchen deze beide was nog een derde , kleiner ge-

lijksoortig geplaatst en in een gefronseld. De eer-

ste hiadstecl en het blad , ziet men, volgt de rig-

ting van de holligheid , en zij verlengen zich nog in

de ruimte van de spleet van denstaart, doch kee-

ren bij deszelfs einde zich om, en groeijen weder op-

waarts in de holligheid op. In den beginne ver-
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Tolgde dit blad , eenmaal , door welke oorzaak

dan ook, in de holte gebogen zijnde, zijn' groei

in eene tegennatuurlijke rigting
,
genooddwongen

door de omstandigheid , waarin het geraakt was.

Het blad was in zeker opzigl in de omstandig-

heid , waarin men zich een blad voorstellen kan

,

groeijende in een' knop, die zich niet opent; het

neemt in alle afmetingen toe , maar is in eene ge-

dwongene houding, kan zich niet ontvouwen.

Het was dan ook ziekelijk , witachtig geel , slen-

terig , rimpelig van steel; de bladschyf onregel-

matig zamengefronseld. In deze ziekelijkheid kan

men eene reden te meer vinden van het volgen

van eene oneigene rigting , zoo als ook van hall

(bl. 25) de zwakheid van de bloemsleng des Hy-

acinths beschouwt , als hare wederoprigting in het

water te verhinderen. Het komt mij voorts niet

onaannemelijk voor , dat ons blad , in den muilen
,

zandigen grond meer lucht krijgende, wat krach-

tiger werd , en dat daardoor de oorspronkelijke

neiging , om naar boven Ie groegen , weder ont-

waakte , zoodat de beste poging werd aangewend

om lucht en licht Ie bereiken. — Later nam ik

dit blad uit de hoUigheid weg en spreidde het-

zelve in water uit. Toen vertoonde het zich

,

zoo als in Fig. 4 , natuurlijke grootte , is afge-

beeld. Ik merk hierbij nog op , dat de hoofda-

ders van het blad zeer opgezwollen waren , en een

rimpelig-knobbelig (varices vegetahiles , als ik hel

zoo eens uitdrukken mag) voorkomen hadden,

hetwelk eenen onregelmatigen en eenigzins ge-

tremden saploop en sapbereiding aanduidt.
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Het tweede blad had gelijksoortige eigenschap-

pen , doch verschilde van het eerste in alle af-

metingen. Het was slechts kleiner. Het derde

was onvolkomener , dan de vorigen ; het had gee-

nen bogt gemaakt , om zich weder op te heffen
;

bet was ook nog geheel in de holte des ligchaams

van den knol vervat.

Het vleesch van den knol was , zoo als men

in de doorsnede (Fig. 3) zien kan , zeer gaaf en

gezond ; slechts bij f is hetzelve een weinig in-

gekankerd. De holligheid zelve is gerimpeld in

de lengte , een weinig lichter gekleurd , dan de

oppervlakte van den knol, en droog.

Men weet overigens , dat het geen vreemd ver-

schijnsel bij rammenassen is, dat haar staart splijt

,

en 't kan derhalve het geval geweest zijn , dat

zulks hier ook gebeurd zij , onafhankelijk van

hetgeen op den top met hel loof voorviel. Was

dit zoo , dan kan men zich een tijdperk voor-

stellen , waarin boven en beneden eene spleet

of holle was , die nog geene gemeeuschap met

elkaar hadden , terwijl zij later ineen vloeiden.

Ik geef dit echter voor niets meer , dan eene

gissing.

Korten tijd na de beschrevene rammenas , ont-

ving ik van Ootterlitten» eene reusachtige ra-

dijs , welke een soortgelijk verschijnsel vertoon-
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de. Er waren in dien tuin twee zulke voorwer-

pen. Zoo als ik de mijne ontving , woog zij
,

bijna geheel van loof ontdaan, 2.075 Ned. fg

;

hare grootste middcllijn was 22 Ned. duim , de

kleinste 18 Ned. duim, daar, waar zij elkaar op

de grootste dikte des knols kruisten. Ik bezit er

de afteekening , op halve grootte , van , alsmede

van de doorsnede, op de natuurlijke grootte.

Het grootste gedeelte had , boven de oppervlakte

van den grond, zijn' wasdom verkregen. Dit ge-

deelte is groen , met een' rooden tint , bastachtig

op het aanzien , spletig en knobbelig. Op ver-

schillende punten van dezen knol ontsproten

knoppen en loof. Doch vooral rondom den top

des knols was de ontwikkeling de' er deelen zeer

sterk , zoodat het eene deel het andere drons.

De voet van sommige bladstelen was zoo ver-

breed , dat hij gespleten was. Het langste blad

-had eene middenrib van 54 Ned. duim leng-

te , en de breedte van den bladvoet was 5 Ned.

duim.

Beneden de oppervlakte van den grond is de

knol wel knobbelig , maar toch glad , niet bast-

achtig
, kleurloos , hier en daar roet wortelvezels

bezet. Weldra vermindert de omvang , en gaat

de knol over in eenen , eerst eivormigen , maar

verder , uilgereklen staart. De wortelvezels ver-

mepigvuldigen zich aan dit gedeelte.

Had deze radijs een krachtig en overvloedig

loof gegeven , zij schijnt echter hierin en in de

knolvorming, alle krachten verspild te hebben,
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want lij had geene steng geschoten en niet ge-

bloeid , tot welke einden men haar had laten

staan.

Nadat al het loof door mg weggesneden was

,

nam ik in het middelpunt daarvan eene ruime

opening waar , waarin één bladsleel duidelijk

neerdaalt , en waaruit een ander , als uit de

diepte , opstijgt. Bij de doorsnede , zag ik weder

(ik weet het niet beter uit te drukken), den strijd

iusschen nooddwang en vrije natuur in volle

kracht. Elke bladsteel , die zich binnenwaarls

moest krommen , had zich zoodra niet in gun-

stiger omstandigheden bevonden, of hij volgde

zijne oorspronkelijke natuur , boog zich om , en

keerde op den besten weg terug. Maar het w^as

der opmerking waardig , hoe de 'gansche , aan-

zienlijke ruimte gevuld was, met meer of min

ontwikkelde deelen des loofs. De zelfstandigheid

van de radijs was overigens gaaf en gezond ; de

wand van de holligheid is droog, hier en daar

gerimpeld , strekt zich niet in den zoogeuaamden

staart uit. De bladschijven , die zich in deze

holligheid bevonden, hadden eene witte of geel-

achtige kleur , en droegen alle kenteekenen van

den ougewonen toestand , waarin zij verkeerden.

Andere bijzonderheden , die meer de theorie

van de knolvorming betreffen, voeg ik hier niet

bij. Het zij genoeg, aangewezen te hebben, hoe

door toevallige omstandigheden eenig deel van

een levend schepsel , van eene plant
,
gedwongen

kan worden, zijne natuurlijkste rigling te verlaten

en eene vreemde te volgen, alsmede, hoe wel-
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dra bij de minste gunstige omstandigheid, de ou-

de natuur hare reglea herneemt. Naturam ex-

pellas furca, tarnen usque recurret.

Proeven over de opslorping en uitwaseming dèr

der bladen van de nymphaea lutea.

In junij van den jare 1831 deed ik de volgende

proeven met bladen van Nymphaea lutea , ten

einde de verschgnselen van opslorping en uitwa-

seming van naderbij te leeren kennen.
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De vgf eerste bladen dreven op gewoon regen-

water, in porseleinen uitdampschalen, doch op ver-

schillende manieren. N''. I en 3 zijn in hunnen

natuurlijken stand op het w^ater gelegd ; de blad-

steel is ingedompeld. N". 2 en 3 drijven omge-

keerd op het water , doch de steel ingedompeld.

N". 5 , de bladschijf drijft op het water , doch

de steel buiten hetzelve is opgeheven. N". 6 , de

bladsteel in een fleschje met water , de bladschgf

in de lucht. Alles 'was geplaatst in het Labora-

torium op eene tafel , nabij een raam. De stelen

zijn van allen 92 strepen lang geweest, en hun

middellijn ongeveer 5 strepen , doch liet zich dit

zoo naauwkeurig niet bepalen. N°. 3 , 4 en 6

schijnen wat ouder dan de overigen , zijn althans

donkerder en stijver. Toen de bladen ten 7

ure op het vocht geplaatst werden , waren zij

rimpelig, de randen min of meer omgekruld;

N". 1 , 3 en 5 vertoonden dit het sterkst.

In de lucht verloor N'. 1 in 3 aren tijds 9 korr, ofruim Jvaniijngew.

» 2 7 bijna |

» 3 ^11 raim \

j) 4 11 ruim %

^——^—^^ > 5 6 ruim ^ _—^^
^-^-^.^-^——^.— » 6 — 9 ruim ^

Men ziet uit deze opgave reeds, hoezeer deze

soort van bladen aanhoudenden toevoer van vocht

behoeven, zelfs om slechts te blijven , wat zij zijn,

en , des te meer , om te groeijen.

De toestand der bladen was d. 3 Junij , 's mor-

gens O ure, als volgt : N'. I d<; rand weinig,

N°. 3 niet meer omgekruld.

NAT. TijnscH 13
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N". 2 , de steel was slijf en had zich daardoor

boven het water verheven , d. i. hg had , ten op-

zigte van de schijf, zijne natuurlijke rigting we.

der aangenomen ; de schijf is slapper geworden
,

hare bovenvlakle geelgroen gevlakt. N". 4 is ge-

Igk N". 2 , doch minder slap.

N°. 5, de steel slap, ingedroogd_ dof-groen, de

schijf gezond.

N''. 6 , sterk gekrulde , droogachtige rand , bo-

ven- en benedenvlakte dof-groen ; de steel ge-

zond.

Nadat zij gewogen waren (*), zijn allen weder

op de vorige manier geplaatst geworden.

N°. 1 en ^ hadden , in II uren tijds , & k. ge-

wonnen of hun oorspronkelijk gewigt herkregen.

N°. 2 had niets; N». 4 had G A. gewonnen, zoodat

het eerste steeds 7 k. , het laatste nu nog 5 k.

beneden het oorspronkelijk gewigt bleef.

N*. 5 loont 2 korr. aanwinst , doch bleef 4

beneden het oorspronkelijk gewigl.

N^. 6 verloor 17 korr. en was nu 26 k. bene-

den zijn eerste gewigt.

Te 2 ure van dezen dag waren W. 1 en 3 uit-

wendig onveranderd gebleven , doch hadden elk

nog I korr. in gewigt gewonnen.

Van N". 2 zijn de lobben van den voet (basis)

iets meer omgekruld
; er is een weinig water op

de benedenvlakte (nu boven) geloopen. Er is 1

(*) Zoo als bij de eersie weging , werd ook tin elk blad vooraf

Toorzigtig afgedroogd.
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korr. gewigts gewonneu. N^'. 4 is onveranderd,

w)o niet de steel meer verdroogd is.

N°. 5 heeft bijna 2 korr. verloren.

W. C mist allen glans, behalve bij de inhechting

van den bladsteel ; het geheel heeft hel voorko-

men , als of het blad met eene grove verw beschil-

derd ware ; de steel is slijf. Er werd , in deze

laatste 8 uren , een verlies van bijna 7 kurr. ge-

leden.

Op d. 4 Junij , 10 ure, had N". 1 nog 1 korr.

gewonnen en was N». 3 gelijk gebleven. Beiden

gezond. Zij werden nu omgekeerd op het water

geplaatst.

No. 2 had 5 korr. , N'\ l niets verloren. — N".

5 was ook onveranderd gebleven. — K". 6 had

nogmaals 2 korr. verloren.

Ten 1 ure van denzelfden dag, toonden N". 1

ea 3 geene verandering. N". 2 vertoont dofle

,

geel-groenc , korrelige vlekken op de boven-vlakle

en eene dof-groene beneden-vlakte ; de bladsteel

is in het midden zijner lengte zaamgekrompen en

dof, boven en beneden die plek gezond.

N", 4 is boven niet zoo dof als N"'. 2 , doch

ook vlekkig , op sommige punlen rimpelig ; de

steel in het midden zaamgedroogd.

N-*. 5, de bladschgf gezond; de steel uitge-

droogd.

N". O, de steel frisch, de schijf meer verdroogd,

geelgroen , korrelig. Bij de inhechting van den steel

i.s ïij naluurlijk groen en glad.

Zoo als vroeger op dezen day. N". f en 3 au-

13 •
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ders geplaatst werden , had nu eene verandering

van de overige voorwerpen plaats. W. 2 en 4

werden omgekeerd, en kwamen derhalve, op de

natuurlijke wijze, op het water te drijven. N°. 5;

behalve de steel werd ook de gansche voet des

blads van het water opgeheven. N". C plaatste

ik thans geheel op het water in eene uitdamp-

schaal.

TenQure, d. i. in 8 uren tijds , had nu N°. 1

reeds 9, korr. en N". 3 2 korr. verloren, terwijl

N». 2 eene aanwinst van 1 korr. en N'=. 4 noch

verlies, noch winst bekomen had. De invloed van

hunne nieuwe plaatsing was derhalve reeds merk-

baar.

Van No. 5 vond ik de lobben van den voet slapper,

en men ziet uit de tabel , dat hij 2 korr. verlo-

ren had.

Doch het meest trok nog mijne aandacht, wel-

ke verandering N°. 6 had ondergaan. Dit blad

herkreeg zijn' ouden vorm terug , zoodat zelfs zijne

middelrib weder 91 ftrepen lang was , terwijl

hel oorspronkelijk 101 strepen was. Toen het

blad 1 uur op het water gelegd werd, was de

middelrib slechts 81 strepen lang. Zonderling

is het , dat het water , waarop het dreef , een

geel- groenen tint bekomen (heeft, hetgeen bij de

overigen niet werd waargenomen.

Den 5 Junij , 10 ure, N". 1. De bovenvlakte

gevlekt
,

gelijk 3 Junij 's morgens N", 2 was ;

de steel opgeheven, gebogen, stijf; de lobben

gekruld boven hel w.iler. Er staal een weinig
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•water op het blad. Cewigtsverlies 1 korr. N".

3 is zeer •weinig gevlekt, bijna onveranderd, ver-

loor 1 korr.

N''.2 vertoont thans eene meer gladde bovenvlak-

te, behalve op de meest ontaarde plekken, die

•witachtig , korrelig , dof en ingedrukt zijn ; de

steel onveranderd , misschien aan het einde droo-

ger. N°. 4 is vrij frisch en glanzig, in minde-

re mate, doch op dezelfde •wijze gevlekt, als

N». 2. Deze •won 1 korr. , N». 3 bleef even

zwaar.

N°. 5. De lobben en rand slap en 'wankleurig
,

minder naar de sleel-inhechting toe ; de steel droo-

ger , 3 korr. verlies.

N". 6 is slap , •wankleurig , doch welgevormd

en uitgebreid , de middelrib 95 strepen. In

het water ziju eenige afgescheidene
,
groenach-

lige korreltjes en vliesjes op den bodera gezakt.

Men ziet dus in, dat er eene ontbinding begint,

en de verschijnsels geene zekere uitkomsten voor

de levenswerkzaamheden meer opleveren. Ten

overvloede •werd het \valer ververscht.

Ten 8 ure van denzelfden dag vond ik N".

1—4 weinig of niet veranderd ; N». 3 had 2 korr.

verloren, ti". 4 had 2 korr. gewonnen. N». 5

was slapper ; verlies 4 korr. N". 6 als boven.

Hel water eenigzins geelachtig.

Den ü Junij , öè nre 's avouds. N". I , de

steel nog opgebogen , doch aan het einde

droogachtig ; 1 korr. (/eioin. N". 3 , de steel wei-

nig opgehügen, bgna geheel droogachtig, in hel
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midden het sterkst, zoodat hij daar eenigzins zaam-

gekrompen is.

W. 2 en 4 leveren niets bijzonders op.

N". 5. De lobben zgn zeer wankleurig
,
geel-

groen gevlekt. Verlies 1 korr.

N''. 6 slap. papachtig: de steel frisch. Het

water geel , met groene vliesjes. Het wegen

heeft geene waarde meer, daar liet blad niet

meer afgedroogd kan worden. Vandaar dat het-

zelve, niettegenstaande het verlies van zelfstandig-

heid, toch zwaarder werd bevonden.

Den 7 Junij , 9 ure 's morg. N". 1. Het einde

van den steel is zeer uitgedroogd ; behalve 2 korr.

verlies
,

geene verandering. N". 3 ; de steel in

het midden sterk zaamgesnoerd ; overigens ver-

toont dit blad zeer weinig desorganisatie , slechts

hier en daar ziet men kleine, witachtige plek-

jes.

N". '2. Op de oppervlakte dorre , witte plek-

ken, voor het overige goede glans en kleur; het

midden van den steel slap , miskleiirig , rimpelig.

N". 4 vertoont zich bijna gelijk N". .3 , zelfs ook

wat den sleet aangaat.

N^. 5. De voet en steel nog meer verdroogd
;

de verdere bladschijf frisch en glanzig. Er was

•1 korr. verlies.

N". 6 ontbindt zich meer en meer.

Misschien verwacht iemand , na dit dor ver-

haal van het waargcnomene , eene uiteenzetting

van de gevolgtrekkingen , welke er uit kuuaeu

afgeleid svorden; ik /.ijl mg cciitcr daarvan nog
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unthüudea , om er , na raededeeling vaa proe-

ven met andere planten , op terug te komen.

Ik zal dan ook mededeelen , hetgeen anderen waar-

namen en leerden, vergelijken met hetgeen ik zag

en meen te mogen denken van den stand onzer

kebois in het onderhavige punt der wetenschap.

Ik deel thans nog het volgende mede:

N". 7. een frisch blad van Nymphaea lutea

werd den 5 Junij , 's namidd. 3 ure boven eehc

schaal met water , zoodanig geplaatst , dat de ge-

heele schijf 1 Ned. duim van het watervlak ver-

wijderd bleef , doch het einde van den steel bijna

2 duim ingedompeld was. Het blad weegt 46

korrels. Warmte 01" Fah.

's Avonds ten 8 ure kon ik geene merkbare

verandering ontwaren. liet blad was intusschcn

op eenige punten doorgezakt en raakte dus het

water. Dit werd thans belet {*\

Den 7 Junij , 1 ure , woog het blad 33 kor-

rels, en had derhalve 13 korr. verloren; de rand

was bovenwaarts omgekruld , de vlakte bijna

geheel dof en cenigzins korrelig , alleen langs

de middelrib en rondom de inhecliting van den

steel glad , donker-groen. De steel is gezond.

{*) Hel blad steande op twee slokjes, dwars over de schaal

gelegen. Laler gobruik ik, bij dergelijke (iroeven, hou-

ten raampjes , vaarin ruitsgewijze paardcnhaar gespannen

is. Ik vermeld dece kleinigheid , omdat ik bij liel herba-

len van proeven van anderen , de opgave Tan klcj^ie. biJMO-

dfi'hedeii ongaarne mh.
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Misvormde bloem van Aconitum Napellus.

De misvorming van deze bloem is ontslaan

door het in een groeijen van drie bloemen in el-

kaèr. Zij groeide in den Hortus botanicus , nu

twee of drie jaren geleden. Fig. V van de hier-

bij gevoegde plaat stelt deze afwijking van den

natuurlijken toestand voor.

a. Is de helm (galea, c<jMJ*)vanlééne bloem, waar-

in twee nectaria , of , zoo men wil , nectarothecae
,

bijna natuurlijk , verborgen zijn ; bb zijn de twee

zijdelingsche bladen van dezelfde bloem ; cc zijn de

twee benedenste bloembladen, en d de meeldraden.

e. Is de helm van de tweede bloem , w^aarin

één honigbakje /'vervat is
j g vertoont het twee-

de, zich bloembladvormig uitbreidend honigbakje

van dezelfde bloem. Het steeltje van dit necta-

rium maakt beneden eene bogt en is ingeplant

naast het steeltje van
f.

Ik kon van deze bloem

geene andere bladen ontdekken , en weet niet

,

of ik een gedeelte van bovengenoemde meeldra-

den tot dezen moet rekenen of niet.

h. De helm van de derde bloem , waarin één

nectarium ; i het tweede honigbakje klein , blad-

vormig. k is één zijblad , / een benedenblad

,

m de meeldraden. Dit derde bloempje heeft een

klein , eigen steeltje.

Alleen in de eerst beschrevene bloem heb ik

onvolledige vrouwelijke organen ontdekt ; in de

anderen waren zij geheel onontwikkeld gebleven

,

zoodat ik ze niet ontdekken kon.



AANTEEKENINGEN OVER EENIGE SOORTEN

VAN LORANTHUS;

P. W. KORTHALS (»).

D«re woekerijlanten hebben ten allen tijde de

aandacht der Natuurkundigen tot zich getrokken,

en de beroemde de candolle heeft aan deze ge-

wassen eene eigene afdeeling , in zgne Physiologie

végétale fp MOI— 1461) toegewijd.

Wat haar in het algemeen en hare verdeelings-

wgze betreft , zoo wil ik vooreerst aanteekenen

,

dat eenige der Cryptogamische parasiten , orga

nisch kunnen Toortgebragt worden , en dus met

eenen ziekelijken toestand der plant in verband

staan. Op de verdeeling der bladlooze Phanero-

gamische parasiten moet ik aanmerken , dat de

Cassytha bij de Cuscuta behoort , in zooverre als

zg in den grond ontkiemt en vervolgens op an-

dere {{ewassen wortel vat, in het bijzonder op

Melastoma malabathrica , enz. De Rafjlesia en

Brugmansia (blume) zijn beide ware caulicolae.

De kiem van de Rafjlesia schijnt zich inwendig

te ontwikkelen. Gecne der lot dusverre, zoo ver

ik weet , door de Heereo reinwardt , kuhl en

(*) In October 1835 uit Padang OTUgcioadeo.
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VAN HASSELT , BMJME , of door mij gevondenc Or-

chidéën zijn ware paraxiten ; zijnde deze allen

met min of meer zigtbaar ontwikkelde wortels

voorzien.

De bladdragende Loranthaceae vormen eene ei-

gene afdeeling, en de wortel ontbreekt schijnbaar

aan dezelve. Bij naauw^keurige beschouwing eener

wel ontwikkelde plant, vond ik , bg alle door

mrj geziene soorten , eene grootere of kleinere

verdikking ter plaatse , waar de woekerplant met

het voedend gewas in aanraking komt , terwijl het

voedend gewas meestaleene tegenoverstaande uithol-

ling bezat. Oeze verdikking , die ik gaarne als de

grondschijf (co//mot) wilde beschouwd hebben, ont-

staat door de naar beneden loopende vaten, wel-

ke hier gedeeltelijk met eene ronde bogt naar bui-

ten gerigt zyn , of naar het middelpunt strekken,

en zich dan tot in den wortel voortzetten, nadat

zg in de grondschijf aan het einde van een merg-

weefsel meer zamengedrongen zijn. Zij hebbeu

dan meestal eene omgekeerd-kegelvormige gedaan-

te , die in eene trechtervormige verdieping der

voedende plant ligt. Naar den top van dezen

korten kegel , vormen zich meestal de zijworlels
,

die uit zamen|3;edrukte massen bestaan. Zij schij-

nen zich achtereenvolgende te vormen , en met

de ontwikkeling der plant in verband te staan
,

daar de oudste zijwortels mij het laagste , en de

jongeren hooger aan de worlelmassa zijn voorge-

komen ; een verschynsel , dat met de ontwikkeling

der h(iutla»en overeenstemt.

Deze wortelmassen of vaten zgn door een eigen



189

celweefsel, hetwelk de c/)t(/er»iw voorstelt
,

ge-

heel en al omgeven , en het is verraocdeirjk , dat

dit gedeelte de opneming der vochlen bevordert.

Dit weefsel is het beste Ie onderscheiden , wanneer

men een stukje van dit deel doorsnijdt en aan de

werking van zwavelzuur blootstelt, daar het dan hel

eerst verkoelt en verdwynt. Tevens doet het mikros-

koop deze lichtere tusschenlaag gemakkelijk ken-

nen. Dat de cellen van dit weefsel de opneming

van vochlen bevorderlijk zijn, besluit ik uil proe-

Ten , waarin rood gekleurd vocht duidelijk in dezel-

ve overging, welke roode kleur vervolgens door de

aanwending van zuur nog aanmerkelijk toenam (").

De stam , die in den jongeren leeftijd der Lo-

ranthi min of meer zamengedrukt is , wordt bg

oudere planten rond en gelijk aan dien van andere

gew^assen. Het merg, hetwelk in dunne tak-

jes J of i gedeelte van den stam uitmaakt

,

wordt in ouderen zeer gering , en beslaat dan

naauwelgks ^'g derzelve. De mergstralen (radii

medullares^ zijn dikwerf oit 4—5 rijen cellen za-

mengesleld , en tusschen de langwerpige cellen zijn

twee rijen met vaten of gaatjes, waarvan 3—

6

om een middelpunt vereenigd zgn. De mergstra-

len verloopen in een di<:t celweefsel van den basi
,

(•) In het ïoorbijgaan merk ik aan , dat ik bij de aanwending

Tan ivaveliaur op eene worteldoorsnede van Iioranthuê

Schultcaii , die op Citrus groeide , waarnam , dat het hoat

der Citrus eerst groen werd , terwql de Lorantlms-óte\ea

lich bruinrood kleurden. K.11S.
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en het is mij soms voorgekomen
, als waren zij

hier boogsgewijze met elkander verbonden.

Bij Loranthus albidus zag ik den stam bestaan

uit 6 jaarkringen (ieder van drie strepen); terwijl

deszelfs vyortel lusschen 'even zoo vele lagen der

Quercus Reinwardtii groeide.

De rigting van den stam is bij eeriigen regt-

standig , bij anderen hangend. Hij is meest op

de bovenste vlakte der voedende plant vastge-

hecht; heeft deze vasthechting aan de benedenzijde

der takken plaats , dan groeit de plant naar be-

neden, en draaijen hare bladen zich om.

De stelling der bladen is onregelmatig , doch

zoude , naar mijn inzien , het meest onder de

overhoeksche of afivisselende (_folia allerna) val-

len ; daar de kiem tot dit vermoeden aanleiding

geeft , en men bij een naauwkeurig onderzoek geene

volmaakt tegenovergestelde bladen {folia opposita)

bij dit gewas aantreft, hoewel schijnbaar beide stel-

lingen der bladen aanwezig zijn. Ik heb de hoofd-

nerven meest op elkander liggende [superposita)

gevonden. Hel tusschen deze voorkomend cel-

weefsel is meest groen , met een netvorraig bo-

venvlies. Het onderste vlies der bladen is dikwgls

donsig met zamengeslelde haren, welke uit eenige,

om een' steel vereenigde, kransen bestaan, en wei-

nige tusschenwanden bezitten. Daar , waar deze

haren aanwezig zijn, is het mij niet gelukt, de

stomata te erkennen , die bij oudere en onbe

haarde bladen duidelijk te zien zgn. Deze sto-

mata zijn meest kleine ovalen , waarvan de bui-



191

tenrand in aanraking is met 4 vaatjes, uit de

doolhofachtig loopende aderen van het vHes ont-

staan.

Eene met Loranthus Jackii genomene proef, over

de ontwikkeling van hjcht uit onder water ge-

plaatste bladen , heeft mij niet dan eene twijfel-

achtige uitkomst gegeven , daar ik slechts 25 dea-

len zuurstof vond , die nog gedeeltelijk uit hel

water zelve afkomstig waren.

De bloeiwijze is zeer verschillende , maar valt

onder het middelpunt-zoekend stelsel. Iedere bloem

heeft 1 of 3 schutblaadjes {hracteae]. Bij de met

3 schutblaadjes voorziene bloemen, zijn twee hoofd-

vormen , die der Macrosolen Bi,. , en der Ely-

thranthes Bl. , tot welke laatste ook Loranthus

obtusus , Khs. , behoort. Deze hebben dat eigen-

aardige , dat zg als het ware half in de bloemspil

(rachis, axis") geplaatst, en door twee aan de zijde

voorhandene schutblaadjes ingesloten zijn , terwgl

het derde tegenover de bloemspil staat , en dik-

werf grooter is dan de beide anderen. Dit laat-

ste schutblaadje is lager dan de beide anderen

vastgehecht, waardoor men gemakkelijk de eerst-

genoemden als eene soort van involucrum zonde

kannen beschouwen.

De kelk is bij de meesten niet dan een kleine

ring, en alleen bij L. lanosus meer ontwikkeld.

De bloemkroon verschilt aanmerkelijk in vorm

en kleur , en levert vooral drie hoofdkleuren

;

zijnde over het algemeen eenkleurig , rood, geel,

enz. , soms , zoo als bij L. albidus, wit mei blaauwe

puntjes. Deze witte kleur wordt , bij kneuzing
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of aanraking met ijzer , bruiu , welligt ten gevolge

van daarin bevatte looistof of wel van ulmine. Bg

de wille Calantlie Uocmen neemt men deze klear

donkerblaaiiw waar. De bloemkroon is meestal

buisvormig en de limbus met 4 tot 6 verdeelin-

gen. Deze buis wordt bij eenigen meer of min

klokvormig of buikig ; bg anderen ziet men eene

kegelvormige verwijding aan den voet der buis.

Zeldzamer is de bloemkroon in geheel onveree

nigde bloembladen verdeeld ; docli meermalen aan

de eene zijde (ot op de helft gespleten.

De meeldraden zijn meest tot boven het midden

met de bloemkroon vastgegroeid ; de helmknopjes

op verschillende wijzen aan dezelve verbonden
;

terwijl hel connectivum soms geheel ontbreekt.

Vóór dat de bloem geopend is , zijn de helmknop-

jes (aniAerae), min of meer met elkander verbon-

den , en even als in de Compositae , om het sLijl-

tje vereenigd. Het openbersten der helmknopjes

begint van boven af , en heeft dikwerf vóór de

opening der bloem plaals.

De vorm van het stuifmeel is driehoekig , soms

drielobbig , en komt veel met dien van Helitko-

phyllum overeen. Dezelve is echter duidelijker

bij sommige soorten , als bij Loranlhus albidus
,

Schttltesii , Jackii , lanosus , enz. Het hecht zich

door zijne uitstekende punten , op den stempel

vast.

Na de opening der bloem zgn de helmknopjes

meest opgerigt of een weinig boven den horizon-

talen stand , en er bevindt zich in de bloem een

hoüiovoohl . hetwelk vermoedelijk door den vlce-
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zigen rfiscttt v*ordt afgescheiden. Deze discus is

meest 4- lot 6-hoekig , en in het midden uitge-

hold tot opneriiing van het slijllje ; zeldzamer ver-

lengt hij zich in een stijlvorraig uitsteeksel , %vaar-

op het stijltje dan geleed is, gelijk bij L. penta-

petalus. De stempel is doorgaaas een rond knop-

je , hetwelk ,
jong zijnde

,
glad , doch later met

kleine -svratjcs en een kleverig vocht bedekt is.

Het door den discus gekroond vruchtberjinsel

(ovarium) is ten allen tijde geheel met den kelk

zamengegroeid. Het verschilt in zeer jonge bloem-

knoppen aanmerkelijk van zijnen lateren toestand,

daar het
,
jong zijnde , bijna niets dan celweefsel

vertoont , en het zaadhulsel (pericarpium) eene

aanzienl^ke plaats inneemt. Bij de verder gevor-

derde bloem zijn echter ai de deelen der vrucht

meer ontwikkeld. Bij eene verticale doorsnede

dezer deelen bij Lornnthus Jacquii ziet men , van

buiten af gerekend , eerst den kelk , bestaande

uit een donker weefsel , vervolgens uit eene laag

celweefsel met ronde cellen , en eindelijk uit

een binnenst weefsel van langwerpige cellen.

Het hierop volgend epicarpium vertoont , in dien

staat , dwarse strepen , en is bijna over z^ne

geheele lengte gelijk van dikte. Hel sarcncarpium

levert meer verschil bij de onderscheidene soor-

ten . doch ondergaat weinig verandering. Het

bestaat uit een weinig celweefsel en eene laag

vaatweefsel. Binnenwaarts aan hetzelve zijn vrij

regelmatige cellen , zynde vermoedelijk het endocar-

pium , aan welks celweefsel hel eitje vastgehecht is.

Volgen wy de ontwikkelinj van hef ovarium,
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dan zien wij de vruchtbekleedsels weinig verandering

ondergaan. In den zak of het vierkantachlig ronde

eibeginsel, zien wij den kiemzak spoedig uit den ver-

dikten bodem te voorschijn komen , en zich tot aan

hetbevruchtend vat ontwikkelen. In dit tijdperk is

hel eitje reeds aanmerkelijk gedaald , en vertoont

nog een vrij r^egelmalig celweefsel. Even vóór

het afvallen der bloemkroon of eenen dag daarna

,

ziet men aan het ovarium , dat de buitenste dec-

len , benevens het epicarpium , dezelfde gebleven

zijn als vroeger ; dat het sarcocarpium even boven

het grondstuk eindigt , waar langwerpige lig-

chaampjes zich beginnen te vertoonen; dat het

celweefse! eindelijk aanmerkelijk verdrongen, het

eitje lager gezakt en vergroot is. De kiemzak
,

in welken het beginsel der kiem zich vertoont,

eindigt schijnbaar in het midden van het

eitje , dat nog met een doorschijnend celweefsel

gevuld is.

Eenige (acht) dagen later , heeft het ei nog de-

zelfde gedaante , maar is weder lager gedaald.

Het celweefsel begint reeds een ^veiaig raelkkleu-

rig te worden, en vertoont, by naauwkeurig on-

derzoek , korreltjes in de cellen. De kiemzaK is

reeds meer ovaal geworden en de kiem duidelijk

zigtbaar. Deze kiem heeft eene witte kleur en

eene zamengedrongene knodsvormige gedaante met

ongelijk ontwikkelde zaadlobben , die in grootte

en lengte verschillen. De kiem begint vervolgens

meer in de lengte aan te wassen , doch de ver.

dikking van den wortel en de groenwording heeft

eerst in het laatsie Igdperk plaats
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Na de mededeeliriu; deier waarnemingeu , welke

ik vooral op L. Schullesii en L. Jackii gemaakt

heb , wil ik hier nog eenige andere opmerkingen

over het geslacht f^iscum bijvoegen , en daarna

de vrucht der Loranthaceae , nog in meerdere bij-

zonderheden vermelden.

Bij Viscum umbellatum Bi., vond ik meest

twee eiljes, doch soms ook maar één, dal in het

bovenste gedeelte van het ovarium gelegen en door

een vat met den bodem van hetzelve verbonden

was. In eenen meer gevorderden toestand was

het eitje, benevens de bovenste verbinding, die

het hier gedeeltelijk omvat , lager gezakt , en bij

een verder gevormd eitje, toonde het bovenste

gedeelte zich reeds geheel wit , terwijl de kleine,

even beneden de punt gelegene kiem , doorschijnend

•was. Rondom het ei was ook een doorschijnend

celweefsel. In eenen nog meer ontwikkelden

staat, had hel eitje bijna al het celweefsel verdron-

gen , en de reeds groene kiem besloeg een vijfde

van hel kiemwit [albumen). — Uit het bovenstaande

blgkt derhalve het aanmerkelijk onderscheid in de

ontwikkeling dezer verschillende vruchtvormen.

In den rijpen toestand, vertoont het zaad, dat

nu regtopstaande is, meerdere gedaanlen, welke

echter meest den ronden tot grondvorm hebben
,

doch dikwerf ook kantig als L. Schullesii, of ge-

Toord, en hierdoor bijna zeskanlig schijnen, als

bij L. tubumbellatus. liet omkleedsel des zaads

is eenvoudif; , en beslaat alleen uil een vaalrijke

teita , waarvan de vaten dikwerf in eenige groe-

pen verdeeld zijn. De wille slof ^kiemwil) is een

NAT. TIJOSCH. 14
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'weinig vleezig , en omgeeft alleen hel bovenste

gedeelte der kiem (embryo), terwijl de verdikte

wortel buiten dezelve uitsteekt en door hel endo-

carpium omgeven is, Bg de doorsnijding der kiem

is de plumula duidelijk ziglbaar. De groene kiem

doorloopt , bij dil geslacht , nagenoeg het gansche

zaad , en is knodsvormig met het dikke gedeelte

aan het worteleinde.

Wanneer wij van het zaad het oog meer bui-

tenwaarts wenden , zien wij het endocarpium
,

dat, bij het geslacht Viscum, de grootste ontwik-

keling erlangende , een beenig omkleedsel om het

zaad vormt. Bij Loranihus Jackii enz. is deze

verbeening slechts gedeeltelijk, daar hier om het

grondstuk des zaads eene schijf met eenen kleinen

rand gevormd wordt , in welks midden een uit-

stekend puntje gezien wordt , zijnde het aanhech-

tingspunt van het zaad. Een vlies , aan de binnen-

zijde van den rand dezer schijf vastijehecht , maakt

hier verder het binnenste vruchtbekleedsel of en-

docarpium uit. Bij Loranthus Schultesii is de ver-

beening nog minder en hel zaad slechts vastge-

hecht aan eenen langen draad , welke als het

verlengsel van genoemd uitstekend puntje te be-

schouwen is.

Van een gedeelte der vermelde schijf neemt me-

de het sarcocarpium zijn' oorsprong. Dit beslaat

uit vaten en cellen , welke , vooral bij L. subum.'

bellatus , beide zeer zigtbaar zijn. Hel waterig

celweefsel vormt het buitenste gedeelte , en de

vaten , die van onderen uit eene kleverige zelf-

standigheid ontstaan, loopen langs de voren van
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het zaad , om zich vao boven weder te vereeni-

gen. Bij eene dwarse doorsnede , ziel men be-

neden twee ronde hgchamen, en van boven twee

meer ovale massen, die nabij het worteleinde ge-

legen zijn. Bij anderen, zoo als bg L. sphaeroi'

deus enz. , is het celweefsel minder ontwikkeld ,

en vertoont het sarcocarpium bijna niets als eene

kleverige groene slof. Bij Viscum kon ik deze

stof naauwkeuriger onderzoeken , en haar geheel

ia twaalf bundels verdeelen , die door kleine

,

daar aanwezige zijvaten , naar penneveren gele-

ken. Deze vaten met salpeterzuur behandelende
,

verdeelde zich de kleverige stof in twee deelen
,

de vaten werden vrij en de kleefstof werd in kleine

ronde bolletjes afgescheiden. De deelen van den

kelk , benevens het epicarpium , bevatten in den

rgpen toestand eene saprgke zelfstandigheid , die

meestal eenen zoeten smaak heeft , en vooral de

Ij-os en andere Turdoides op dezelve doet azen.

De gedaante der besvormige vruchten is zeer

onderscheiden , ofschoon zij zich het meest rond

of ovaal voordoet. Bij de rijpwording buigt de

vruehtsteel zich , bij L. sphaenoideus, L. Schultesii

enz. , biunenwaarts naar den stam , zoodat het

boveneinde der vrucht tegen dezelve overstaat.

Het dan aanmerkelijk verdunde buitenbekleedsel

opent zich , meest ter plaatse van den discus , met

een klepje , waardoor het , nog met sarcocarpium

bekleede zaad, zich niet zelden reeds dadelijk op

de moederplaut vasthecht.

Ik moet hier nog bijvoegen , dat de vogelen al

leen het zoete gedeelte der vrucht tot voedsel ge-

14 *
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bruiken , en het kleverig vaatweefsel weder on-

verteerd uitwerpen , zoodat zij niet alleen der over-

planting en verbreiding van het zaad bevorderlgk

zijn , maar tevens door de vermeerderde warmte

,

waaraan dit zaad blootgesteld was , de outkieming

nog daarenboven bespoedigen.

Het vau sappige dee!en bevrijde zaad hecht zich

op den bast der aanstaande voedingplanten door

middel der vogellijm , welk kleefdeeg min oi

meer uildroogt , en allengskens vermindert. Bg

Loranthus fuscus zag ik ua 5 a 6 , en bij L. pentan-

drus na 10 ë 12 etmalen, het verdikte wortelein-

de voor den dag komen , en naar den stam toe-

buigen. De eigenlijke vasthechling had een paar

dagen later plaats. Deze daargesteld zijnde , verdikt

zich dit gedeelte meer en meer , en ontwikkelt

zich de wortel te midden dezer verdikking. Deze

wortel de bast reeds doorweekt vindende door een

kleverig vocht , dringt gemakkelijk als een rond

pijpje tot op de versche houtlaag cii liet cambium
,

waar hij ziel) bij meerdere ontwikkeling als eene

ganzenpoot over de' hardere zelfstandigheid uit-

breidt. De vorming van een dergelgk vocht ver-

gezelt de inplanting der zijworleltjes.

De aanhechtingsplaats op de moederplani uit

een organographisch oogpunt gadeslaande , ont-

waarde ik hier geene andere veranderingen , dan

die , welke iedere plaatselijke , eenigzins volgehou-

dene kwetsing doet ontstaan, namelijk eene vermeer-

derde werkzaamheid en toevloed van sappen , ten

gevolge eener daar te weeg gebragte ontsteking.

Eerst dan wanneer het worteltje doorgedrongen
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is , hetwelk bij eenigen len koste van liet sarco-

carpium geschiedt , begint de ontwikkeling van

het lichtzoekend gedeelte, en de cotyledonen wor-

den opgeheven , hoew^el nog steeds door eene

huif bedekt. Deze huif valt , bij verlenging der

cotyledonen , eindelijk af , als bij Fiscum enz.

,

en het is mg voorgekomen dat de witte slof (al-

bmnen) dan weinig verandering ondergaan had,

By Loranthus Schultcsii heeft de ontwikkeling

der kiem op eene andere wijze plaats , zijnde

meer of min met die der Gramineae overeenkom-

stig. Bij de ontleding der vrucht van P^iscum

zag ik , dat zich het beenig bekleedsel aan de wor-

telzgde , meest regelmatiglyk in vgf deelen open

spleet , en zoo aan den wortel zelven doortogt gaf.

Bij het hier boven uii mijne aanleekeningen me-

degedeelde , meen ik mij de volgende opmerkin-

gen te mogen veroorlooven :

In het algemeen is het blijkbaar , dal bij Lo-

ranthus een geheel eigen gevormd zaad en bijzon-

dere wijze van ontwikkeling gezien wordt. Voorts

merke men op

:

a. dat het eilje opgerigt is en onder de afdee-

ling der orthotropen van MinntL behoort

;

b. dat de voeding van het eilje door het celweef-

eel plaats heeft , daar ik geene duidelijke vaten

heb kunnen waarnemen;

c. dat de kiem zich in het midden van het eitje

ontwikkelt en de cotyledonen eerst eene groote

ontwikkeling verkrygen
;
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d. dat de ontwikkeling der laatste ongelijkmatig

is, hetgeen welligt met den volgenden stand der

bladen in verband moet beschouwd worden
;

e. dat de vorming van de het albumen voorstel-

lende stof , aan de wanden der cellen begint

;

f.
dat het albumen hier , even als bij het ge-

slacht Piper en anderen , voor de kiem , dikwijls

meer een beschermend , dan wel een voedend

deel is

;

g. dat het sarcocarpium den ontkiemenden Em-

bryo voedt , en lot vasthechting aan de voedende

plant dient.

Bg een algemeen overzigt van de verspreiding

der , door mij gevondene soorten , van Loranthus
,

biykt het, dat zij alhier van de oppervlakte

der zee tol op eene hoogte van 1000 voeten

groeijen , en vooral met de verspreiding der Ei-

ken in verband staan , naardien meer dan de

helft onzer Loranthi op die boomen gevonden

zgn. Eene afzonderlgke en eigene geographische

of liever climatologische vergelijking hunner groei-

plaatsen is dus zeer moeijelijk op te maken , daar zij

gelijk is met de opgave der grenzen , in hoe verre

zij op de verschillende boomsoorten voorkomen.

De weinige in deze gewesten gevondene soor-

ten zijn , w^at hare standplaatsen betreft
,
gemak-

kelijk tot twee hoofdafdeelingen te brengen, na-

melijk lot de schaduwminnende , of welke in bos-

schen , en tol die welke meer op opene , zonnige

plaatsen voorkomen.



201

Deze laatste afdeeling , die de Dendrophthoae van

MARTius beval , komt op de meeste der aangeplaa-

te vrucht- eu aadere boomeu voor , als op Cürus
,

Punica, Meiia , Sesbania , Tectona , op soorten

van Ficus met waterig vocht, Garcinia enz.,

zeldzamer op Artocarpu» integrifolia en /ért. in-

ciêa , Myrttts (afdeeling Jambosa') , Melastoma ma-

labathrica, en slechts eenmaal heb ik Loranthus

praelongus op Hibiscus simüis aangetroffen. De

Loranthus sphaenoideus is meei aau de randen

der bosschen en langs de rivier-oevers aan te tref-

fen , op de boomvormende Nauclea Roxburghii
,

Quercus lineata , lAtsaea , Dysoxylon en Uvaria.

De Macrosolen, Phoenicanthemum en Lepeoste-

geres en andere hosch-Loranthi , worden het me-

nigvuldigst op de Cupuliferae aangetroffen , en de

Elythranthe is op gewassen van verschillende la-

miliën verspreid.

Het f^iscum deelt deze eigenschap met de laat-

8ten , en bedekt met zijne menigvuldige zytakken

dikwgis aanzienlijke oppervlakten.

De Loranthi deelen in de adstringerende eigen-

schappen der andere woekergewassen. Of zij nu

deze hoedanigheid aan de looistof, dan wel aan

aan het deze vergezellend galnotenzuur of andere

stoffen verschuldigd zijn, durf ik nog niet bepalen.

De geringheid der letterkundige hulpmiddelen

,

welke den reiziger ten dienste staan , veroorlooft

hera slechts weinige systematische aauteekeningeu

te maken. Allecu komt het mg voor , dat de ver-

deelingeu van den grooten de candollü, den na-

tuurlijken baud der ludischc Loranthi ecnigzins
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verbreken , terwijl bij die van de Heeren VON mar-

Tius en BLUME het gezegde van linnaeus : Charac-

ter non facit genus , habitus occulte consulendus
,

gevolgd is.

De verdeeling van Dendrophthoe in twee natuur-

lijke onderafdeelingen , wordt gewettigd door de

bloeiwyze (inflorescentia) , die by de eene axilla-

ris , en bij die met zamengegroeide bracteae

,

terminalis is.

Wat het gevoelen van den Heer von martiijs

aangaande Macrosolen betreft , zoo geloof ik , dat

eenige der eerste door den vorm der plant en de

plaatsing der bracteae afgescheiden en welligt bg

Tristerix beliooren geplaatst te worden, terwgl

dan de soorten van Macrosolen tot die met ge-

kranste schulblaadjes bepaald konden blgven.

(Het vervolg hierna.)



IETS OVER DRJCOCBPRJLUja rXRGINIJNUM I,
;

J. F. HOFFMAN.

T oor eenigen tijd las ik in de Physiologie vëgê-

tale Tan aüg. pyr. de candolle T. I. p. 13: » Ie

» Dracocephalum moldavicum offre des pédicelles

» qu'on peut déranger de leur direction naturelle

» et qui restent dans celle qu'on leur a donnée_

• Cette plante a par ce motif rcQu Ie nom de Ca-

» taleptique
, (*) par ceque cephénomène semble

> analogue a la maladie de la Catalepsie. II parait

» lenir au tres faible degré de rélaslicilé dont ce

» pedicelle est doué." De Heer kempf.r wien ik

dit mededeelde , verhaalde mij iets dergelijks om-

trent Dracocephalum virginianum in de Bon Jar-

dinier (-)-) voor 1836 gelezen, en daarop de plant

ontboden te hebben , waaraan hij ook nu deie

eigenschap had bewaarheid gevonden.

(*) CoUtct. Ac»d. 5 (3) p. 494.

(f-) Iit bon Jardinier Atmanach pour 1336 PoiTEAU et

ViLMORiNE Mc. p. 617 eic. sar Ie Drêcocephalf de Virginit

OU CaUleptiquc L). Virginitnum L fl«uri .... qui ret-

Itnt dim la position oii on Iti met.
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De planl, welke de Heer k. van Haarlem, had

ontvangen , werd nu door ons beiden naauwkeu-

riger onderzocht , en bevonden volmaakt met de

beschrijving van curt. sprëngel, Syst. veg. II.

92 en persoon, Syn. Plant. II. 133 overeen te

komen.
^ r '. ''T'

'

Wat het verschgnsel zelve aangaat , de bloemen

bleven in de rigting staan , welke wij haar door

eene beweging in een horizontaal vlak naar wil-

lekeur gaven ; zelfs behielden zg eene zekere plaat-

sing gedurende meer dan 36 uren , tot dat regen

en wind hierin weder eenige verandering te weeg

braglen.

De oorzaak van dit verschijnsel nader willende

onderzoeken , merkte ik op , dat het onderste ge-

deelte van den kelk bij het ronddraaijen , langs

het kleine schulblaadje schoof. Toen ik dit voor-

zigtig weggeknipt had , viel de bloem , door het

slappe steeltje niet kunnende opgehouden wor-

den , naar beneden , en bleef in deze rigling han-

gen , zonder in eene andere gebragt te kunnen

worden. Nu liet ik den kelk op de vlakke zijde

van een fijn mesje steunen , on na eene gelijk-

soortige verschuiving als boven , hield de bloem

Aveder elke rigting , even als voor het afknippen

van het schutblaadje.

Deze waarneming eenige malen herhaald
,

gaf

steeds dezelfde uitkomst; wij kouden dus beslui-

ten , dat de oorzaak van gemeld verschijnsel ligt

in de geringe veerkracht van het steekje en de

wrijving langs het schutblaadje. Onderzoeken wij

nu de verhouding van hel steeltje , den kolk en
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het schutblaadje , zoo vinden wij dit laatste aaa

den voet ingedeukt en zoodanig onder het steeltje

geplaatst, dat het huikige grondsluk van den kelk

ondersteund wordt door den omgebogen rand

boven het indenksel. Het schutblaadje houdt dus

de bloem op , daar het steeltje hiertoe te weinig

veerkracht bezit ; dit kan door zgne slapte geen

tegenstand aan de beweging bieden , maar volgt

gewillig , terwijl de kelk langs het schutblaadje

een' boog beschrijft , en , ter plaatse waar de be-

weging ophoudt , op hetzelve blijft rusten. De

stand, dien men aan de bloem kan geven, wordt

ook door dezen boog bepaald ; te vergeefs beproeft

men den kelk buiten den rand van het schut-

blaadje te schuiven. Bij de nog niet ontloken

bloemen neemt men het verschijnsel in minderen

graad waar, omdat de deelen de juiste verhou-

ding dan nog niet bezitten ; by de na volbragten

bloeitijd overblijvende kelken volstrekt niet, om-

dat het steeltje, stijver geworden, den kelk op-

rigt en het schutblaadje geheel vrij laat.

Naderhand in den hortus te Leyden komende
,

onderzocht ik met den Heer schuurman stekho-

ven Jr. , of misschien Dracocephalum moldavicum

soortgelijk verschijnsel zoude vertoonen. Dan de

plant, aldaar, zoo als bij sprengel, persoon, enz.,

D. Moldatica genaamd , vertoonde , niet in den

geriugsten graad dit verschijnsel, terwijl de aldaar

aanwezige tiryinianum , door een ongelukkig

toeval beschadigd, slechts twee, reeds te ver ge-

vorderde, bloemen bezat.
. ,,
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Wij tneenen dus aangetooud Ie hebben , dal

het verschijnsel wel af hangt »du tres faible degré

de Félaslicité dontce pedicelle estdoué," maar ook

de plaatsing van het schutblaadje vooral niet uit

het oog moet verloren worden.

In dier voege had ik dit stukje gesteld , en

wilde het aan den Hoogleeraar van der hoeven ter

plaatsing overhandigen , toen deze mij raadde de

aanhaling van de candolle , uit de Collect. Acad.

3. p. 494 (^) na te slaan, en zoo mogelijk iets omtrent

het geschiedkundige van het verschijnsel bijeen te

brengen. Z. Hooggel. deelde mij de plaatsen van

sCHKUHR , Botan. Handb. II. p. 1 70 , en a. de

jussiEu, Dict. Class. d' hist. nat. V. p. 608 me-

de , waar het verschijnsel aan D. virginianum

wordt toegeschreven. Ook bij andere schrgvers

vonden wij eene gelykluidende opgave , zoodat

die van de candolle meer als eene vergissing of

schrijffout moet beschouwd worden.

Door de bereidwilligheid , waarmede de Hoog-

leeraar beinwardt mij niet alleen den toegang tot

zijne bibliotheek verleende , maar mij zelfs in

de nasporiugen behulpzaam was , werd ik nu

in de gelegenheid gesteld , tot de oudste bron

en waarschijnlijk bedoelde aanhaling op te klim-

men.

In de Dictionnaire Encyclopédique Méthodi.

(*) DU is waarschijnlijk : Gollection Académique [des mémoi-

res de l'Academie royale dej) Sciences de Paris] par I.

Bkrryat. Dyon 1755.
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que, partie Botanique , voce Dracocephale p.3\8 ,

vonden wrj namelijk : » M. de la Hiro dit que

» si l'on dérange les fleurs en les faisant aller

» el \enir horizontalement daus l'cspace d'un

» demi cercle elles reslenl dans la posilion oü

> on les met, Ce phénomène
,
qui n'a lieu que

» par ce que les fleurs cedant un pcu a leur

» pesanteur appuient leur calice sur une pelile

» bractée qui les soulient , lui a fait donner Ie

» nora de cataleplique." Onder de vele aanha-

lingen, (") bij den aanvang van het stuk voor-

komende , vonden wij ook : de la iiire Act.

1712. p. 276. t. II , hetwelk bij nader onder-

zoek bleek te zijn : » Observation d'un phéno-

mène qui arrive 4 la fleur d'une plante nom-

raée par bretmus Dracocephalon Americanum

(*) Dracoccphalam Boribiu spicatU foUis lanceolalis serratU

LlNN. MiLL. dict N°. 1. Sabb. hort 3. t. 26.

Dracocephalum AmericaDum Brevme Prodr, I, 34.

Toutnef. 181.

DracocephaU de Ia Hire, Act. 1712 p. 276 t. II. Riv.

Monop,

Dracocephalum augiutifolium folio glabro. MoRis. Hist.

3. p. 407. sec. 11. t. 4. f. 1.

Pseudodigitalis persicaefolins Bocc. iic. 12. t. 6. f. 3.

Digiialis Americaiia parporea foliis serralis Dodart ,

Mem. 272.

Lysimachia galericulata spicau purpurea canadensü.

Barsel, ie. 1132.

Verdere tyoonjinie kao men rinden bg George Ben-
tham

, Labiat. genera et species part. V. Jul. 1834.

p. 504.
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lequel a dii rapport avec Ie signe pathognotnoni-

que des catalepliqiies
,
par M. de la hire cadet

(jEAN NicoLAs). Mémoires de ['académie Royale

des Sciences 1712. p. 209, erf. oct. 1712. p. 276.

In deze yerhandeling verhaalt de schrijver , dat

hij het Dracocephalura Americanum , Brcyn. Prod.

1. 34 , willende afteekenen , bij het schikken der

bloemen, dezelve een' gegeven stand zag behou-

den. Eerst was hij van meening dat de bloemen

uitgebloeid hadden , en de bloemkroonen nu los in

den kelk hingen , dan weldra overtuigde hg zich

van den waren aard van het verschijnsel. Wan-

neer hij namelijk de bloemen horizontaal in een

halven cirkel bewoog, merkte hij , dat ze op elk

punt in die ruimte bleven staan, zoo de beweging

ophield. De overeenkomst van dit verschijnsel

met eene ziekte, katalepsie genaamd, noopte hem

aan de plant de naam van cataleptique Ie geven,

welke zij sedert, althans in tuinen en werken over

horticultuur , heeft behouden. In de beschrijving

der plant (waarbij eene goede afbeelding; vinden

wg de verhouding van het korte slappe steeltjc

,

het stgve , aan den voet uitgeholde schutblaadje

,

en den hierop met het buikige gedeelte sleuuenden

kelk , zeer naauwkeurig opgegeven, Zijne uitleg-

ging van liet verschijnsel is dus: het slappe buig-

zame steeltje kan gemakkelijk links en regts be-

wogen worden , zonder te breken , hetgeen bij

andere planten het geval niet is. Terwijl dit steel-

tje de bloem naar beneden trekt, rust de kelk op

het kleine schutblaadje , en klemt zich er zelfs
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aan vast, door de kleine haartjes waarmede zijn

<'rondstuk bezet is. Zoo moet dus de bloem

,

welke men horizontaal beweegt , telkens stil blij-

ven staan, zoo de beweging ophoudt.

Als nader bewijs -van zijne uitlegging voert hij

aan , dat de verplaatsbaarheid der bloem ver-

dwgnt, zoodra men het schutblaadje wegknipt.

De bloem zoude dan vallen door hare eigene

zwaarte, en door de veerkracht van het steeltje

,

die haar naar beneden trekt.

Het zg mij vergund twee aanmerkingen in het

midden te brengen , welke mij , onder het lezen

der verhandeling, voor den geest kwamen. Voor-

eerst geloof ik, dat de haartjes aan den kelk, waar»

mede deze zich zoude vastklemmen , volstrekt

niets tot het eigenlijke verschijnsel afdoen, daar

wij gezien hebben , dat , zoo men na wegknip-

ping van het schutblaadje, eenen kunstmatigen steun

aanbrengt , de bloem even goed hier langs schuift

en bij ophouding der beweging blijft staan , ter-

wgl toch de haartjes zich niet aan het gepolijste

staal kunnen vasthechten. Ten tweeden , spreekt

de schrijver van het steeltje als positieve oorzaak

van het nederhangen der bloem
, C*-) terwijl het n

slechts eene negatieve is ; het heelt juist te wei-

nig veerkracht om de bloem zonder medewerking

van het schutblaadje op te houden.

Overigens komen de beide waarnemingen zoo-

danig met elkander overeen , dat de mijne groo-

(*) .... par Ie retsort de soo p^dicnle qni la lire en embu.
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tendeels haai- belang verliest; ik meende ze ech«

ter niet te moeten terughouden , daar er noch

door DE CANDOLLE , noch door schkuhr , noch door

A. DE JUSSIEU, op de aangehaalde plaatsen van de

juiste oorzaak des verschijnsels wordt gewag ge-

maakt.

In het tweede gedeelte van zijne verhandeling,

spreekt de la iure vaneene soort van land aan het

grondstuk bij de zaden geplaatst , en geeft op de

bijgevoegde plaat , eene afbeelding van dezelve.

Daar dit volstrekt geene betrekking heeft op het

verhandelde , merken wij slechts ter loops aan

,

dat dit deel zeer gemakkelijk met het bloote oog

te zien en de gegeven afbeelding zeer juist is.
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A. A. S E B A S T l A N,

ilfe(2. Prof. Ordiruiriif

OBSERVATIO PATHOLOGICA.

DE RENIBÜS SÜCCENTÜRIATIS ACCESSORIIS.

(Tab. VIII. Jig. 1—2.)

tl am saepius quideni renibus succenturiatis viciua

vel imposila el agglulinata corpuscula observavi

ex fusco alba , setl quum adipem iinilarentur
,

de accessoriis succenturiatis renibus vix cogitavi,

quum apud eos scriptores, quorum nomina me-

raorari solent, ubi sermo de illis glandulis est,

nullam unquam observationem Icgissem
,
qua aui-

mus ad accessorias suprarenales glandulas conver-

teretur. Attamen hisce diebus, quum ofRcium

.rediret disserendi de illis glandulis in scholis meis

,

atque eo consilio , annoa forsan ex pathologia

obscuram functiunem illarum partium magis ex •

plicarem , omnes casus pathologicos ad eas perti-

nentes, quantum potui , colligerem , in observa-

tiones eliam incidi , in quibus auctus nume-

rus renum succenturialorum inventus eral.

Attamen mullum abfuit, ut observaliones istae nul-

lum apud me dubium relinquerenl , nam profeclo

vel obiter tantum mentio observationis facta erat

,

NAT. TIJDSCII. 15
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vel cerle accessoria pars ita descripta , ut succen*

turiati renis natura non pateret. Gupidissimus ila-

que corpuscula explorandi
,
quae saepius quidem

succenturiatis renibus agglutinata videram, tarnen

in aliis cadaveribus deficientia , ipse hisce diebus

voto meo satisfacere potui , accepto cadarere mu-
lieris mortuae ex hydrope universali cum tubec^

culosa renis degeneralione.

Corpuscula non in utroque rene succenturiato

sed in altero tantum exstabant; figura non eadem

erat, quae in rene succenturiato ; magnitude unam

et dimidiam lineam non excedebat , colbr vero et

structura aequalis colori structuraeque renis suc-

centuriati veri. Inprimis etiam fibrae in sub-

stantia corticali evidentissimae erant , et inte-

rius caTum manifestum. Delineata cernuntur in

adjeetis figuris , et quidem incisa : figura prima

renem succenturiatum exhibet cum partibus ac-

cessoriis sectis , in situ naturali ; figura II. partes

accessorias paululum mole auctas ostendit cum

cavo interne, substantia corticali et interna allera,

quae omnia ita se liabenl , ut corpusctila pro ao-

cessoriis renibus succMituriatis merito habwi possint.

Gasuum
,
quos apud alios scripteres reperi

,
pri-

mus apud Th. BABTHOLiNUM exstBt (Hist. cent. IL

Hist. LXXVII); » in cadavere muliebri ," inqu-it,

» Patavii 1643 dissecto ^ rafawi omnino tenum et

capsuiarum ntrabilariam structuram obser\avimu9.

Rene» utroque latere more solito siti in untim

concreverant supra divisionem vasoirum in ranWB

iliacos — oapralae alrabilariac quatuor watnera-

bantur , superior dextra triangularis •, sinislra qua-
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druta. Inferiores duae rotundae globosae et in-

aequales
,
quae arterias a Irunco, venas ab emul-

gentibus accepcre ," elc. In adjecta figiira speci-

men delincatum cernilur ; dextra accessoria fere

pollicem longa el ovalis est , altera sinistra paulo

minor et rotunda. lila tres arteriolas accipit ab

aorta, sinistra iinam ab aorta, alteram ab arteria

renali ; inferius magis locatae sunt unum et di-

midium fero pollicem a naturalibus glandulis suc-

centurialis. Quum incisae non sint illae partes ,

neque interna fabrica pateat , ipse de natura eanim

dubius haereo , idque eo magis
,
quum exterius

glandularum lymphalicarum formam perfecte re-

ferant.

Casus, qui apud MouGAGNiüM est (Epist. LXIV. 2)

obiter tantum memoratur
,
quod eo magis miror

,

cuRi non alio 'bperis sui loco ad hanc observatio-

nem redeal. » Veutris illas partes ," inquit, » cum

examinarem , alia
,
quae a consueta naturae nor-

ma duntaxat disccdereut , alia, quae praeter na-

turam omnino essent , deprehendi. Inter prima

«orpuB — quod etsi in membrana erat adiposa

renis sinislri , tarnen neque ren succenturiatus,

qui ab eo latere duplex esset , nee ren alter par-

vulus , nee lymphatica glandula certe erat ; sed

pot'us splen alter exiguus."

Fortasse tertius casus bic est, ab hartmanno

observalus , si certe ejus verba recte inlellexerim.

> In alio casu , inquil, renum alleri gemini suc-

centuriati annexi coaluerant
,
qui dissecti paren-

chyma diverso colore , uti in ipsis renibus fieri

Rolet , distinclum offerebant , cavitate insuper illi

15
*
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pelvis renalis aemTila, mcmorabklis." {Eph. nat.

cur. Dec. II. ann. VII. obs. 22.)

Quod ad observaliouem meam attinet , accesso-

riae glaiidulae vix pro lobis possunt glandulae priu-

cipis haberi
,
quoniam cum ea per laxiorem tantum

telam cellulosam conjunctae erant. Observatio au-

tem ipsa, ni fallor, eo majoris ponderis est
,
quum

etiam lieni principi non raro alii minores acces-

sorii lienes adjecti observentur , et sic glandulae

suprareuales cum liane consentiant. Ipse nunquam

mihi persuadere potui de arctiore ralione glandu-

lae suprarenalis ad systema lymptiaticum ; semper

potius ad venosum systema ejus functionem retu-

li , ut vena se. quam emittit , munere fungeretur

ductus excretorii , et humorem veheret ex arte-

rioso sanguine secretum , vel certe sanguinem pe-

culiari ratione mutatum emendationique yenosi

sanguinis destinatum. Hac certe conjectura moles

explicatur magna, quam in fetu renes succenlu-

riali habent, ita pariter peculiaris ven» ipsius ratio,

quae haec est, ut per eam lota glandula facilein-

flelur; et ita demum explicaretur
,
quare in morbis

syslematis venosi non raro vel mole auctae de-

prehendautnr illae glandulae , vel alio modo dege-

neratae. Itaque ex hac conjectura veluti placentae

munere renes succeuluriati fuugerenlur. Nullam

tarnen hisce diebus expertus sum differentiam inter

globulos sanguinis venae suprarenalis et renalis.



A. A. SEBASTIAIN,
Uedicinic Professoris Ordinarii,

OB8BRVATIO ANATOMICO-PATHOLOGIC A
,

DE PERITONAEO PERFORATIONEM INTESTINORUM

EX ULCERIBÜS IMPEDIENTE.

{Ta6. VIII. Jig. 3.)

N.(ostra aelate ulceratio intestinorum oculos inen-

temque omnium medicorum in se convertit , cum

ut eju3 originem , atque progressus , tum eifectus

etiam rationem que ad morbos acutos et febriles

cognoscerenl , ue dicam de medicina
,
quam

postulet , hodie ia controversia haud parva. Kes

lanta est , ut quisque quantum possit lucis huic

quaestioni aSerre debeat. Ipse jam alio hu-

jus diarii loco de cicatricibus post ulcera iu-

teslinorum observaliones meas communicavi.

Quod nunc narrabo , non cicatrices spectat

,

sed siiigularem rationem tunicae externae sero-

sae intesliuorum ad ulcera interna. Figura 3. ad-

jecia exhibet partem iulestini tenuis ex juveae

phthisi tuberculosa morluo. Ulcera permulla in

tunica mucosa intestinorum exstabaut , alia muju-

ra , alia minora, simulque plura minura tubercuja

in tela cclliiiosa inter tuuicam carneam intesliao-

rum et sci o:>uai cxtcrioreiu. Cernitur saccus tuuica
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esterna serosa factiis et pure bilioso ex parle im-

pletus. Saccus S. cyslis coittmerciutn habel cum
intestiai eavitate, cujus tunica interna mucosa

cum carnea altera
,
quo loco hiatus sacci est , ad

pollicis ambitum et ultra ulceratione destructa est.

Non similetn unquam casum melegere memini. In hoc

itaque casu primum ex tabe tuberculosa destructae

ulceratione fuerunt tunica interna et media intestini,

Integra exleriore tunica s. serosa , sed dein haec,

quum pressioni cederet et puris et ceterae ma-

teriae intestinalis , in appendicis sacciformis spe-

ciem exteodebatur et elongabatur, ut ipsi illi hu-

mores ex intestinis descendere el cedere in illuni

saccum possent. :'

,

Quae singularis conditio perfecte ea arteriarum

aneiirysmata imitatur, quae spuria appellantur, nam

uli in his dilatatio sola exteriore arteriarum mem

-

brana elBcitur , interna el media ruptis el per-

foralis , ila pariter saccus ex intestino depen-

diens sola exteriore membrana factus erat ,
media

et interna perforalis. Quae analogia ad quaestionem

ducit , annon in eo
,
quem descripsimus , casu

aliqua sanalio oriri poluisset eodem fere modo
,

quo spuria aneurysmata, servato arteriae lumine,

sponte nonnunquam et sine adhibita medicina sa>

nescnnl; tamcn ipse nunquam aliquid vidi, quod

cum aliqua veri specie repetere a sanata potuissem

anciirysmalica ejusmodi dilatatione tunicae intes-

linorum serosae , licet aliquoties quidem tumores

obscrvavcrim intestinis annexos per elongatum tu-

nicae serosae processnm.

Celerum singukri illa rationc tunicae serosae in-



217

testinorum
,

perforatie impediebatur intestini et

periculosus, quin plerumque lethalis transitus ma-

teriae iateslinalia ia cavum peritonaei. Nescio

,

an plerumque peritonaeum , si iatestina ab ulce-

ribua perforeotur, iudicato modo ante rupturam

cedat. Ab iis quidem
,
qui perforati intestini ca-

sus narraverunt, nulla hujus rei mentio facta est

,

sed potuit peritonaeum ante rupturam distentum

deinde post rupturam se contrahere.



4. A. S E B A S T I A «,

lUed, Prof. Ordinarii,

OBSERVATIOHES ANATOMICO-PATHOLOGICAE

,

DE ANCHYLES AMTOME, CÜM DESCRIPTIONE SIN-

GULARIS CONCRETIONIS MAXILL^ INFERI-

ORIS CDM MAXILLA SUP. ET OSSE

ZYGOMATICO.

(Tab. W.Jig. 1.)

D.Fuas anchyles species esse inter omnes constat

;

altera spuria dicilur , altera vera 8. completa. Hic

de vera tantum anchyle agere volui; in hac spe-

cie ossa coalita per osseam substantiam sunt, ut

unam saepe continuatn partsm osseam faciant,

membrana synoviali cum cartilaginibus saepe non

amplius supcrstite.

De modo
,
quo in anchyle ossa coalescant , dis-

pulari potest ; nemo hoc quidem tempore veterum

tuebilur sententlam ,
qua anchyle ab ossificatione

derivabatur cartilaginis articularis , verum recen-

lissima lobsteinii sententia vocari in dubium po-

lest. LoBSTEiMUs
,

qui nostra aetate prae aliis de

anchyle ossium scripsit (Traite d Anatomie path.

T. II. Paris 1833. p. 336) veram , de quadicimus,

anchylen a spuria incipere suspicatur , idque adeo
,

ut pseudomembranac cellaloso-ligamentosae, natae

inter sibi oppositas arliculares ossium eitremitates

,

phosphate calcis impleanlur. Quam ad conjectu-

ram firmandam idem memorat cum proclivitatem

tclae ligamentosac nd ossificationem , turn eliam
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casum a viro doet. j. bussel descriplura, 'm quo

altcrum ligamentum cruciatum genu ex parlc in

os erat mutatum. Verum minus probabiüs haec

sententia videtur eogilanti 1°. pseudomembranas

cellulosas quidem fieri , sed non ligamentosas ; 2°.

nunquam ad hoc tempus usque in articulis cor-

poris hum, pseudomembranas fuisse iavenlas totas

vel ex parte tantum osseas; denique in genu, in

quo articulo alteruro cruciatum ligamentum ex

parle osseum visum est, anchylen plerumque non

a parte media iucipere sibi commissarum extre-

mitatum ossiura , sed a partibiis lateralibus , scili-

cet a condylis; quin in quatuor speciminibus an-

chyles genu foramen video inter mediam partem

faciei ariicularis feraoris et tibiae.

Inter anchylas ossium primo distiuguendae vi-

dentur illae
,

qiiae inter vertebras non raro ob-

servantur, ad quorum ossium anchylen exquiren-

dam uti triginta octo speciminibus potui. Primo

,

quod admouendum habeo , non solum corpora

vertebrarum saepe inter se coalescunt, sed saepis-

sime etiam processus obliqui , rarius processus

spinosi. Frequentiae ratio ea est , ut inter illa 38

specimina duodecira essent, in quibus sola corpora

conferbuerant
, pariter duodecim , in quibus cum

corpora , tum processus obliqui ; alia octo , in

quibus soli processus obliqui, quatuor inquibusel

corpora, et processus obliqui et processus spinosi,

denique duo , in quibus soli processus spinosi

(in vertebris lumborum) per osseam substantiam

coaluerant. Omnes illae anchylae frequentis-

sime occurrebant in vertebris dorsalibus , tum in
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lumbalibus, rarissimc in cervicis vetebris; cujus

rei rationeni in eo pono
,
quod vertebrae dorsales

omnium vertebrarum verarum minime mobiles sunt

,

sed omnium maxime vetebrae colli. Quam in

sententiam consenlit naturalis concretio vetebrarum

ossis sacri , tum etiam frequens anchyle ossium

tarsi , metatarsi , carpi et metacarpi.

Constat corpora vertebrarum plerumque non adeo

ossificatione ligamenti sic dicti intervertebralis coa-

lescere
,
quam ossea substantia

,
quae fibulae ins-

tar ab una yertebra ad alteram procedit , licet raro

quidem ita conferbescant corpora , ut deficieali

toto eo ligamento , os corporis duarum triumve

Tertebrarum unam continuam partem faciat. Ipse

quinque conservo vertebras dorsales, quarum cor-

pora adeo concreta sunt , ut tres tantum vertebras

adesse diceres , si eas ab anteriore tantum facie

examinaveris. Eodem modo
,

quo corpora ver-

brarum
,
pariter processus obliquos coalescere ob-

servavi , ut itaque facies arliculares plerumque uon

conferbescant , licet in aliis casibus et universe

saepius quam apud corpora totas articulares facies

duorum processuum obliquorum concretas exper-

tus sim.

Mirum videri possit , iigamenta intervertebralia

IQ veris vertebris non ossescere , licet hoc qui-

dem contiagat , docenti beclardo , in spuriis

sacri ossis ,
quae pariter tamen ante suam concre-

tionem simili ligamento intervertebrali contineantur.

Quae BECLARDi doctrina , ut et ipsa baec verte-

brarum ossis sacri naturalis concretio, praeterna-

turalis in veris vertebris , me ad novam anato
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micam impulil exploralionem illiiis ligamenli. —
Quod suspicalus eram, cvcntus docuit , el oausam

,

cum eam
,
qua verae vertebrae indicato modo

plerumque coalescant , tum alteram
,
qua spuriae

ex lege naturae conferbescant , utramque causam

in illo ligamento esse expertus sum.

Cutn in veris Tertebris , tum ia spuriis quodvis

ligamentum intervertebrale duabus partibus con-

stare vidi , cujus allera cartiiago est vera , allera

fibroso - cartila^inea substantia. Cartiiago utrique

articulari faciei sibi commissorum corporum fir-

miter annesa est. In Tertebris ossis sacri ia-

ter cartilaginem superiorem et inferiorem yersus

anteriora et posteriora nulla substantia - fibroso-

cartilaginea est , sed cartiiago superior alteram

inferiorem tangit. Haec omnia in recenti cadavere

aegre sed prompte in macerato trunco et ad lon-

gitudinem secto conspieiuntur. Quum haec semel

observassem , omnia satis aperla crant. Elenim

nunc 1°. mihi constabat origo illarum ossearum

laminarum
,
quae baud raro inler corpora occur-

runt et vertebrarum ossis sacri , et reliquarum ve-

rarum , nam non dubium est
,
quin ab ossificalione

oriantur illius cartilaginea ; ubi enim illae laminae

osseae exstaut , ibi cartiiago deest , licet substantia

fibroso-cartilaginea non raro adhuc supersit ; 2°.

explicare potui
,
quare in anchyle verarum verte-

brarum ossea substantia fibulae instar ab uno cor-

pore ad alterum procedat et sempcr oriatur a

margine , ubi facies corporis superior vel inferior

cum laterali conveniat , nam ad eum raarginem

illa cartiiigo est; 3'. rationem intellexi auchyles
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parle faciei articularis incipit , sed ab exteriore

parte , ubi inler carlilagines nulla est substantia

fibroso-carlilaginea. Profecto si ad longitudinem

serra dividas os sacrum
,
quod jam plane coaluisse

videlur, inlerlus later corpora verlebrarum cavum

adhuc patebit , certe inter vertcbram ossis sacri

primam et secundam ; inler reliquas vero plerumque

fibroso-cartilaginea substantia est.

Jam dictum est anchylen in veris verlebris plerum-

que eo Seri, qiiod ossea substantia fibulae instar

exterius ab una yertebra ad alteram procedil. Ob-

servavi eam osseam substantiam nunquam in pos-

teriore
,
quae foramen pro medulla spinali spectat

,

facie . sed semper in anteriore facie corporis. Ni

fallor ad anchylen verarum vertebrarum multum

mutua facit pressio marginum illorum ossium
;

profecto si truncus antrorsum flectatur , margines

anteriores corporis vertebrarum sibi apprimuntur,

quae pressio facile ansam Iribuere irritationi potesl.

Si truncus tam saepe et vehementer retrorsum, quam

autrorsum flecterelur, anchyle , ni fallor, eliam a

posteriore corporis facie oriretur. Celerum ad

magnam vertebrarum verarum proclivitatem ad an-

chylen multum forsan species ossium facit, siqui-

dem concrelio naturalis est et naturae convenicns

cum in spuriis verlebris , tum eliam in cranii

ossibus , in quibus vertebrarum species pariler

superest. — Synchondrosis sacro-iliaca eandem si

ossescal, quam vertebrae legem sequitur, nam ab

anteriore facie incipit , et coalescit ossea substan-

tia, quae cxterius ab uno ossc ad alteruiii procedit,
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licel saepius ossificatio in ipsa etiam arliculari facie

se ostendat.

Quod attinet ossium larsi, carpi, raelalarsi, me-

tacarpi anchylen , saepe osseos funiculos vidi ab

uno osse ad alterum decurrentes , ut ligatnenla

ipsa mulata in os viderenlur. Ita conservo spe-

cimen anchyles inter ossa larsi , in quo ossea ap-

parent 1". lig : plantare transversum inter os na-

viculare el cuboideum, tum lig: plantare teres

calcanei et ossis navicularis , deinde tig : plantare

planum eorumdem ossium ; denique lig : plantare

ossis cuneiformis tertii et cuhoidei superius ; eliatn

cartilaginea trochlea ossis navicularis et calcanei,

In coslarum anchyle haec ossa plerumque eliam

cum corpore el cum processu Iransversoverlebrarum

concreta cernuntur. In scoliosi maxime roiralus

sum insignem diflerenliam lalitudinis costariim

titriusque laleris. Ad lalus enim convexum , ubi

diameier pectoris Iransversa ad spinae curvaturam

minuitur, ibl distantia a margine superiore cosla-

rum ad marginem inferiorem fere duplo major est

,

quaoi in latere opposilo. Sed non solum lates-

cunl costae in latere convesitatis spinae, verum

easdem etiam inter se non raro concretas vidi.

Denique a curvata spma fractas costas \idi , ubi

supra convexitalem curvaturae decurrebant.

Rarior
,
quam vertebrarum anchyle , est altera

,

genu , cubili , tum etiam rarior inter acetabulum et

caput ossis femoris , rarissima inter fossam gle-

noideam scapulae et caput ossis humeri , et pariter

rara in articulo maxillae inferioris cum osse tem-

porum , utet sternum inter et claviculam.
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In his arliculis anchylen suspicor non ab exte-

riore partc inciperc , sed a parie interiore facie-

rum articularium sibi commissarum : primum

,

quoniam exlerius nulla substaalia cernitur oasa

continens , tum quoniam exteriua non rare aliqua

supersles fissura priorem separationem iadicat , IL

cct inlerius ossea substanlia unius ossis cum illa

alterius jam unam cpnlinuam partem faciat ; contra

in iis anchylis
,
quae ab anteriore parte incipi-

unt, quando ossea substanlia fibulae instar ab

uno 08se ad alterum procedit , snepe , etiam

turn , cum fere in unum os concrela ossa vide-

antur , interius slria cernitur sive septi species

non raro compacta ossea substanlia conflata , vel

certe ossea substanlia ab altera vicina , habitu suo

formaque diversa
,

quae priorem separationem

indicat. Similem septi speciem In recenter sanatis

ossium fracturis observamus , cavitales medullares

fragmenli superioris et inferioris separanlem.

Jam vero si in illis arliculis anchyle inlus incipi-

at , inlelligitur carlilaginem arlicularem prius de-

struendam fuisse. Alque hoc confirmat observatio

,

nam in omnibus speciminibus anchyles verae cum

genu et cubiti, tum coxarum etc. nullum vesligium

cartilaginis reperire potui; neque mirum id est,

cum in illis arliculis «nchyle plerumque post in-

flammationem el suppuralionem oriri soleat, nam

tnm cartilago ipso pure solvitur , uli hoc permultis

experimenlis una ciim viro doet. schumer con-

probavi, (l. h. schumer diss. inaug. de cartila-

ginum articularium ex morbis mutatione. Gronin»

gae 1836.)
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Nonnunquam anchyle in ipsis majorlbus articu-

lis sine praegressa inanifcsla inflammatione el sup-

puratione orilur , ex gr. post fracluras Ticinas, vel

a sola diutius protracta membrorum quiete. Ple-

ruraque in ejusmodi casibus imcompleta anchyle

nascitur, nonnunquam completa ; incorapleta saepe

pseudomembranis efficilur inler ossium sibi com-

missorum facies arliculares. Quae vero completa

anchyle ex diutius protracta quiete nonnumquam

oritur , exinde oriri videtur
,
quod

,
quando e.

gr. ex rigiditate musculorum lendinumque vel ex

<pjacunique alia causa, duo articularium facierum

puncta in continuo attaclu sint , sibique invicera

continuo apprimantur
,

quod , inquam , tuin

subjacens ossea substantia
,
quacum pressionis ef-

fectus communicatur
,
primo humorem secernat

,

qno cartilago solTatar , sed dein , si semel evanu-

erit cartilago , coalescat eadem ratione qna düO

digiti destitati epidermide sna , facile concrescanl

,

si fasciis diutius contineantur. Sequitnr exinde

non raro praecaveri anchylen posse , dnmmodo

facies articulares a se invicem distantes teneantur

instrumentis machinisque continenter extendentibns.

Hoc eTÏdens est in completa anchyle articuli genu

,

nam in sex
,
quos conservo , casibns completae

iilins articuli anchyles , flexum genu erat , et ma-

xime condyli coaluerant ossis femoris cnm arlica-

lari facie ossis tibiae , sed media cavilas intercon-

dylos libera ; confervescant itaque in genu maxime

illae partes, quae in flexione hujus articuli in

mutnum et continuüm attactum veniunt.

Restat , ut de singulari dicam concretione ma-
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xillae iaferioris, superioris et ossis zygomatici la-

lens sinistri. Jam saepias qnidem ancbyle obser-

vala est in articulo maxillae inferioris , nee nostra

supellex anatomica destituta ejusmodi speciminibas

est , verum similem casnm
,
qualem hic describam,

non alibi descriptum reperi. Est cranium ex cime-

terio
,

perlinens ad camperi supellectilem ana-

tomicam , et latent itaqne causae et symptomata

darante vita observata ; desant , excepta maxilla

.nferiore , omnia ossa faciei dextri lateris et in

sinistro latere maxima maxillae saperioris portio.

Concrelio ea est , ut margo anterior rami adscen-

dentis maxillae inferioris conferbnerit cam facie

posteriore sic dicli corporis maxillae superioris

,

2". cnm eo loco ossis zygomatici, qno hujus ossis

margo molaris cum margine maxillari sab angulo

convenit , et 3' com processn zygomatico ossis

maxillaris scperioris. Deniqne nltimo hoc loco

dens sedet molaris fere ad horizontem locatus.

{Conf. tab. IX. figura 1.)
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NIEUWE BIJDRAGEN TOT DE KENNIS VAN HET

VOGELBËKDIER [ORNITBOKHTNCHUS FJ-

2LiDOXF5), OVERGENOMEN UIT DE TRJNS-

ACTIONS OF THE ZOOLOGICJL SOCIETT.

I. PART. 3. LONDOIT 1833;

J. VAN DER HOEVEN.

D.Fe Terhaodelingen van het zoologische gezel-

schap te Londen , welke eerst sinds de laatste ja-

ren aangevangen zijn , bevatten reeds eenen be-

langrgkeu schat van uitmuntende bijdragen , en

bekleeden onder de boekwerken over de natuur-

lijke geschiedenis en ontleedkunde van het die-

renryk eenen eervollen en luisterrijken rang. Van

enkelen dezer opstellen hebben wij reeds in onze

jaarlijkschc berigten vroeger melding gemaakt. In

het derde stuk der gemelde Transactions vindt

men twee verhandelingen , die over de natuurlijke

geschiedenis van den Ornühorhynchus nieuw licht

verspreiden. Wij meenden onze lezers geen on-

NAT. TIJOSCH. 16
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dienst te doen , wanneer wg het hoofdzakelijke

dier twee verhandelingen in ons tijdschrift over-

namen. Zoowel de bedenking, dat het oorspron-

kelijke aan vele onzer lezers niet onder de oogen

komen zal , als ook de belangstelling, diè het vreera-

de en van de overigen zoo afwgkende diei'geslacht

,

eiken beoefenaar der 'dierkunde infboezemt , deed

ons daartoe besluiten. Ook heeft de vertaler zelve

eene oude betrekking tot den Ornühorhynchus
,

over welkea hij voor veertien jaren een opstel

vervaardigde, hetgeen als zgne eerste proeve in

het vak der dierkunde, voOr hem nog eenige waarde

heeft, doch aan hetwelk overigens veelligt meer

opmerking door het publiek geschonken is , dan

het verdiende. Het heeft hem later aan gelegen-

heid ontbroken, om door eigen onderzoek iets

tot de kennis van dit diergeslacht bg te dragen
,

maar hij heeft evenwel niet opgehouden , kennis

te nemen , van hetgeen anderen dienaangaande

ontdekt en bekend gemaakt hebben. Uit dit oog-

punt beschouwe men dan deze vertaling tevens

als eene hulde aan de verdienstelijke waarnemers,

door een opregt vereerder van wetenschappelgk

onderzoek toegebragt.

1. RiCHARD owEN, Over het jong van den Or-

nithorhynchus paradoxus (p. 221—228).

Voor eiken vriend der natuurlgke geschiedenis
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moet het aangenaam zya op te merken , boe schie-

Igk door de bemoeyiagen van kundige reizigers
,

de daadzaken en bouwstoffen zich ophoopen

,

welke eene volkomene opheldering van de huis-

houding en natuurlgke verwantschappen der mo-

notremata schijnen te beloven.

Terugziende op de geschiedenis van deze afwij-

kende dieren, vindenw^ in het jaar 1829 de

som van hetgeen toen met zekerheid bekend was

aangaande hunne voortplanting , dus door cuvier

uitgedrukt : * Comme enfin on n'est pas encore

unanime sur texistence de leurs mamelles , on en

est il savoir si ces animaux sont vivipares (^) au

ovipares." (\) Zoodanig was de toestand, waarin

dit vraagstuk , niettegenstaande den verdienstelij-

ken arbeid van MECKfxencEOFPBoï, gebleven was.

(') Om mbrersUnd tt Toorkomen T^in de beleekenis, vaarin

dit woord gebexigd wordt, plaatsen wij hier de vooraf door

CüVIERgegeveae bepaling: »Dans tous les Mammifëres la

» gifoération est essentielleraent Tivipare ; c'est tk dire qae

> Ie foetus , immédiatemeot aprb Ia conception , descend

9 dans ta matrice , enfeijme' dans ses enveloppes , dont la

s plas extérieure est nommée chorioriy et l'intérieare am~

1 nios; il se 6xe ant parois de cette caritè par nn ou

» par plusieurs pleius de vaisseaux, afft\és placenta , qui

> établlssent entre lui et sa mère nne communication

,

> d'ob il lire sa nonrritnre , et probablement aassi son

» oxjfgi!oatIon." — Règne anim. Tomé I. p. 64 (nouvelle

édition).

<i

(t) Ibid , p. 234.

18 *
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en vaa dien aard het aangenomen gevoelen , ten

opzigte van den. zoo als men meende, noodwen-

digen zamenhang tusschen zuiging en het aanwe-

zen eener placenta bij het foetus.

Zoo beschouwde men aan den eenen kant

meckel's gevoelen aangaande de melkklieren , hoe-

zeer ten onregte , als bewijs van het levendbarend

zijn van den Ornithorhynchus ; en aan den ande-

ren kant meenden die natuuronderzoekers, welke

den Ornithorhynchus voor eijerleggend hielden en

de Monotremata als eene afzonderlijke klasse van

gewervelde dieren beschouw^den , dit gevoelen met

kracht te moeten bestrijden. De waarheid zal

naar allen schijn eenigermate tusschen deze twee

uitersten in liggen. Van alle bekende zoogdieren

naderen de Monotremata ongetwijfeld het meest

tot den typus der eijerleggende dieren. Maar

wanneer wg de gedeeltelijke atrophie van de

regter helft der vrouwelijke voorlplantingsdeelen

en den vorm van den bek bij den Ornithorhyn-

chus uitzonderen , wijzen al de voorname afwg-

kingen van den typus der zoogdieren , welke het

skelet en de inrigting van den toestel der geslachts-

deelen aanbieden , eerder eene overeenkomst met

de Reptilia dan met de vogels aan, en al de wel

bevestigde daadzaken ten opzigte hunner voort-

planting , strekken tot bevestiging van het vermoe-

den , dat het embryo , even als by vele Reptilia
,

zich in htl moederligchaam ontwikkelt, zonder

behulp van de vorming eener placenta.

Toen ik in 1832 bezig was met het onderzoek



231

vau het maaksel en de verbinding van de iiielk-

klieren van den Omithorhynchus, was mijn vriend,

de Heer george bennett dikwerf by mij ; hij valle

eene levendige belangstelling voor het vraagstuk

op, en verliet Engeland, zich naar Australië be-

gevende, met het besluit, om, gedurende ziju

verblgf aldaar, tot deszelfs oplossing zgne uiterste

pogingen aan te wenden. Zijne bemoeiingen z^n

met eenen voorbeeldeloozen uitslag bekroond ge-

worden , vooral wanneer men bedenkt , hoe kort

hel tijdsbestek was , hetgeen hem voor deze on-

derzoekingen ten dienste stond. De uitkomsten

zijner waarnemingen aangaande de gewoonten en

de huishouding van den Ornilhorhynchus zal hy

zelve aan het gezelschap openleggen , en ik zal

hier alleen van enkele facta gewagen , die met

het onderwerp der tegenwoordige mededeeling ia

een meer onmiddellijk verband staan.

De paartijd is in het eind van September of

tegen het begin van October. De juiste tijd der

diagt en de toestand van hetgeen gelegd of ge-

* worpen wordt, blijft nog onbeslist, maar in de

eerste week van December vond de lieer g. ben-

NETT in een der nesten van den Omithorhynchus

drie (*) kleine naakte embryo's, iets minder dan

twee dnim lang, en welke hij gevolgelyk vooron-

(*) Het linker egernest van eene der bezwangerde baarmoeders

Tcrtoonde drie corpora lutea, en de Hfcr G. BENNETT

U van oordcel , dat de ornithorhi/nchus somtijds vier jou-

gen voortbrengt.
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derstelt, pas geboren geweest te xgn. Dexe voor-

werpen w^as hij buiten staat te bewaren, by ge-

brek der noodige middelen op eene plaats , in

wier nabgheid geene bebouwde streek of kolonie

gcTonden werd.

Gelukkiglijk zgn langs eenen anderen weg jon-

ge voorwerpen van Ornithorhynchus in eenen
,

slechts weinig meer ontwikkelden staat herwaarts

overgekomen. Het gezelschap heeft dezelve te

danken aan Dr. hame weatherhead , en zg maken

het onderwerp der tegenwoordige mededeeling

uit. Deze voorwerpen zijn van verschillende

grootte ; het kleinste is , in eene regte lijn , iets

meer dan 2 duim lang , van den rand van den

bek tot aan het eind van den staart ; het andere

is tweemaal grooter , en is een van die twee

jonge dieren , welke in een nest , aan de oevers

van de Fish River , met de moeder gevangen

,

en , gedurende veertien dagen , door Luitenant

LAUDEROALE HAULE in levcn gehoudeu waren (*).

De afmetingen dezer twee voorwerpen zgn als

volgt;

(*) Procecdiogs of ihe CommiUc* of Science, Zool. Soc. «ol.
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engte van het eind van de bovenkaak tot aan het eind

van den staart , langs de kromming van den rog» .

£tand van dezelfde punten in eene regte lijn langs

i
den bnik

Irootste omvang van het ligchaam

i.engte van Let hoofd • , .

lengte der bovenkaak

treedte der bovenkaak aan haar grondstak

likte van de bovenkaak aan den voorrand

<engte der onderkaak

treedte der onderkaak aan het grondstuk

jengte van den staart

treedte van den staart aan deszelÊ aanvang. . . .

iCngtc van den voorpoot.

breedte van den voorpoot

^ngte van den achterpoot

iSreedte van den achterpoot

f\&tand tosschen de oogen

lAiÊtand tosschen de nensgaten.

Van de nitwendige nemgaten tot het eind der kaak. .

Van de pont der tong tot het einde der onderkaak. .

1

9

8i

3

4

2

3

4

3

3J

4

3

•Si
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De bgzonderheden , welke het eerst in deze

zonderlinge voorwerpen de aandacht trekken, zgn

het volkomen gemis van haar (^) , de zachte

,

buigzame geaardheid der kaken en derzelver kort-

heid in vergelijking tot de breedte.

Het bekleedsel , waarmede de kaken omgeven
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8i
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(*) Dete omttaodigheid it niet toevallig, gelijk bij volwassene

voorwerpen sonu Toorvalt, die in wijngeest overgeionden

tijn , want de opperhuid is gaaf. In de voorwerpen , welke

de Heer G. BENNETT ontdekt bad , wag de huid eenigiins

doDiig.
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z§n , is zachter en dunner dan dal , hetwelk het

overige ligchaam bedekt ; het vertoont onder de

lens , als de opperhuid weggenomen is , eene

fijne, korrelige en zeer dunne laag, en heeft niet

het hoornachtig voorkomen , hetwelk de klaau-

wen alsdan aanbieden. De randen van den ho-

venbek zijn afgerond , week , dik en vleezig ; de

benedenbek is geheel en al buigzaam , en kromt

zich naar beneden op den hals , wanneer men

den mond tracht te openen. De tong , welke bij

het volwassene dier achterwaarts in den mond

gelegen is , strekt zich in het jonge dier tot digt

bg den rand der onderkaak uit; het maaksel van

den mond bij het volwassene dier , hefwelk zoo

ongeschikt is tot zuigen of tot aanhechting aan

eene platte oppervlakte , doordien de kaken zich

Ter voor de punt van de tong uitstrekken , le-

vert gevolgelijk geen bewgs op tegen de geschikt-

heid lot zuigen in eenen vroegeren leeftijd. De

brcedle van de tong was in het grootste voorwerp

3i lynen ; in het volwassene dier is zij slechts eene

lijn breeder, en deze grootere ontwikkeling wgst

bg het jonge dier duidelijk het belangrijk gebruik

aan , tot hetwelk zy , bij het opnemen en de door-

zwelgiii,; van voedsel dient. Eene huidplooi, die

den grond dor kaken omgeeft , vermeerdert de

geraakkelijkheid , waarmede de melk, uit de are-

ola mammae van het moederdier uitgeworpen

,

kan worden opgenomen. Van de schuinsche stre-

pen , welke de randen der onderkaak bij het vol-

wassene dier kenmerken , en van binnen naar

buiten en naar voren loopen , was daar ter plaatsa
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aan de onderkaak van hel jonge dier eene zwakke

aanwijzing te bespeuren ; eene kleine overlang-

sche verhevenheid aan de binnenzijde dezer stre-

pen wijst de plaatsing der voorste hoornachtige

tanden des volwassenen diers aan.

De buitenste neusgaten , wier ligging reeds op-

gegeven is , hebben gemeenschap met den mond

door de foramina incisiva , welke omstreeks 3

Ignen van den rand der bovenkaak verwijderd

en elk voorzien zijn met eene vliezige plooi aan

bunnen voorrand ; de neusholte strekt zich dan

naar achteren uit , en eindigt onmiddellgk boven

de larynx, terwijl de punt van de larynx zich

tot daartoe verheft , en op het weeke gehemelte

rust.

Op de middellijn der bovenkaak , een weinig

voor de neusgaten , is een klein vleezig uitsteek-

sel , hetwelk in eene ligte uitholling wordt opge-

nomen. In het kleinste voorwerp wordt hetzelve

omgeven door eenen lossen rand der opperhuid

;

door opperhuid was dit uitsteeksel gevolgelijk be-

dekt , en daar dit bekleedsel afgevallen was, kan

men stellen, dat het eene verdikte of hoornachlise

opperhuid geweest is. Bij het volwassene dier

Tindt men geen spoor van dit deel , en het is

eene inrigting , welke blijkbaar met den hoorn-

achtigen knobbel op de bovenkaak in het foetus

van sommige vogels overeenkomt. Ik geloof ech-

ter niet, dat deze inrigting noodwendig aanduidt

,

dat het tot doorbreking eener eijerschaal , even

als bij de vogels , dient. Deze knobbel vindt men
alechts bg een gedeelte der vogelklasse, en , hoe-
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zeer de gelgkvormige knobbel in den Ornitho-

rhynchus eene opmerkelgke overeenstemming met

de vogels , bg de reeds bekende gelgkvormighe-

den toevoegt , zoo is echter het overwigt van

andere gronden groot genoeg, om eene ovovivi-

pare ontwikkeling als de meest waarschijnlgke

aan te nemen.

De plaatsing der oogen werd door de zamen-

komst eeniger ploogen aangewezen , maar bg

het uitspannen der huid bleek het , dat deze

den oogbal geheel en al bedekte , en daarover

heen liep. Deze daadzaak is van groot gewigt

ter oplossing der vraag , of de Ornithorhynchus

een zoogend dier is. Want zoo men vooronder-

stelt , dat het jonge dier zich vrij bewegen, en,

even als een jonge gans , onmiddellgk na de ge-

boorte of na het ei verlaten te hebben , het moe-

derdier in het water volgen kon , moest het ge-

wisselgk het vermogen om te zien bezitten , om
daardoor deszelfs bewegingen te kunnen regelen.

Het gemis daarentegen van dezen zin wijst aan
,

dat het dier tol een nest beperkt is , en op het

land de melk der moeder zuigen moet.

De algemeene gestalte des ligchaams , en de

kraakbeenige toestand der beenderen van de Ie.

dematen strijden evenzeer tegeu het vermoeden ,

dat de jonge Ornithorhynchus op dezen tijd hel

vermogen en de kracht zou hebben om te zwem-

men of te kruipen. De kop en staart zijn naar

den buik gebogen , en men moet kracht aanwen-

den om het ligchaam in eene regie lijn uit te

strekken , cii <le betrekkelgke uitgestrektheid der
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bekleedsels op den rug en den buik toont aan
,

dat de voor de pro^essive bewegingen noodza-

kelijke houding des ligchaams , in dit tydperk van

den groei onnatuurlgk is.

De vingers waren aan al de voeten volkomen

gevormd , en eindigden met kromme , kegelvor-

mige , hoornachtige klaauwen , maar het zwem-

vlies der voorpooten was betrekkelijk minder uit-

gestrekt , dan bij het volwassene dier , en de spoor

der achterpooten stak niet buiten hare holle uit

;

bg het kleinste voorwerp , hetwelk een mannetje

was , vertoonde zg de gedaante eener stompe pa-

pilla , terwgl zg bg het grootste daarentegen , of-

schoon een wgfje, meerdere ontwikkeling ver-

toonde en puntiger was. Deze omstandigheid is

in volkomene overeenstemming met de bekende

wetten der ontwikkeling van geslachtsonderschei-

dingen , vooral van zulke , die minder belangrijk

en gewigtig zijn , zoo als baard , manen , horens
,

slagtanden, enz., welke eerst in het tijdperk der

manbaarheid tot onderkenning der sexen kunnen

dienen. Daar de spoor het eenig merkbaar ver-

schil der sexen bg den volwassenen Ornithorhyn-

chus uitmaakt , moest ik het onderzoek van in-

wendige deelen te hulp roepen , om het geslacht

der hier beschrevene voorwerpen te bepalen.

De buikoppervlakte van het kleinste voorwerp

werd zorgvuldig met eene lens onderzocht; maar

men kon geen duidelgk spoor eens navels ont-

dekken. In den zeer jongen of pas geboren Kan-

guroo ziel men een langwerpig spoor van de na-

velopening , hetwelk evenwel spoedig verdwgnt.
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Zulks zal ook waarschgnlyk bij den Ornithorhyn-

chus hel geval zijn.

De penis slak bg hel kleinste voorwerp een

klein eind uil de gemeenschappelijke opening der

cloaca
i

bij het grootere, vrouwelgke voorwerp

w^as de clitoris juist boven den rand der ope-

ning zigtbaar ; maar deze clitoris , in hare ont-

wikkeling stilstaande , is later
,

gelijk ik in mgn
opstel over de melkklieren getoond heb (*), door

de verlenging der scheede op eenen afstand van

de praeputiale opening verwijderd , even als de

kleine spoor van hel wijfje verborgen ligt op

den grond van hare allengs verlengde holte

,

en , even als de tong achter in de mondholte

terug blijft , door de aangroeijing der kaken.

Het volgende is de uitkomst van het ontleed-

kundig onderzoek dezer jonge voorwerpen, voor

zoo ver hunne zeldzaamheid gedoogde , hel ont-

leden bij hen uil te strekken.

Nadat in hel grootste voorwerp de buikholte geo-

pend was, vertoonde zich , als het eerst in hel oog

loopend ingewand, de maag, welke bijna zoo

groot als in het volwassene dier was , in dit tijd-

perk geene hulp ontvangende van de voorberei-

dende spysverteringsholten , de kaakzakken , wel-

ke nog niet ontwikkeld waren. De maag strekte

zich in eene gekromde rigting dwars door de

regio epigastrica , en van de linker hypochondri-

aca , benedenwaarts lol de iliaca uit. Zij was

Tol met gestremde melk. Bij een naauwkeurig

(») Phil. Trant, for 1832, p. 525.
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onderzoek van hetgeen zg inhield, kon men,

ook mei eene lens
,

geene deelen van wormen

of brood ontdekken , hetgeen de twgfeling op-

lost, welke de Luitenant maule koesterde, of

het moederdier het jong voedde met hetgeen het

tot eigen onderhoud ontving , of met de afge-

scheiden melk , die men daarna uit de poren der

mam zag voortkomen.

Ik nam een gedeelte van de gestremde zelfstan-

digheid , die in de maag vervat was , en verdun-

de dit roet water; ter zelfder tijd had ik een

weinig koemelk in wijngeest doen stremmen , en

het slremsel verdund. Deze twee zelfstandighe-

den nu vergeleek ik onderling met elkander , on-

der eene sterke vergrooting. Men zag duidelijk

bolletjes , die zich afscheidden , en weer in nieu-

we groepen vereenigden. Deze globules waren

in de koemelk grooler dan in die van het vo-

gelbekdier. Wanneer men een weinig slijm met

water vermengde , werd deze aanstonds ondoor-

schgnend , en liet zich door fijne verdeeling in

kleine , doorschijnende vlokjes scheiden , welke

van de regelmatig gevormde bolletjes der melk

bg den Ornithorhynchus
,

geheel en al verschil-

den. In het kleinere voorwerp was de maag

ledig ; nadat men haar had opgeblazen , vertoonde

zg eene minder onevenredige grootte. De inge-

wanden waren met lucht opgevuld , en korrelige

massa's van eenen slgmachtigen chymus hingen

aan hunne binnenwanden. Deze toestand van

het darmkanaal schijnt aan te duiden , dat er

geen groot tijdperk verloopen was, sedert de ge-
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boorte van dit voorwerp , en dat het of nog niet

volop gezogen had , of door het moederdier voor

eeuen lijd verlaten was geworden , alvorens hel

gevangen werd.

Bij beide voorwerpen waren de milt en de

alvleeschklier, in dezelfde verhouding ah de maag,

van zeer verschillende ontwikkeling. De lever

daarentegen vyas bij beiden niet meer verschil-

lend in grootte , dan aan het verschil in ouder-

dom en grootte der twee voorwerpen beant-

woordde, ji

Het darmkanaal was in het grootste voorwerp

bijkans geheel aan de regterzijde der buikholte

gelegen. Het coecum was bij beiden klein en

draadvormig. Ik kon geen spoor van steel van

de vesicula umbilicalis of vilellina vinden , hoe-

zeer ik het ileum , en ook bepaaldelijk op de

gewone plaats, waar die anders is aangehecht,

boven het coecum, onderzocht. De overige over-

blijfsels van den toestand der vrucht waren

meer in het oog loopend , dan brj de Marsupi-

alia.

Bij beide voorwerpen , maar duidelgker in het

kleinste , bespeurde men de vena umbilicalis ,

welke van een lijnvormig cicatrix van hel buik-

vlies langs den voorrand van het ligamentum sus-

pensorium naar de lever liep. Dezelve was tot

een draadvormig buisje, met coagulum opgevuld,

ingekrompen. Van deze zelfde cicatrix strekten

zich de overblgfsels van de arteriae wnbilicales

benedenwaarts uit , en waren bij de vesioa uri-

naria in eene kleine verdubbeling van hel buik-
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vlies omsloten , eeae kleine ,
platte, eironde blaas

tusschen zich sluitende , het óverblgfsel der al-

lantois , hetwelk met een' zamengetrokken steel

aan den bodem der blaas bevestigd was.

Daar zoowel het embryo der vogels , als van de

ovovivipare kruipende dieren eene allantois en

navelvaten bezitten , kan van het bovengemelde

geen zeker besluit worden gemaakt ten opzigte

van het egerleggen of levendbaren des vogelbek-

diers. Maar het maaksel van het egernest en van

het ei geeft de sterkste bewijzen , die men van

de analogie ontleenen kan , dat het embryo bin-

nen het moederligchaam zich ontwikkelt , en

stemt tevens overeen met de erkende, daadzaak
,

dat het jong met moedermelk gevoed wordt. Er

is hier geen dojer
,

gelgk bg den vogel, om
Toor het nieuwlings uit den dop gekropen dier

de plaats van eene mélkafscheiding te vervullen.

De nieren lagen ver van het bekken en hoog

in de lendenslreek. Deze kennelgke afwgking

van den typus der egerleggende dieren , verdient

wel in aanmerking te komen bij de beoordeeling

van den aard en de natuurlgke verwantschappen

der Monotremata. Deze ligging is eene kenmer-

kende bgzonderheid van het maaksel der zoogdie-

ren , en schgnt te strekken om tot de uitzetting der

baarmoeder vrge ruimte te geven-, en de nieren te

bewaren tegen drukking door dit ingewand en

deszelfs inhoud gedurende den laatsten tgd der

zwangerheid. — De plaatsing van de twee nieren

in betrekking tot elkander verschilde in de twee

voorwerpen ; in het grootste wa» de linker nier
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iets hooger Jan de regter ; in het kleinste was

zg iets lager ; dit laatste is de gewone plaatsing

in het volwassene dier. De bijnieren beantwoord-

den niet aan deze plaatsing , maar bg beiden was
die der regtengde de hoogste , hetgeen overeen-

komt met de betrekkelijke ligging der testes bg

het mannetje en der eijernesten bij het wijfje.

Bg den mensch zijn groote bijnieren aan den toe-

stand van het foetus eigen ; maar bg het vogel-

bekdier zijn zg van geringe grootte , daar hare

grootste afmeting niet boven i lijn ging in het

kleinste voorwerp ; en zij groegen in omvang aan

met den voortgaanden groei des diers , en in

grooter mate dan de nieren , welke aangroei

daarom veelligt betrekking schijnt te hebben tot

de ontwikkeling der geslachtsdeelen. Er waren

geene sporen van de corpora fVolfjiana te ont-

dekken.

De testes waren in het kleine mannelgke voor-

werp een weinig onder de nieren gelegen ; zij

hadden eene langwerpige gedaante , aan weérs-

zgde puntig uitloopende , met de epididymis als

het ware op hunne voorste oppervlakte naar

beneden omgeslagen. Bij het wijfje waren de

eijernesten vrijelijk aan de randen opgehangen

,

en op gelijke wijze geplaatst ; het regter eijernest

is in dit tijdperk even groot als het linker. De

nog grootere ongelijkheid van grootte in de eijer-

nesten (*) van de vogels ontstaat door een der-

(*) Er staat in het Eogelsch oviducts , maar lulks U tekerlijk

ceoe schrqffout voor ovaries.
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gelijk staan blijven in groei van bet eene, aan

den regterkant gelegene . maar beiden zijn even

groot in een' vroegen toestand huns aanwezens. (*)

De uleri waren regte , lijnvormige buizen , die

de grootte der banden van de eijernesten ter naau-

wernood te boven gingen.

De longen werden bg beide voorwerpen wel

ontwikkeld aangetroffen ; de longcellen waren

zeer duidelijk zigtbaar en gaven aan de opper-

vlakte een netvormig aanzien , en eene overeen-

komst met de longen der schildpad. Zij hadden

iu het kleinste voorwerp duidelijk lucht ingea-

demd.

Het hart was bij beide voorwerpen van dezelf-

de gedaante als bij het volvrassene dier, met eene

onverdeelde spits, maar het linker harloor vras

betrekkelgk grooter dan in het volwassene dier,

waarvan het hart door mecket. naauwkeurig af-

gebeeld is
(-J-).

De ductu.1 arteriosus was zeer

duidelijk , en vormde eene draadvormige steng

op de gewone plaats , tusschen de aorta en de

longslagader, maar welke betrekkelijk langer was

dan in de ware levendbarende zoogdieren. Ook

hier hebben wij de aanwijzing van eenen langer

gerekten foelalen toestand dan bij de Marsupia-

lin plaats vindt , daar er geen spoor van ductua

(*) Vergelijk hieroTer ook wagner's opmerkingen , waarvan

ik in dit Xijdichrift lager een berigt gegeven heb.

V. D. H.

(f) Omilhorhynchi paradoii Aoalomia ,.lab. VII. fig. Z.

.NAT. TIJDSCH. 17
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artriosus bij het foetus van den kanguroo wordt

aangelruEfen , noch, wanneer het in den bui-

del , noch vroeger , wanneer het in den uterus

vervat is.

De Ornithorhynchus wgkt ook door hel bezit

van eene glandula thymus van de gewone Mar-

supiata af. De^e klier ligt voor de groote vaten

van het hart en bestaat uit twee lobben , van

welke de regter de grootste is.

II. Aanteekeningen over de natuurlijke ge-

schiedenis en levenswijze van den Or-

nithorhynchus paradoxus , blum. Door

GEORGE BENNETT (p. 229—258).

Toen ik in het begin van 1829 voor het eerst

in de kolonie van New South PTales aankwam
,

was mijne opmerkzaamheid op twee punten van

natuurlijke geschiedenis gevestigd , welke op dien

tijd tot de desiderata behoorden ; ten eerste de

wgze van voortteling der kanguroo's , om te

bepalen, hoe het jong met den tepel in verbin-

ding wordt gebragt, en ten andere de voortplan-

ting en de levenswijze van het dier , hetwelk

het onderwerp der tegenwoordige mededeeling

uitmaakt.

Alle mijne navragen bij lieden , die lang in de

kolonie gevestigd waren geweest
,
gaven niet dan

onvoldoende antwoorden. Ik ontwaarde toen

,

en zag zulks ook later bij mijn tweede bezoek
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der kolonie , dat de meeslen lieTcr eigene theoriën

dienaangaande uitdachten , en uit derzelver aan-

nemelijkheid bewijsgronden ontleenden , dan eeni-

ge dagen van hunnen yrijec tijd afzonderden tot

hel opsporen van daadzaken , die voor allijd de

vraaiïslukken beslissen en aan de onzekerheid een

einde maken konden- Te dien tijde werd ik

door eene , voor mij hoogstbelangrijke , reis naar

den Polynesischen Archipel en Nieuw Zeeland,

verhinderd , om den tijd, dien ik eerst gemeend

had daarvoor af te zonderen , tot opheldering

dezer twijfelachtige punten te besteden, en ik

verliet New South Wales in Maart 1829, raet de

verwachting , dat de een of ander kundig persoon

in de kolonie zichzelven aan die taak zou toe-

wijden , en haar door eigene waarneming zou

vervullen. Maar ik bemerkte daarentegen bij mijne

terugkomst in Engeland, in April ISÏI , dat alle

de vraagstukken opzigtelijk deze dieren , zich nog

in denzelfden onbeslisten staat bevonden , behalve

dat mijn vriend owen geslaagd was, in eene op-

spuiting met kwikzilver van de buizen der melk-

klieren van den Ornithorhynchus , waarvan hij

later een verslag aan het koninklijk gezelschap

heeft medegedeeld.

Mij wederom naar New South Wales bege-

vende , verliet ik Engeland in Mei 1832, en

weldra na mijne aankomst aldaar, in Augustus,

bezocht ik het binnenland , en besteedde veel

tgd tol de opsporing der levenswyze en huis-

houding dezer dieren, in hunne natuurlijke schuil-

hoeken.

17 *
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De Engelsche kolonisten kennen dit dier onder

den naam van Watermol (Waler-Mole) , uit hoof-

de der gelijkheid, die zij er in meenen te vinden

met den gemeenen Europisehea mol; de inboor-

lingen noemen het dier Mallani/orifj of Tambriet,

en de laatste naam is de meest gewone.

Dit zonderling dier heeft eene platte gedaante

,

en komt eenigermale met den otter , den mol en

den bever overeen. Het is bedekt met glinsteren-

de , lange en dikke haren , onder welke eene

vacht van fijner en korter , zeer zacht haar ge-

plaatst is. De haren op den buik , de borst en

keel zijn veel fijner en meer zijdeachtig dan die

van het overige ligchaam. Bij jonge voorwerpen

ziet men op de onderste oppervlakte van den

staart, zoowel als op de voor- en achterpoolen,

digt bij de voeten fijne , witte haren van een

zilverkleurig aanzien; deze gaan bij het volwas-

sene dier verloren , en de onderste oppervlakte

van den staart is gemeenlijk nuakt , of vertoont

slechts eenige weinige, zeer verspreid staande

haren. Veelligt is zulks een gevolg van de wrij-

ving langs den grond , bij de beweging , die het

dier, op het land zijnde, maakt, maar hel meest

heerschend gevoelen onder de kolonisten , dien-

aangaande, voor hetwelk ik evenw^el in de waar-

neming hunner levenswijze geen bewijs vinden

kon, is, dat zulks ontstaat door het gebruik, dat

het dier, gelijk de bever, van zijnen staart als

een truweel tot het bouwen zijner woning ma-

ken zou. De staart is plat , breed ea aan het

einde aan weerszijden afbellende, waar buiten de
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lange haren uitsteken; op zijne bovenzijde is het

haar langer en ruwer dan op eenig ander gedeelte

des ligchaams ; het ontbeert die bijzondere glin-

sterende geaardiieid , welke de overige vacht ver-

siert , en is ook van een donkerder kleur. De

kleur van de vacht van al de voorwerpen, die ik

gezien heb , van welken ouderdom ook , is ligt

zwart, de ondervachl van korte haren is licht

grgs. De onderkant van het ligchaam is roest-

kleurig , verschillend in sterkte naar gelang van

den ouderdom. Men verzekert eenmaal een aieheeio

wit voorwerp [albino') waargenomen te hebben

,

hetgeen evenwel dadelijk wegdook, toen men het

in het oog kreeg , en niet gevangen kon worden.

Onder den binnenhoek van het oog is eene kleine

• plek van eene ligte of bleekgele kleur. Een en-

kel voorwerp uitgezonderd , hetgeen overigens

niets afwijkends vertoonde , vond ik dit kenmerk

bij al do door mij onderzochte dieren van beide

geslachten. Hel eenig merkbaar uiterlijk onder-

scheid der geslachten bestaat in de spoor der

achterpooten bij hel mannetje.

De poolen dezer dieren zijn zeer kort , met

ygf vingers en een zwemvlics voorzien. Bij de

Toorpooten , welke de meeste spierkracht schij-

nen te bezitten, en het meest, zoo wel tot wroe-

ten als ^v^'emmell
,

gebruikt worden , strekt hel

vlies zich een kort eind over de klaauweu uit
,

is los, en valt terug als hel dier graaft; de voor-

poolen zijn alzoo vatbaar voor eene groole uit-

spreiding De nagels der voprpooten zijn sterk

,

stomp en bijzonder tol graven geschikt , de twee



248

buitenste zgn korter dan de drie middelste. De
achterpooten zijn kort , smal en naar achteren

gerigt , hunne nagels zijn naar achteren gekromd

en zijn sclierper en langer dan die der voorpoo-

ten ; het zwemvlies strekt zich slechts tot aan den

grond der klaauwen uit. i)c spoor van het man-

netje is bewegelijk en naar achteren en binnen

gerigt , en boven de klaauwen meer naar den

binnenkant der pooten ingeplant.

De gedaante van den bek , welke met dien van

een eend overeenkomt , de strepen aan den bui-

tenrand der onderkaak , en andere dergelijke bij-

zonderheden , zijn bekend. De kleur van de bo-

venkaak aan de bovenzijde vertoont zich bij een

dier , dat eerst voor korten tijd uit het water ge-

haald is
,

graauwachtig zwart , bedekt met tal- .

looze kleine stipjes; de binnenzijde van beide

kaken is licht vleeschkleurig , de onderzgde der

onderkaak is wit, vooral bij jonge voorwerpen,

bij ouden meer gevlekt of bont.

Aan den grond van beide kaken is eene dwarse

losse plooi of lap van het bekleedsel , altijd over-

eenstemmende in kleur , met de huid die de ka-

keiji bedekt , d. i. van eene doffe , vuilzwarte

kleur aan de bovenkaak en wit of gevlekt aan

den onderkant. Aan de bovenkaak strekt zich

dit vlies tot zeer digt bij de oogen uit , en kan

veelligt deze deelen eenigermate beschermen, ter-

wijl het dier bezig is met graven of met in het

ijk zijn voedsel te zoeken: Sir everaro home (")

(*) Observations on the Head of the Ormthofhtjnchus para-

doxus in the Philosnphical Transaclions li>r 1800.
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meent als waarschgnlgk nut van deze plooi te

moeten aannemen , dat zij verhindert , dat de bek

te diep in zacht slijk zoude dringen , daar zg

M)o breed is , dat zij verderen voortgang belet.

In gedroogde voorwerpen gaat de kleur eü de

vorm van den bek bijkans geheel verloren.

De oogen zijn zeer klein maar glinsterend en

yan eene lichtbruine kleur; zg zgn eenigzins naar

boven in den kop geplaatst. De uitvrendige ope-

ning der ooren ligt digt bij het bovenste gedeelte

van den buitenhoek van het oog. Bij een levend

voorwerp kan men deze opening ligtelijk ont-

dekken (*) , daar het dier het vermogen bezit om

haar willekeurig te sluiten of te openen ; in een

dood voorwerp zal men haar niet ligt bespeuren,

ten zij men vooraf met hare juiste ligging be-

kend zij.

De Ornühorhynchus heeft eene bijzondere visch-

Incht , vooral wanneer hij nat is , hetgeen waar-

schgnlijk uit eene olijachtige afzondering ontstaat.

De wilden gebruiken deze dieren als voedsel

,

maar het is geene bgzondere aanbeveling , war»-

neer men zegt , dat zij den Nieuw-Hollanderen tot

spijs verstrekken , voor wie zelfs geene slangen

,

rotten , maden of dergelijke walgelijke zaken te

onpas komen.

In onze werken over natuurlijke geschiedeuiu

worden gewoonlgk twee soorten beschreven , de

{*) Ik kon geto klaprlies ontwaren lot sluiting van het oor,

maar geloof, dat de musculaire tamentrekking der opening

aan hetielfde doel beantwoordt.
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Ornithorhynchus rufus en de Orn. fuscus ,• maar

het verschil tusschea dezelve komt mij zoo on-

beduidend voor , dat ik aarsel , om meer dan

eene soort aan te nemen (^}. Ik noem dus dit

dier met den door blumenbich gegeven' naam

Orn. paradoxus.

De grootte van den Ornithorhynchus verschilt

,

maar de mannetjes zijn gemeenlijk een weinig

grooter dan de wijfjes ; ik beschouw de gemid-

delde lengte van 1 voet 6 duim tot I voet 8

duim te bedragen. De Heer george mac i.e*v

berigt mij , dat de voorwerpen van de Nepean

River zelden langer zijn dan 1 voet 2 duimen.

Van de volgende afmetingen van voorwerpen

,

geschoten in de Yas- en Murrufnbidgee-Tiyieren,

{*) Wanneer men in aanmerkiog neemt , dat de schrijver bg

alle voorwerpen, die hij zag, de kleur opgeeft als licht zvart

(zie boven bl. 247), van welken ouderdom zij ook waren,

dan ziet men, dat althans het verschil van kleur niet van

den leeflijd afhangt
,

gelijk sommigen gegist hebben , en

men komt tevens tot het besluit, dat hij alken voorwerpen

van Orfu fuscus heeft gezien. Rosachtige voorwerpen (O.

rufus) schijnen zeldzamer te zijn. Ik ben afkeerig van het

hardnekkig verdedigen van hetgeen ik vroeger aannam , maar

het is alleen waarheidsliefde, wanneer ik betuig , voor als-

nog geen stellig bewijs te hebben gevonden , dat er geen

soortsverschil zou bestaan. Maar , hetzij men O, fuscus

en O. rufvs als soorten of verscheidenheden beschouwt

,

zooveel is zeker, dat de Heer benxett slechts donkere,

bruinzwarte voorwerpen zag , en dus deze zaak niet uit

eigene waarneming beslissen kon. Zijn de kleinere Toor-

wprpen van de Dfcpran Bivtr misschien Ont. rufus?

V. n. U.
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kan men eene voorstelling onlleenen aangaande

de groolte en verhouding der onderscheidene lis;-

chaamsdeelen ; de malen zijn genomen onraiddel-

Igk uadal de dieren gescholen en uit hel waler

opgehaald waren , terwijl de voorwerpen , nog

buigzaam, zich in hunne natuurlijke houding

lieten brengen. Men kan meer waarde hechlen

aan dergelijke afmetingen dan aan zoodanige
,

welke van opgezette dieren ontleend zijn , op

welke men zich , uit hoofde van den zamenge-

trokken toestand der meeste deelen en de onna-

tuurlijke verlenging des ligchaams , niet verlaten

kan ; deze laatste is gewoonlijk des te grooter
,

daar de huid bg den Ornithorhynchus zeer los

rondom het dier hangt.

Afmetingen bij een mannetje
,

geschoten in de

Yas River.

voet* duim.

A. Geheele lengte , van den rand van den

bek tot het uiteinde van den staart. . t 7i.

B. Lengte van de bovenkaak ij.

C. Breedte van de bovenkaak 2i.

D. Lengte van de onderkaak 1|.

E. Breedte van de onderkaak 1|.

F. Lengte van den voorpoot 3|.

G. Lengte van het zwemvlies, zoo ver het

buiten de klaauwen van de voorpooten

uitsteekt f.

H. Breedte van den uitgespreiden voorpoot. 4f.

L Lengte van den staart 4J.

K. Grootste breedte van den staart. . . 3|.

L. Lengte van <leu achterpoot lot aan de
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voet. daim.

punt van den langsten klaauw. . 4-

M. Breedte Tan den uitgespreiden ach.

terpoot. .....: 2|.

Dezelfde afmetingen van een wijfje, in dezelfde

rivier geschoten , waren :

A. 1 voet 7 duim, B. 2f duim, C. 2| duim,

D. H duim, E. H duim, enz. De staart alleen

was , hoezeer smaller , langer dan bg het man-

netje, 5 duim.

Van 15 geschotene of levend gevangene voor-

werpen , was de gemiddelde lengte der man-

netjes 1 voet 7 duim tot 1 voet 8 duim , en

van de wijfjes 1 voet 6 duim tot 1 voet 7 duim.

Gedurende mijn verblijf te Gudarigby , het

landgoed van den Heer w. h. dutton, bij de

MurrumbiJgee River , werd er een mannetje ge-

schoten van 1 voet 11| duim lengte. Bg het-

zelve waren de overige afmetingen , als volgi

:

duim.

Lengte van de bovenkaak 2|.

Breedte van de bovenkaak 2i.

Lengte van den staart 6^.

Grootste breedte van denzelven 2i.

Uitspreiding van den voorpoot 4.

Lengte der spoor aan den achterpoot. . . J.

De smaller staart en de kleinheid van den bek

in betrekking tot de lengte van het ligchaam

,

gaven aan dit voorwerp een , van al de anderen

die ik gezien had, afwijkend voorkomen; maar

in andere opzigten kwam hel met de oyerigen
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oyereen. Een wgfje , in den avond van denzelf-

den dag , en in hetzelfde gedeelte der rivier ge-

schoten , was slechts 1 voet 4 duim lang.

Na eene belangrijke reis door de Balhurst

country , kwam ik den 4 Oclober te Mundoona

aan , het landgoed van den Heer james rosé
,

digt bij Vas Plains, in de Murray county. Op

deze plaats had ik voorgenomen, mijne onder-

zoekingen over den Ornithorhynchus aan te

vangen , daar een gedeelte van de l^a«-rivier

door dit goed heen liep , in welke deze dieren

in groot aantal gevonden werden.

Wij kwamen ten 5 nre 's namiddags aan, en

daar de rivier slechts op zeer korten afstand van

de woning verwijderd was, nam ik een aanbod,

om langs den oever te wandelen, gretig aan,

vermits ik zeer begeerig was , om het dier le<

vend , al was het ook op een' afstand , te zien

,

en te beproeven , of wij er ook nog dien avond

een zouden kunnen maglig v/orden. Wij kwa-

men spoedig bg eene stille bogt der rivier
,

waar de oppervlakte van het water met vele

planten bedekt was. Op dergelijke plaatsen vindt

men het dier het meest , hetwelk onder de wa-

terplanten deszelfs voedsel zoekt , terwijl hem
de steile en belommerde oevers geschikte plaat-

sen tol graven zijner holen verschaffen, Wg
vertoefden eenigen tijd, geduldig wachtende, aan

den oever , en weldra vestigde mijn medgezel

zijne aandacht op een dezer dieren , dat , nie'

ver van den kant, waar wij stonden , op de op-

pervlakte des wjters zwom. Bij zulk eene ge-
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legenheid herkent men deze dieren ligtelijk aan

hun donker ligchaam
,

juist gelijk met de op-

pervlakte des waters , waaruit het hoofd een

weinig is opgeheven , en aan de kringen , die

zg door hun roeijen in het water te weeg bren-

gen. Als men hen ziet , moet men zich zeer stil

houden , want het geringste geluid of de minste

beweging , die de waarnemer maakt , doet hen

aanstonds verdwijnen. Zoo scherp is het ge-

hoor of gezigt , of zijn veelligt beiden brj hen
;

en zij komen zeldzaam op nieuw Ie voorschijn
,

als zij eenmaal verschrikt zijn. Zij blijven zel-

den langer dan eene of twee .minuten aan de op-

pervlakte van het water plassen en spelen ; dan

duiken zij weder onder en komen op geringen

afstand weder naar boven
,

gemeenlijk in de~

rigting, waarin zij zijn ondergedoken. Zij dui-

ken met liet hoofd naar voren en met een zeer

hoorbaar geplomp. Men kan niet slagen in hen

te treffen , al zijn zij ook digtbij , wanneer men

op hen aanlegt, terwijl zij boven zijn: want,

terwijl men aanlegt , zijn zij reeds verdwenen.

Daarentegen behoort men het tijdstip waar te

nemen , dat zg duiken , en de plaats te berekenen,

waar zij ' weder zullen opkomen , om dan , wan-

neer zij boven komen, oogenblikkelijk af te vuren.

Het schot moet naar den kop gerigt zgn , want

het ruime en digle bekleedsel des ligchaams laat

den hagel niet ligt dieper doordringen.

Hoewel het den volgenden dag sterk regende en de

rivier zeer gerezen was, lieten wij ons echter niel af-

schrikken, om, ter opsporing van vogelbekdieren, de
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oevers der rivier langs te wandelen. In den

morgen zagen wij slechts een voorwerp , dat ons

echter ontsnapte. 's Namiddags , in liet naar

huis keeren , troffen wij er een , dat , na ernstig

gewond te zijn , door dikwerf te duiken , zich

zocht te redden , en den overkant poogde te be-

reiken; want, wanneer deze dieren gewond zijn,

trachten zij aan land te komen , hetzij om in

hunne holen te ontsnappen , heizij , dewijl zij

buiten staat zijn, om, in hunnen verzwakten

toestand , in het water te kunnen voortkomen.

Er was nog een tweede schot noodig vóór het

stil bleef liggen , zoodat de jagthond het op kon

halen. Het bleek een mannetje te zijn , en was

nog niet dood , maar bewoog zich van tijd tot

tyd , en maakte geen ander geluid dan van diepe

uitademing door de neusgaten. Weldra scheen

het bij te komen , en door natuurlijke aandrift

liep het langs den grond voort om w^eder het

water te bereiken , maar met ongewisse bewe»

ging. Omstreeks vijf en twintig minuten nadat

het gevangen was , bleef het met eenige stuip-

trekkingen dood.

Daar dit voorwerp een mannetje was, gaf het

gereede aanleiding om op mijzelven te beproeven,

wat er Ie denken was aangaande de schadelijke

werkingen , die door eene verwonding met de

spoor ontstaan , waarvan zooveel verhaald wordt.

De gewonde staat van het dier was geen hin-

derpaal voor deze proefneming , dewijl in een

uitgegeven berigt , waarin zulke verschrikkelijke

uitwerksels van het vergift worden vermeld , het
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dier mede doodelijk gekwetst was. Maar , hoe-

zeer ik het dier op zulk eene wijze vasthield ,

dat het , ter verwering , van deze spoor gebruik

had kunnen maken , wondde het echter daar-

mede niet. Ik leide het dier ook op den rug

,

daar men gezegd heeft , dat het die houding

aanneemt, als hel van zijn wapen gebruik maakt,

hetgeen zeer onwaarschynlijk is ; het deed al het

mogelijke om zich weder om te wenden , maar

poogde daarbij evenmin te steken. Ik beproefde

andere middelen om hel dier tol steken met de

spoor aan te zetten , maar zij bleven vruchteloos.

Herhaalde proeven met andere voorwerpen had-

den geen' anderen uitslag. Ik ben dus overtuigd

,

dat de spoor een ander doel moet hebben , dan

om tot een kwelsendwapen te dienen (^).

Men ziel deze dieren in alle tijden des jaars

in de rivieren van Australië , maar men zou kun-

nen vragen, of zij niet in zekere mate een'

winterslaap houden , want zij zijn talrijker in de

zomer- dan in de wintermaanden. Tegen den

stroom opzwemmende, spannen zij al hunne

(*) De Heer beWNETt is das niet gewond door de spoor , en

lijne waarnemingen bewijzen niet , dat het vocht , hetwelk

in de op de dij liggende klier wordt afgescheiden , onscha-

delijk is, maar wel, dat de Ornithorhijnchus de spoor

niet als wapen gebruikt. Voor het overige komt het ons

voor, dat men de klier en de spoor, waardoor bare uit-

loozingsbuis heen loopt met de pori Jemorales der Saurii

het best vergelijken kan , die mede tot de voortplanliog in

verband staan.

T. D. H.
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kracht in , en gewoonlgk met goeden uitslag.

Ik herinner mij echter , eenmaal twee dezer die-

ren , in een' sterken stroom , na herhaalde vruch-

telooze pogingen , om tegen een' kleinen water-

val op te komen , terug te hebben zien keeren.

Als zij met den stroom medegaan, geven zij zich

aan denzelven over , zonder zalven eenige kracht-

inspanning in het werk te stellen.

Hetgeen men mij te Sidney verhaald had , dal

men deze dieren bij het eerste schot doodelgk

moet treffen , want dat zg anders niet weer bo-

ven komen , bleek mij bij eigen ondervinding

ongegrond te zijn. Wanneer men mis heeft ge-

schoten kan zulks het geval zijn , maar , als zij

zgn aangeschoten , duiken zij wel naar beneden

,

maar komen gewoonlijk spoedig weer boven.

Het kan echter ook zgn , dat gewonde dieren ïich

bij het opkomen onder de planten en struiken ver-

bergen , en ik geloof tevens , dat zij somtijds in

hunne holen \Yeten te ontsnappen , tot welke

zij , ook onder het water , eenen toegang heb-

ben.

Op den avond van dien dag schoten wij ook

nog een wijfje. Dit voorwerp verschilde van

het vorige , doordien de buik van eene meer

donkere roestkleur was; maar, volgens latere

waarnemingen , bij onderscheidene voorwerpen
,

schijnt dit verschil alleenlijk van den leeflgd

des diers af te hangen. Waar de spoor van het

mannetje geplaatst is , heeft het wijfje eene klei-

ne holte , welke waarschijnlijk dient om de spoor

van hel mannetje op tenemen.
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Ik was zeer verheugd een wijfje bekomen te

hebben , daar ik eenige hoop koesterde , daar-

door aangaande de wijze van voortplanting dezer

zonderlinge dieren tot zekerheid te geraken. In

allen gevalle verwachtte ik te kunnen opmaken,

of het al of niet de tijd hunner voortplanting

was. Mijne aandacht was dadelijk bepaald op

de melkklier , maar, tot mijne verwondering,

kon ik er slechts eenig spoor van ontdekken.

Bij nadere overweging evenwel kwam ik tot

het vermoeden (welke vooronderstelling later door

daadzaken bevestigd werd), dat de klier grooter

wordt na de bevruchting , en toeneemt geduren-

de de zwangerschap , en dat zij , als de jongen

uiet meer zuigen , wederom zoodanig afneemt

,

dat zij naauwelijks te bespeuren is.

Het overige der ontleding daarlatende , zal ik

onverwijld overgaan tot de vermelding van het-

geen ik aangaande de inrt'cndige geslachtsdeelen

waarnam. Er waren twee uteri , zich tot op

zekeren afstand boven het bekken uitstrekkende.

Naar boven en eenigzins Ier zijde en achter de

uteri waren de eijernesten , meer duidelijk even-

v.el aan de linker- dan aan de regterzijde ; een

tros van wel ontwikkelde eijeren deed zien , dat

het wijfje bevrucht was. Beide uteri (of oviduc-

tus) trapswijze in omvang afnemende , openden

zich in de cloara ; ds blaas was tusschen en

eenigzins voor de uteri geplaatst , het rectum daar

achter en beide deze deelen eindigden insgelijks

in de cloaca (^).

(*) Ik nam de eerste gelegenheid waar om aai) mijn' vriend
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De egernesten waren wit en bedekt met een

vlies , door hetwelk men de egeren ligtelijk kou

OWEV den bezwaogerden uterus van dezen Orniihorhyn-

chus en Tan twee anderen, welke ik daarna erlangde, toe

te zenden , en hel volgende is de slotsom van zijn onder-

zoek van dere voorwerpen t zoo als hij deze uitvoeriger op-

gegeven heeft in eene verhandeling , die thans in de » Phi-

tosophical Tiausacliüns" hel licht ziet,

» Het linker eijernest had in eik van de voorwerpen al-

teen deel genomen in de voorlplanlingswerkzaamheid , maar

overtrof in grootte het eijernest niet in het boven beschre-

vene onbezwangcrde voorwerp. Dit linker eijernest was be-

dekt met het dunne vlies, hetwelk de uitgezette opening

van den eijerleider uitmaakte. Bij een der voorwerpen kon

men het eijernest niet dan met moeite van deze opening

losmaken, hetgeen veroorza^ikt werd door de aanhechting

van eene, zoo hel scheen, gestremde afscheiding j eene

omstandigheid , die veel moet hebben bijgedragen om den

overgang van het ei in den eijerleider met meer zekerheid

te doen plaats grijpen, In twee der voorwerpen vertoonde het

linker eijernest twee ledige eijerzakkeo of corpora lutea,

overeenstemmende met het getal van ova , dat men in den

uterus vond. In het derde voorwerp bood het linker ei-

jernest twee, nog onvergrocide corpora lutca aan, hoezeer

men maar een enkel ei in den uterus vond.

De ontledigde eijeizakkcn (ovisacs) hadden eene langwer-

pige fleschvormige gedaante , omstreeks drie lijnen in lengte

en twee in diameter, met de randen der opening, waardoor

het ei en korrelige stof heen gegaan waren , naar buiten ge-

keerd, met eene ligte zamentrekking
,

gelijkende op den

hals eener flesch , onder de opening. Als men deie eijer-

lakkon drukte , kwam er eenigc gestremde zelfstandigheid te

voorschijn. Wanneer men ze in de !rn;;le opende , be-

speurde men, dat zij uit dezelfde deelcu bestonden, als de

cijerzak róór de bevruchting, met uitzondering van den

korreligen inhoud en de korrelige laag; maar de Ihccu

NAT. TIJDSCJI. IS
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zien doorschijnen. De linker uterus had de

meeste ontwikkeling ; deszelfs rokken waren ver-

of de binnenwand van den «ak was zeer verdikt, en strek-

te zich ïd de ontledigde holte uit, zoodat er slechts een

naaawe doorgang tot de uitwendige opening uverbleet.

De Iwee kleinste ovu waren aan het bovenste gedeelte

van den linker uterus gelegen , en omstreeks op eene

lijn afstands van elkander. ledet ei was bolvormig en

had 2i lijn in diameter; zij waren donker geel van kleur,

met eene gladde oppervlakte, en vertoonden niet de min-

ste aanhechting aan de wanden van den a(erus. Twee

grootere ova hadden eene mïddellijn van drie lijn en la-

gen iets onder het midden van den linker uterus ; zij

waren mede bolvormig, maar schenen echter eenigermale

:;amengedrukt geweest te zrju in de baarmoederlijke holte.

Zij waren van buiten glad «n rolden vrij uit de plaats ,

waarin zij gelegen waren geweest, even als die van het

voorgaande voorwerp. Het grootste ei had dezelfde bol-

vormige gedaante, gladde buitenvlakte en vrijheid van

aanhechting met den uterus als de voorgaande, maar

was van eene lichter kleur, een gevoii; van de vermeer*

derde hoeveelheid van ingeslotene vlocistolïen , waaraan

deszelfs grooler omvang vooral was loe te schrijven. Het

had 3^ lijn in diameter en was geplaatst geweest in eene

uitholling of cel, een weinig beneden het midden van

den linker uterus. Het inwendige vlies van den uterus

vertoonde zich in den verschen toestand bijzonder vaat*

rijk in al de vermelde voorwerpen.

In al deze eijcrcn kon men door de uitwendige scha.it

onderscheiden, dat de inhoud van tweci^rlei aard was,

namelijk een graanwachiig , half doorschijnend vocht en

eene gele dikkere massa, welke steeds naar het onderste

gedeelte van het ei nederzonk. In het grootste ei nam

de gele, massa of dojcr slechts nagenoeg een derde ge-

deelte der holle van het el in, terwijl dezelve bij de

kleinsten er vier vijfde gedeelten van uitmaakte.
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dikt , en nadat dit deel in de geheele lengte ge-

opend was, zag men drie losse egeren digi bgeen,

van de groette van zwanenhagel. Zij waren wit

en geheel rond. Hun buitenste omkleedsel be-

stond uit een digi, ondoorschijnend vlies, het

geen stevig genoeg was om het onderzoek der

Het chorion of de buitenschaa! dezer eijeren bood

eenigeo wederstand, wanneer men hetzelve met een pin-

cet opentrok. Desielfs kleur was vuil graauw, naar het

brninc bellende, cenigzins doorschijnend en gladder op

de binnenste dan op de buitenste oppervlakte-, het gelijkt

naar de schaal van het ei des salamanders , maar is van

een teederder weefsel. De vloeibare inhoud van het ei

was vervat tusschen de schaal en bet dojervÜes , eene

plaatsing, welke met die van het eiwit in het ei der vo-

gels overeenkomt; maar deze vloeistof was niet gestremd

geworden door de werking van den wijngeest, 'Kaarin de

eijeren zoo lang gedompeld geweest waren.

De gele massa of dojer bleek in haar eigen vlies om-

sloten te KÏjn , hetwelk onder het mikroskoop bevonden

werd te bestaan uit een bijzonder dun, glad en doorschij-

nend bekleedsel , hetwelk ik beschouw als de membrana

vitetli ^ met een dikker, korrelachtig vlies, hetwelk het-

zelve onmiddellijk overtrekt , beantwoordende aan het

kicmvlies of blasfodenna De dojer bestond uit tallooze

kleine ondoorschijnende korrels, overeenkomende met

die , welke in de folliculi der eijernesten vervat waren ,

en met deze korrels waren grootere, door:>chijnende olie-

drQppen vermengd. Ër was niet het geringste spoor van

chulaza aan het dojervHes gehecht, gelijk wi) naar de

analogie verwachten zouden , zoo het ei had moeten

worden outwikkeld door uitbroeijinf;. Ik was buiten

5taal cenigi^ beginsels van het embryo te ontdekken."

Phi/otofthUal Tian&aclions for 183i. p. 555,

18 *
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egeren in de hand , zonder vrees van hen te he-

leedigen , toe te laten.

Het os uleri was in dit tijdperk zoozeer zamen-

getrokken , dat het naauwelijks een grashalm van

de dikte van een zwijnshaar doorliet. Onmiddel-

lijk binnen de opening waren twee kleine verhe-

vene roode ligchaampjes , wier nut ik niet weel.

De binnenste rok van den uterus was gerimpeld

en van eene schoone vleeschkleur. In den regier

uterus vond men geene eijeren en de inwendige

oppervlakte was minder vaatrijk.

De kaakzakken , welke ik geneigd ben als eene

soort van voormagen te beschouwen , waren bij

beide dieren met slijk eu zand gevuld , waaron-

der men verbrijzelde stukjes van gekorvene dieren

en van kleine schelpdieren duidelijk onderschei-

den kon.

De verschillende tegenstrgdige berigten , welke

op gezag der inboorlingen (bij wie rnen, daar

zij deze dieren dikwerf tot hun voedsel opspo-

ren , eene naauwkeurige kennis vao derzelver

leefwijze kon verwachten) aangaande het eijer-

leggen des vcgelbekdiers gegeven zijn , spoorde

mij aan om de oorzaak van dwaling ua te gaan.

Ik besloot evenwel bij geeuen inboorling hierom-

trent onderzoek te doen , die reeds dikwerf op

dit punt ondervraagd was, en stelde zulks uit tot

ik eenigen tijd later, in de uiterste bezittingen , in

de Tumat Country gekomen was , waar dergelijke

vragen nog niet gehoord waren , en ik mij tot

diegenen rigtte , welke hel meeste doorzigt schc-

nen te hebben. De inboorlingen van Yas verze-
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kerdea eerst , dat deze dieren ageren leiden , maar

weldra spraken zij zichzelven dienaangaande te-

gen. Om mij te verzekeren hoeveel ik op hun

getuigenis kon afgaan, teekende ik een eirond ei,

hetwelk zg als op dat van den Mallangong ge-

lijkenead erkenden. Toen teekende ik een bol-

rond ei en ook dit zeiden zg het ei (cabango) van

den Mallangong te zijn, In de Tumal Country

verzekerden de inboorlingen , dat het moederdier

geene eijeren legde , maar dat het jongen wierp.

Zij kenden den Igd van voortplanting wel , daar

deze dieren hun voornaamste voedsel uitmaakten.

Overigens was hun getuigenis niet eenstemmig,

en hel bleek , dal men zich daarop niet verlaten

kon, maar de zaak door eigen onderzoek moest

beslissen.

Den volgenden dag (6 October) was de Yaa-

rivier zeer gerezen door aaniioudenden regen

;

maar, hoezeer wij ons blootstelden aan hevige

slortvlagcn , bezochten wij echter andermaal de

rivier. Wij zagen van lijd tot lijd enkele vogel-

bekdieren , maar scholen eerst in den namiddag

een mannetje , hetwelk twee kleine bloedzuigers

aan zijnen achterpoot had hangen. Ik wil bij deze

gelegenheid opmerken, dal ik nimmer eenige jia-

rasilen in de digle , korte vacht heb kunnen ont-

dekken. De testes waren in hel eerste mannelijke

voorwerp, hetwelk ik onderzocht , van de grootte

van een duiveoei , en lagen digi bij de nieren.

In hel laalst ijcscholene mannelijke voorwerp wa-

ren zij niet grouter dan eene kleine erwt ; even

zuo lil ccii mannelijk voorwerp
,
gescholen in de
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Murrumbidgee. Hoe is dit verschil iu helielfde

saizoeu verklaarbaar ? — De j'snis is niet uitwen-

dig zigtbaar , maar in eene scheede (^praeputiuf/i)

aan den rand van den anus verborgen.

Des avonds werden nog twee wgfjes gescholen.

Bij het onderzoek van het eerste geschotene de-

zer twee voorwerpen vond ik de uteri verwijd
,

bijzonder die van den linker kant. Het ovarium

was hier door hel verwijde gedeelte der Fallopi-

sche buis overdekt. In den linker uterus vond

ik Iwee witte , niet vastgehechte egeren ; in den

regter uterus waren geene eijeren vervat , hoewel

deszelfs wanden mede uitgezet en verdikt waren.

In het tweede voorwerp was de linker uterus nog

meer uilgezel , en bevatte een enkel ei , terwijl

de regier uterus , die evenmin als in andere voor-

werpen een ei bevatte , veel kleiner was , en bg-

kans geheel geene uitzetting scheen ondergaan Ie

hebben.

Den volgenden morgen (7 October) vergezelde

ik een' der inboorlingen , oaraga genoemd, op de

landhoeve van den Heer maston , naar de Yas-

rivier , om het hol van een' Ornithorhijnchus te

zien , waaruit hg mij verhaalde , dat de jongen

den vorigen zomer genomen waren. Toen wg
op de plaats gekomen waren , w^clke aan een'

steilen oever gelegen was , rondom welken lang

gras en andere kruiden in menigte groeiden

,

wees mij mijn geleider , hel lange gras verwgde-

rende , den ingang van het hol op iets meer dan

een' voel afstand van den waterkant. Bij hel op-

graven van deze schuilplaats hadden de inboor-
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lingeD haar niet geheel blootgelegd , maar op ze-

kere afstanden van elkander holen gedolven , en

altyd een' stok ia den grond gestoken , ten einde

de rigting van het hol te kennen , voor men ver-

der met opgraven voortging. Hel einde van het

hol was breeder , dan eenig ander gedeelte van

hetzelve , nagenoeg van eenen eironden vorm , en

de bodem -was met drooge rivierplanten bekleed.

Van deze plaats zeide mijn geleider mij , ia het

vorige saizoen (December), drie jongen weggeno-

men te hebben, die omstreeks acht tot tien duim

laag en met haar bedekt waren. Het geheele hol

was inwendig glad , eu strekte zich in eene ge-

kronkelde rigting tot omstreeks 20 voet afstands

op den oever uit.

De holen hebben eenen ingang, gewoonlijk om-

streeks een' voet van den waterkant , en eenen

anderen onder water , welke door eene , onmid-

dellijk binnen den bovensten ingang gelegene ope-

ning , met het hol gemeenschap heeft. Het is on-

getwijfeld door dezen , onder water gelegen in-

gang, dat het dier in het hol zijne loevlugt neemt,

wanneer men het heeft zien duiken en niet wéér

naar boven komen.

Hel zoeken naar een tweede hol , digi bij het

eerste
,

gaf mij gelegenheid om de wijze waar te

nemen , waardoor de inboorlingen deze dieren

op het spoor komen. Mijn geleider toonde mij
,

gedurende zijne peripatelische les, de duidelijke

sporen van de achter- en voorpoten van een de-

zer dieren in de natte klei, digt bij de rivier, en

daarna zijne hand in het hol brengende , haalde
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hg er eenige klompeu klei uit van den onderkant.

Deze beschouwde hij naauwkeurig , leide ze toen

in mijne hand en wees mij indruksels der voor-

poten , die zeker duidelijk geuoeg te zien wa-
ren. Hij nam vervolgens nog meer aardkluilen

uit het hol , en daarop meerdere sporen van het

aanwezen des diers , blijkbaar eerst sedert korten

tijd ingedrukt, ziende , verklaarde hij het hol be-

woond te zijn. Ik was begcerig om het te on-

derzoeken , maar daraga zeide mij , dat wij thans

geene jongen noch een wijfje daarin zouden vin-

den , hetgeen ik ten opzigle der eerste gaarne

aannam ; maar , wat het laatste betreft , hierop

had ik mij niet moeten verlaten , want bij eene

latere gelegenheid bekwam ik een levend vyijfje

,

door op dergelijke verzekering van denzelfden

inboorling geen acht Ie geven. Toen ik eenigen

tijd later dit hol onderzocht , vond ik het ver-

laten.

Wij kwamen vroeg genoeg van het landgoed

van den Heer manton terug , om nog de oevers

der Vas-Tiyier te Mundoona te bezoeken. Wij

schoten een wijfje, hetgeen, nadat het uit het

water gehaald was , na weinige minuten nog we-

der bekwam , en tot den nacht leefde. Het liep

,

toen wij te huis gekomen waren , schielijk door

de kamer , met eene zijdelingsche beweging , ten

gevolge van de wonden aan den eenen kant , en

zengde zich daarbij aan ons houtvuur. Het dier

was uitermate onrustig, en liep gedurig rond om
eene opening of reet te vinden , waardoor het

zou kunnen ontsnappen ; want deze dieren kun-
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nen zich zoo zamenirekken, dat zij zich etn' doorlogt

welen Ie baneu door galen , welke men niel ligt

wijd genoeg daarvoor zou achten. Daar het dier

zoo onrustig was , bond ik hel aan den achler-

post vast, maar het spande evenwel alle krach-

ten in om te ontsnappen, hevig mei zijne klaau-

wen krabbelende , totdat het uitgeput werd , daar-

bg lucht uit de neusgaten uitdryveude, en een

zwak , klagend geluid gevende. Hel zonk , toen

ik het iu een' emmer met water plaatste , naar

beneden , maar kwam onmiddellijk daarop weder

naar boven , en scheen in den gewonden toe-

stand , waarin het was , buiten staat , zich in het

water te houden; toen ik het twee minuten daar»

na er ^veder uithaalde , lag het afgematte dier ge-

ruimen tijd zonder beweging. ïoen ik hetzelve

den volgenden morgen opende, vond ik den reg-

ier uterus verwyd , maar zonder een ei te beval-

len ; de linker uterus , die zeer vaatrijk was , be-

vatte twee losse, wille, half doorschijnende ei-

jeren. Dezelve in de hand legen het lichl be-

schouwende , zag ik een' lichtgelen dojer ,
die,

hoe ik hel ei ook keerde , steeds naar beneden

zonk. Even als al de andere , die ik vroeger zag

,

hadden deze eijeren een hard laai buiteuvlies
,

waardoor men ze ouverliinderd in de hand vat-

ten en onderzoeken kon.

Id al de wijljes , die ik lol nu toe ontleed had
,

ondervond ik veel moeite iu het opsporen der

uielkklieren , en vvauneer ik niel te voren met

haie ligging bekend geweest wiirt;, zoude ik haar

iu dezen loi.-ï>lan<l ligteiijk geheel uiel hebbeii op-
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gemerkt. Eens zag rag een inboorling bezig met

het zoeken naar deze klier. Hoezeer ik het hem
niet gezegd had, wist hij zeer wel wat ik zocht,

en zeide , dat daar Ier plaatse melk te voorschijn

kwam als bij eene koe. Toen ik hem zeide , dat

ik het moeijelijk zien kon,, antwoordde hij mg,
dat er langzamerhand meer en overvloediger melk

kwam , als zij jongen hadden.

In den namiddag van dezen dag (8 October)

werd de gewone wandeling langs de oevers on-

dernomen, om deze dieren waar te nemen en

magtig te worden. De inboorling daraga verge-

zelde ons , en wij maakten van zijne hulp gebruik

in het opzoeken van holen. Op een' steilen oe-

ver , aan zekere plaats der riTier, wees de scherp,

ziende inboorling aan onze oningewijde oogen de

sporen dezer dieren aan op den natten grond

,

digt bij het water ; deze sporen volgende , ont-

dekten wij weldra den, door lang gras en planten

verholen ingang van de woning. Dit hol was

echter door deszelfs ligging niet geschikt om op-

gedolven te worden. Dikwerf zagen wij
,

gedu-

rende deze wandeUng, holen van waterrotten en

andere dieren voor die van den Ornithorhynchus

aan ; maar onze tanige medgezel zeide ons steeds

van welk dier deze holen waren, en wees ons

daarbij ligtelijk het onderscheid aan.

Zeer laat in den avond zagen wg nog twee

vogelbekdieren in eene kreek rondplassen , maar

zg vergdelden al onze pogingen om hen onder

schot te krijgen. Ik hoorde bij herhaling op ze-

kere plaats van den oever, als ik er bij kwam.
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zeker geplotnp , ais waren de dieren op het iand

gevlugl , en ais hadden zij , buiten slaat om tij-

dig genoeg hun hol te bereiken , bij mijne nade-

ring zich weder in het water begeven. Daar de

duister schielijk viel, plaatste ik daar een tee-

ken , om de plek 's anderen daags te kunnen we-

dervinden.

Onze vriend daraga maakte mij de opmerking,

dal het thans nutteloos was ,
holen op te gra-

ven C^), daar deze dieren nu geene jongen had-

den, maar dat later in het saizoen, ruim eene

maand daarna , vele jongen gevonden werden.

Bij het onderzoek der kaakzakken en der maag

van deze dieren , bevond ik steeds dat hun voed-

sel bestond uil waler-insekten, zeer kleine schelp-

dieren , enz. , die altijd verbrijzeld en met slijk

of zand vermengd aangetroffen werden. Dit laat-

ste dient veelligt lot bevordering der spijsverte-

ring , daar het steeds met het voedsel vermengd

is. De inboorlingen zeggen , dat zij ook rivier-

planten nuttigen , maar , daar ik deze nooit in

de kaakzakken aantrof , kon ik de gegrondheid

dezer verzekering niet bevestigen (•]-). De jon-

I*) De iiaam^ dien de iiibrjorlingen aan hel hot eens diei'5 geven,

is ijuniar; ditzelfde woord bezigen zij om onze liuizen aan

U duiden.

(f) De Ueer CEnncE mac leay berigt mij, dal liij er

eenige in een gedeelte der fFollondiUij-iiikt gescholen

heeft, die rivierplanten in hunne kaakzakken hadden; maar

hij merkt verder op , dal in jat gedeelte der rivier water-

iiurklon zeer >cliaar& te vifiden waren.
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gen , zoo als de inboorlingen mede getuigen
, wor-

den eerst door melk gevoed en daarna door in-

sekten enz. , met slijk gemengd.

Den volgenden morgen gingen wij, door daba-

GA vergezeld , naar de plaats der rivier , waar ik

meende, dat het vogelbekdier pogingen gedaan had

om in zijn hol te ontsnappen. Ik had mij niet

bedrogen in mijne gissing , want digt bij de plaats

kon men de duidelijke sporen van een dier ont-

waren ; wrj volgden dezelve en ontdekten tusschen

lang gras den ingang van het hol , waarin wij

ook nog verdere sporen opmerkten , zoodat wij

hetzelve voor bewoond hielden , in welk gevoel

ook DABAGA Verkeerde. De ligging was ook uit-

nemend geschikt voor opgraving , daar de oever

eene zachte helling had en niet hoog was. Ik

wenschle de inwendige inrigting dezer holen te

leeren kennen , en liet dus spaden halen. Ons

voornemen vond geen bijval bij daraga , die wei-

nig lust in dat werk had , hetgeen hij meende

groolendeels voor zijne rekening te zullen komen
,

en hij zocht zich uit de verlegenheid te redden
,

door te zeggen , dat het een oud hol en geen on-

derzoek waard was. Toen hij zag , dat mijn bc -

sluit door zijne bedenkingen niet veranderd werd
,

ging hij op eenigen afstand nederzillen en ver-

troostte zich met tabak te rooken. Toen hij ech-

ter zag , dat het graven niet alleen op hem neer-

kwam , vervoegde hij zich weder bij ons en hielp

het onderzoek , en stak eene slaaf in het hol , om

deszelfs rigling te bepalen. De ingang van het

hol was zeer wijd , vooral in betrekking tol des-
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zelfe verdere wijdie , een voet drie duiin diep

en een voel cnn duim breed. Om werk te be-

sparen
,

groeven wij niet den geheelen gang lot

het einde toe op , maar maakten in deszelfa rig-

ling , op de wijze der inboorlingen , hier en daar

kuilen , waarbij ons daraga behulpzaam was , die

met eene scherpgepunte slaaf schielijker graven kon,

dan wij met onze spaden.

Het hol werd van den ingang af naauwer en

beantwoordde omstreeks aan de gewone breedte

van het dier. Toen wij het lien voet vier duim ver

opgegraven hadden , bespeurden wij eensklaps den

bek en het hoofd van een vogelbekdier , dat , ia

zijne ru.st gestoord , voor den dag kwam om Ie

zien , wat er in zijn hol omging , maar op ons ge-

zigt dadelijk weder omkeerde. Het werd echter

bij een achterpoot gegrepen en naar boven ge-

sleept. Het scheen zeer verschrikt te zijn door zoo

plotseling uit zijn onderaardsch verblijf gehaald te

worden , en ontlastte, toen hel aangegrepen werd,

zijne pis en uitwerpsels. Het gaf geen geluid

,

en poogde ook niet Ie bijlen. Het was een vol-

wassen wijfje ; toen ik het in mijne hand hield

,

glinsterden deszelfs heldere kleine oogen , de ope-

ningen der ooren verwijdden zich beurtelings en

trokken zich zamen , en zijn hart sloeg hevig. Na-

dal het eenigen tijd in de handen vastgehouden

was , en zijne eerste vrees had afgelegd , werd het

meer met zijnen toestand bevredigd , hoezeer het

nog van tijd tot tijd worstelde om los te komen.

De Ornühorhynchus , dien ik alzoo levend en

onbeschadigd gevangen had , werd in een vat met
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slijk van de rivier
,
gras en water geplaatst, Het

dier krabde met veel geweld en zocht op alle

wijzen uit zijne gevangenis te geraken ; maar, daar

deze pogingen vruchteloos bleven
, werd het stil

,

trok zich te zamen en viel weldra in slaap. Des

nachts evenwel was het zeer onrustig en deed

alle mogelijke inspanningen om te ontsnappen

,

rondom de ton met de voorpooten legen hare wan-

den opkrabbelende. Des morgens vond ik het

slapend , met den staart naar binnen gekeerd , den

kop en den bek tegen de borst gedrukt en het

ligchaam in een' zeer kleinen omvang zamen ge-

trokken. Dit is de gewone ligging des diers als

het slaapt , somtijds evenwel steekt de bek voor-

uit. Als men hel dier in zijn' slaap stoorde
,
gaf

het een geluid, dal naar het knorren van een'jou-

gen hond geleek. (*) Hoewel het dier over dag

veelal slil was , deed hel 's nachts pogingen om te

ontkomen en gaf daarbij een knorrend geluid van

zich.

De ingang van dit hol was van den waterkant

vijf voet verwijderd. Voor zoo ver ik uit het on-

derzoek van dit en andere holen besluiten mag ,

geloof ik niet, dat de inboorlingen ooit de jongen

hebben zien zuigen , of dat iemand het zien kan
,

anders dan bij gevangene dieren. Want gedurende

de langdurige opdelving van het hol , wordt het

dier gestoord , zoekt Ie ontsnappen en vindt daarloe

ook gewoonlijk gelegenheid. Ik kon bij het hol

geene opgeworpene aarde ontdekken. Draagt veel-

(*) D Eut prrhups iti a softer and more harwonious ketj/*
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ligl hel dier de aarde weg , opdal dezelve hei hol

niel verraden zou? Eeii dergelijk instinct bezitten

sommige vliesvleugelige insekten.

Het hol liep in eene gekronkelde rigling tegen

den oever op , eu kwam bij deszelfs uileinde dig-

ter bij de oppervlakte van den grond , daar het

nest gelegen is. Dit heeft ruimte genoeg voor het

moederdier en de jongen. Er was aan het uileinde

van dit hol nog geen nest gemaakt , want zulks

schijnt eerst tegen den tijd , dat het dier jongen

heeft, in gereedheid gebragt Ie worden , en bestaat

alleenlijk uit droog gras en planten , die over den

grond van dit gedeelte der woning gespreid zijn.

Het uileinde was van de gedaante, die de nevens

gaande schels vertoont, en had een' voet lengte bij

zes voet breedte. De meling van het geheele hol

van deszelfs ingang tol het einde, gaf mij voor des-

zelfs lengle 20 voet. De holen liggen boven liet

gewone peil der rivier , maar schijnen niet te lig-

gen boven de hoogte der groole vloeden , die dik

werf in den winter plaats hebben.

Bij mijne terugkomst , na eene afwezigheid van

twee dagen naar de Miirrumbidgee.nvieT , vond

ik mijn dier in zijne Ion in goeden welstand. Ik

had nu hel besluit genomen om naar Sidney terug

te keeren , len einde de ontledingen , die ik reeds

van hel dier gemaakt had , naar Engeland over

te zenden; en daar ik meende, dat dit voorwerp

,

zoo het op de reis in leven bleef en bevrucht

was
, zou aantoonen of het dier eijerlcggciid of

Icvendbarcnd was , nam ik het bij mijn verlrek

Dp den 13 October, in een klein kistje met gras
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enz. door laljes gesloten , die slechts eene enge

ruimte tusschen zich hadden. Het kwam den 14

Oclober behouden aan te Lansdotvn-Park
, het

landgoed van den Heer bhadlet. Hier gebruikte

ik de gelegenheid . om het dier eenige uitspanning

te geven , die mij de nabijheid van eenige vijvers

aanboden , waarin deze dieren zich mede ophou-

den. Bij het openen van het kisije vond ik het

dier in een' hoek zamengerold in diepen slaap

liggen. Ik maakte een zeer lang touw aan des-

zelfs achterpoot vast en wekle het uit zijnen slaap

op , waarbij het veel geknor deed hooren. Toen

het op den oever geplaatst was , begaF liet zieli

weldra naar het water , en zwom bij voorkeur in

die plaatsen , waar veel waterplanten groeiden. Het

l)leef vooral aan den kant , en bragt daarbij zijn

bek tusschen de wortels der waterplanten en in

het slijk , even als een eend , en zocht naar voed-

sel. Nadat het zoo een gedeelte der vijver afge-

zwommen had , klauterde het tegen den oever op
,

en zich op het gras nederleggende , vermaakte het

zich met eich te krabben en in de rondte Ie rol-

len. Bij het reinigen van zijn ligchaam inaakle

het dier alleen gebruik van de klaauwen der ach-

terpooten , de buigzaamheid en zamentrekking
,

waarvoor het ligchaam vatbaar is , biagt ook den

kop digt genoeg bij de acluerpooten, om mede ge-

kamd te kunnen worden. Meer dan een uur was

het dier hiermede bezig, en had daarna een meer

glad en glinsterend voorkomen dan te voren. Toen

ik mijne hand op de plaats bragt , die het krab-

ben wilde
, voelde ik , dal de klaauwen er zeer
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zacht over heen gingen. Na drie uren plaatste ik

het weder in de kist.

Den 1 6 kwamen wij te Bong-Bong aan , en

,

terwijl de paarden gevoederd werden
,

gebruikte

ik de gelegenheid , die de daar door stroomen-

de rivier mij aanbood , om het dier een bad te

verschaffen , en langs de oevers zijn voedsel te la-

ten zoeken. Het dier werd wederom opgewekt

en aan een touw bevestigd. Het dompelde terstond

in het water , was zeer levendig , zwom midden

in den stroom en duikte , waarbij ik , daar het

water zeer helder was , deszelfs beweging onder

water zeer duidelijk zien kon. Bij het duiken zonk

het met spoed naar den bodem , zwom daar een

klein eind voort , en kwam dan weder tot de op~

pervlakle naar boven ; het zwom langs de kanten

,

zich in z^'nen voortgang latende geleiden door de

indrukken, die het door zijne kaken ontving , van

welke het mij toescheen, dat het zich als vanzeer

tedere taslwerktuigen bediende. Hel scheen Veel

voedsel op te doen, want telkens, als hel zijn' bek

in het slijk gestoken had , zag men , bij het we-
der opheffen van hel hoofd, de kaken zijde-

lings bewegen , even als zulks bij de kaauwing

van hel dier plaats heeft. Hoezeer verscheidene

insekten digt bij het dier , rondom de oppervlakte

van het water fladderden , deed de Ornithorhyn-

chus echter geene pogingen om ze te vangen, hei-

zij dat hij ze niet zag , hetzij dal hij de voorkeur gaf

aan het voedsel , dat het slijk opleverde. De be-

wegingen der kaken in dit dier, wanneer het

in het water of slijk zijn voedsel zoekt , zijn gelijk

NAT. TIJDSCH. 19
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aan die van eene eend in dergelijk geval. Nadat

hel dier een uur vrgheid gehad had om te zwem-
men , te eten en zich te reinigen, waartoe het van

tijd lot tijd uil het water kwam , werd het , onder

veel wederstand, weder in hel kistje gepakt; het

kwam echter niet , zoo als te voren , weder ia

rust , maar hield niet op , tegen de kanten van het

kistje te krabben.

Ik opende het kistje niet weder voor den vol-

genden moi^n (7 October) , te Mittaf/ong , waar

wij den vorigen nacht waren aangekomen. Het

kistje was naar gewoonte in mijn slaapvertrek ge-

plaatst , maar het gewone gekrabbel 's nachts niet

hoerende , was ik eenigzins bekommerd over den

toestand van het dier. 's Anderen daags vond ik

hel kistje ledig. Het was waarschijnlijk , dal zijne

pogingen eene van de latten , welke niet stevig

genoeg bevestigd was , opgeligt hadden , en dal

hrj tusschen Bong - Bong en Mittagong ontsnapt

was. Ware het dier gestorven geweest , dan had

ik eenige vertroosting kunnen vinden in deszelfs

ontleding ; maar nu waren , door deszelfs ontko-

ming , alle mijne verwachtingen verijdeld.

Dus niet geslaagd zijnde om het wijfje levend

naar Sidney te brengen , besloot ik , voor dat het

saizoen te ver gevorderd was , nog eenigen tijd

aan het onderzoek van de gewoonten en de huis-

houding van dit belangrijk dier te besteden. Het-

geen ik op mijne reis reeds gevonden had , boe-

zemde mij lust en ijver in tot nieuwe bemoeijin-

gen. In de overtuiging , dat ik mij verlaten kon

op de vriendelijkheid der Heeren, die te voren
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wel belang hadden willen slelleu in mijne onder-

zoekingen, verliet ik Sidney den 2 November en

Rabij den 8 November om mij naar de Yas, Mur-

rumbidgee en Tumat Countries te begeven. Den

15 November kwam ik Ie Jlundoona aan.

Het zomersaizoen was nu zeer gevorderd in dil

gewest. De rivier was zeer gezakt en de oevers

waren bedekt door den wcelderigen , wilden groei

van lang gras , hoog opgeschoten riet en biezen.

De kreken der rivier echter , waatw. ik vroeger

deze dieren gevonden had , waren nog diep ge-

noeg voor hen. Zij waren bedekt met drijvende

waterplanten , waarvan sommigen hare sneeuw-

witte bloemen geopend hadden ; de gouden bloe-

sems der Acacia's waren verwelkt en afgevallen
,

en hadden plaats gemaakt voor de minder vrolij-

ke, maar echter bevallige bloemen van kleinere en

minder in het oog vallende planten en heesters.

Ik ging langs de oevers, zonder een enkel dier te

zien , omstreeks dezelfde plaatsen, waar ik deze

dieren Ie voren in zulk groot aantal gezien had.

Ik was verlangend te welen in welken toestand

de wijfjes waren , en of zij reeds jongen hadden
;

maar hoezeer ik eenige avonden achtereen deze

dieren bij hunne gewone schuilhoeken opzocht

,

was ik buiten slaat mij een enkel voorwerp te

bezorgen , of zelfs te zien Ie krijgen. Ik merkte

op , dat de plaatsen , waar men wist , dat deze

dieren holen hadden , door het instinkt derzelve

uitgekozen waren, daar, waar de kreken , ook

gedurende den droogen zomertijd, water bevatten

,

terwijl andere gedeelten der rivier bijkans droog

l'J *
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waren of hoogstens eea klein beekje vormden.

Zekerlijk lokten de aldaar groeijende waterplanten

de insekteu , die met de kleine schelpdieren , welke

mede op dezelve leven , lot voedsel dezer dieren

verstrekken.

Kan het dier veelligl in zijn hol gedurende de

zwangerschap opgesloten blijven ? Om dit na te

sporen werden er twee holen opgegraven, rondom

wier ingang er sporen van het dier gezien waren
;

hef eene hol was slechts ten halve voltooid , daar

het dier waarschijnlijk dood was , voor dal het de

woning gereed had ; het andere hol was ledig.

Het lange gras en de in het wild groeijende plan-

ten maakten in dit saizoen (den zomer) de onder-

zoeking en ontdekking moeijelijker dan wij zulks

vroeger gevonden hadden ; ook verschaften deze

digte struiken schuilhoeken aan vergiftige kruipen-

de dieren , slangen enz. , waardoor het onderzoek

gevaarlijk werd.

Daar ik mijn oogmerk hier niet bereikt had

,

begaf ik mij naar Gudarigby , digt bij de Mur-

rumbidfiee'Tivier , waar ik den 21 aankwam. Hier

bleef ik verscheidene dagen ; maar , hoezeer ik

vogelbekdieren maglig werd , waren de uitkom-

sten der ontleding zeer onvoldoende , daar hel

eenige wijfje , dat wij schoten , jong en onbevrucht

was. Hel hooge riet , dat zich tot op een' zekeren

afstand in de rivier uitstrekte , maakte hel eenig-

zins moeijelijk om digt genoeg bij de dieren te

komen , en de gescholene voorwerpen raakten dik-

werf tusschen hel riet uil ons gezigt.

Op den 27 November verliet ik Gudarigby om
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tol de Vas Plains terug te keeren. Een wijfjes

Ornithorhynchus was den vorigen (lag te Mun-

doona geschoten. In dit voorwerp zag ik mijne

vrees bevestigd , dat de tijd van het baren reeds

voorbij was , want , bij het voorwerp , dat ik on-

derzocht , had zulks blijkbaar niet lang geleden

plaats gehad , en de uterus vertoonde geen blijk
,

dat er nogmaals jongen zouden worden voortge-

bragt ; het gevoelen van sommigen, dat deze die-

ren tweemaal in het jaar jongen hebben , komt

mij onaannemelijk voor. De melkklieren waren

aan beide kanten zeer grool ; maar het is zonder-

ling , dat er , nadat het dier gescholen was
,
geene

melk uit de klieren kon gedrukt worden. Dit

bevreemde mij te meer , daar de klieren zeer

vaatrijk op de oppervlakte waren , terwijl zich

de arteria jnammaria zeer schoon en duidelijk

over dezelve verspreidde. De vacht bedekte nog

dat gedeelte van de huid , waarop de melkbuizen

uitliepen , en er was geen schijn van eeneu uitste-

kenden lepel. In de dieren, bij welke ik later

melkafscheiding heb waargenomen , was evenmin

een uitstekende tepel aanwezig, en de vacht is

zelfs niet afgesleten Ier plaatse , waar de buizen

der klier zich openen. Veel cellenweefsel omgaf

de klieren , verbond hare talrijke lobben , en

hechtte levens de aldus vereenigde massa aan de

I omgevende spieren en bekleedsels. De klieren

waren niet verheven en van builen niet gemakke-

lijk Ie bespeuren, ten gevolge van de ruime, losse

huid , waarmede hel dier bedekt is. Eene der

klieren had 3i duim lengte , en uitgespreid 5
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duim breedie , maar wanneer 7,ij in hare natuur-

. lijke ligging op deu buik gezien werd , mei de

lobben door cellenweefsel digt aan een verbonden
,

was de breedie slechts van twee tot drie duim.

Hoe verscliilleud was het voorkomen van deie

melkklier in een' verschen toestand , van dat van

een lang in wijngeest bewaard voorwerp , het-

welk ik vroeger in de verzameling van hel ko-

ninklijk gezelschap van heelkunde te Lotiden zag,

ert van hetwelk ik gelegenheid bad de opspuiting

met kwikzilver door mijnen vriend owen bij te

wonen , waarbij de kwik , even als ik sedert de

melk het zag doen , op de huid uitzijpelde. In

hel versche voorwerp vormen de bleekwitle klie-

ren Ie zamengehoopt en gezien door hel fijne

celwijze vlies , dat haar aan de spieren en de

huid verbindt , met de takverspreiding der bloed-

vaten en der fijne uilloozingsbuizen een voor den

bewonderaar van de werken der natuur zeer be-

koorlijk en schoon schouwspel.

Ik zocht naar het hol van dit dier aan de kan-

ten der kreek , waarin het geschoten was gewor-

den , — dezelfde kreek , aan wier oevers het hol

ontdekt was , waarin ik het eersle levende voor-

werp bemagtigde, — maar te vergeefs. Nog Iwee

andere wijfjes werden daar gescholen , maar bei-

den waren onbevrucht , met de iiteri in de ge-

daante van draadvormige buizen , zonder ova en

met naauwelijks zigtbare melkklieren.

Op den 8 December verliet ik Fas wederom

om naar de Murrumhidgee en Tumat countries

(erug Ie keeren ; en digt bij Jugionrj vond ik ge-
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legenheid om een hol aau de oevers der Murrum-

bidgee-riyier te zien, waarin drie zeer jonge vo-

gelbekdieren waren , die , slechts dun met haar

bedekt zijnde , eerst zeer onlangs geboren schenen

te wezen ; eene omstandigheid , die de berigten

der inboorlingen ' vau deze streken bevestigde ,

welke mij eenstemmig verzekerden, dat het nu de

tijd was, waarop de jongen geboren worden.

De lengte dezer jonge dieren was omstreeks

1 5 duim ; er was niet het geringste spoor in het

hol te zien van iets , dat naar erjerschalen geleek

of hel vermoeden kon doen oprijzen , dat de cije-

ren uitgebroeid waren ; al de daadzaken , die ter

mijner kennis gekomen zijn , schijnen mij tegen

dit vermoeden te strijden. Het moederdier werd

in dit hol niet gevonden. Deze dieren stierven

,

voordat ik mijne reis ver had voortgezet , en , brj

gebrek van wijngeest , kon ik ze , tot mijne spijt

,

niet bewaren.

Geene nieuwe waarnemingen te vermelden heb-

bende opzigtelijk deze zonderlinge dieren
,

ge-

durende mijn verder verblijf in de Tumat- , Mur-

rumhidgee- en Ycis countries , wil ik nu mijne el-

ders voortgezette waarnemingen vervolgen. Den

24 December kwam ik te Lansdotvn~Park , in

de Goulburn Plains. Den 28 December bezoch-

ten wij, door eenige inboorlingen vergezeld
,

een schoon gedeelte van de ff'ollondilly-tWitr
,

welke digi langs het landgoed heen loopt , en ,

hij de inboorlingen , onder den naam van Koroa
,

bekend is. Hier waren eene menigte watervo-

Vfcls , vooral verschillende soorten van eenden.
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Wij gingen over tot het onderzoek van een hol

van eenen Ornithorhynchus , hetwelk ontdekt ge-

worden was. De inboorlingen bedienden zich

hierbij wederom van hunne harde puntige staven

,

die zij kiar noemen , eenen naam , waardoor aij

ook onze spaden aanduiden. De uitgestrektheid

,

langs welke dit hol op den oever voortliep , was
zeer groot, en, na veel moeite en inspanning

,

die door de hardheid van den grond veroorzaakt

werd

,

' bereikten wij hel uiteinde op een' afstand

van 35 voet van den ingang. Hoe lang dit ook

zij, heeft men echter nog uitgestrekter holen, zelfs

van 50 voet gevonden.

Toen wij aan het uiteinde van dit zeer groote

hol genaderd waren , hoorden wij duidelijk een

knorrend geluid. Ik dacht eerst , dat dit van de

moeder kwam , en hoopte nu gelegenheid Ie heb-

ben , haar met hare jongen te zien ; maar het be-

vreemde mij , dat er , niettegenstaande dit ge-

knor
,

geene beweging tot onlknming bespeurd

werd , hoezeer men , toen het uiteinde meer

en meer openkwam , de vacht van het dier

of der dieren reeds zien kon. Toen men de

dieren er uil nam , zag men , dat het twee jon-

gen waren , die reeds eene digte vacht hadden
;

zij lagen zamengerold te slapen , en maakten

een zeer sterk knorrend geluid toen zij aan het

daglicht blootgesteld werden. Zij hadden een

zeer glad voorkomen en schenen nooit buiten hel

hol geweest te zijn. Het eene was een mannetje
,

liet andere een wijfje , en zij waren 10 duim

lang , van de punt van den bek tot aan het einde
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vaa den staart. Het nest bestond uit drooge li-

vierplanten , schillen van riet , en vezelachtige

wortels, alles uitgespreid over den grond van de

holte , die ruim genoeg was om de moeder en

bare jongen te bevatten. Ik wil hier opmerken
,

dat het dier van een tot vier jongen voortbrengt

,

maar dat hel gewone getal twee is.

Toen deze dieren uit den slaap gewekt en op

den grond gelegd waren, bewogen zij zich een

weinig in de rondte , maar deden zulke hevige

pogingen niet om te ontsnappen , als wij bij de

ouden , wanneer zij gevangen waren , waarnamen.

De inboorlingen vingen kort daarna een wijfje

aan den kant der rivier , niet ver van hel hol
,

hetgeen veelligt de moeder van deze jongen was.

Dit voorwerp was in een' slechten toestand , aan

de achterpootci gewond en de vacht op vele

plaatsen afgesleten. Uit de melkklieren kon slechts

weinig melk geperst worden; maar zulks scheen

men ook te kunnen verwachten , wanneer het

dier werkelijk de moeder dezer jongen was , die

reeds geschikt waren om steviger spijs te gebrui-

ken. Dit oude voorwerp stierf op mijne reizen

naar Sidney te Mittagong den 1 Januarij 1833.

Bij de ontleding vertoonden zich de melkklieren

in omvang verminderd j de uleri waren klein en

hadden hetzelfde voorkomen van enge buizen , het-

welk ik reeds bij de ontleding van oudere wijfjes

vermeld heb.

In de jonge voorwerpen was de bek van boven

even als bij oude voorwerpen gekleurd , maar

aan den onderkant was dezelve schoon vleesch-
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kleurig , ten gevolge der kleine bloedvaten , die

duidelijk -door de fijne huid heen Ie onderscheiden

waren. De poolen waren digt bij de vingers

,

als omzoomd met fijne , zilverkleurige haren ; de

haren van den rug waren fijner , maar eveneens

gekleurd i als bij de ouden ; de roeslkleurige tint

onder de borst en den buik was lichter.

Het gezigl dezer jonge , Mallangongs deed de

inboorlingen waleijtanden. Hunne uilroepen , dat

zrj vet en goed om te eten waren , werden zoo

dikwerf gehoord , dat ik .dikwerf terug reed , om
mij te verzekeren , dal degenen , aan wien ik ze

te dragen gegeven had, ihen nog niet verslonden

hadden. Zij bragten ze echter ongeschonden te

huis , en werden met eene uitdeeling van tabak

voor hunne moeite beloond. Volgens de inboor-

lingen waren deze jongen meer dan 8 maanden

oud ; zoo men zich daarpp verlaten kan , moeten

het jongen van het vorige saizoeu geweest zijn.

De jolige dieren slapen in verschillende hou-

dingen,; somtijds in eene uitgestrekte ligging, maar

veelal zamengerold in een' ronden klomp , even

als een legel. Zij schenen in het kistje , waarin

ik hen geplaatst had , met hunnen toestand tevre-

den. Dan eens lag het eene jong met zijn' staart

over den bek gekromd , ^
als om dien te verwar,

men; het andere op den rug uitgestrekt, met zijn'

kop op het oude dier als: op eene peluw rustende

,

waarbij de fijne bek en glinsterende vacht zeer

aardig afstak tegen het ruwer en vuilkleuriger

voorkomen van het laatstgenoemde. Dikwijls ver-

anderen zij van houding , daar zij zich veelligt
,
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door lang in dezelfde houding te blijven, vermoeid

gevoelen : maar de meeste voorkeur geven de jon-

gen evenwel aan het zamengerold liggen in eenea

bolvormigen klomp. Hierbij brengen zij de voor-

pooteo onder den bek , niet het hoofd naar den

staart gebogen , en de achlerpooten leggen zij krui-

selings over den bek; den staart krullen zij naar

boven op. Hoezeer mei eene digte vacht bekleed
,

schenen zij echter aandoenlijk voor de koude te

zijn. Zij lieten mij toe , hunne vacht Ie slreelen
,

maar , bij het aanraken der kaken , weken zij aan-

stonds terug , daar deze deelen eene groote gevoe-

ligheid schenen te bezitten. De jongen kon ik vrij

in de kamer laten rondloopen , maar het oude dier

was zoo onrustig en beschadigde de muren zoo-

zeer door zijne pogingen om Ie graven , dat ik het

in het kistje opgesloten moest houden „ waarin het

over dag rustig was , maar 's nachts vele pogingen

tot ontsnappen deed.

Er zijn vele personen, ^ie in Australië geboren

zijn of er zich lang opgeliouden en zelfs op deze

dieren jagl gemaakt hebben , zonder te welen , dat

zij in holen aan den oever leven , en vele , welke

zulks van de wilden vernomen hebben , vormen

zich echter geen regt begrip van de gedaante en

uitgestrektheid dier holen. Het gevoelen van velen

was , dat zij alleenlijk in het water leefden , zich

op den bodem der rivieren verbergende en van

lijd lot tijd tot de oppervlakte komende om daar

ie plassen, en eenen voorraad dampkringslucht op

Ie nemen , alvorens weder neder ie dalen. Door

deze meeuiug misleid , hebben sommigen , wnmieer
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zij een levend voorwerp meester vverden , hetzelve

terstond in eene ton met water gedompeld. Was
de ton half met water gevuld, dan waren zij daar-

na zeer verwonderd , het dier dood te vinden , en

was daarentegen de Ion bijkans tot den rand toe

vol , dan zagen zij eveneens vreemd op , wanneer

hel dier ontsnapt was. Ik heb altijd opgemerkt

,

dat een vogelbekdier in diep water, zelfs maar ge-

durende 15 of 20 minuten, geplaatst zijnde, zon-

der dal het gelegenheid had om in ondiep water

te komen , daardoor ten hoogste vermoeid en af-

gemat was.

Ik bragt de kleine dieren behouden te Sidney
,

en zij bleven er nog eenigen tijd in leven , zoodat

ik gelegenheid had om hunne gewoonten waar te

nemen. Zij schenen dikwerf van zwemmen te

droomen , althans ik zag vaak hunne voorpooten

gedurende hunnen slaap zoo bewegen , als waren

zij daarmede bezig. Zij zochten over dag , als men

ze op den grond leide , een' donkeren hoek op

om te slapen; de plaats was hun onverschillig, op

eene tafel , sofa , enz. , maar zij zochten bij voor-

keur die op , waar zij vroeger gewoon waren te

rusten. Wanneer zij vast ingeslapen waren , kon

men ze, zonder hen te wekken, in de hand

nemen en onderzoeken, 's Avonds kwamen een-

maal beide dieren tegen de schemering Ie voor-

schijn , aten als naar gewoonte van de schaal, en

gingen toen gelijk twee jonge honden spelen , el-

kander met de bekken aanvallende en de voorpoo-

ten tegen elkander opligtende. In de worsteling

viel er een neder , en lerwrjl de toeschouwer ver-
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wachtte , tiat liet dier weder op zou slaan en

hel gevecht vernieuwen, begon hel zich Ie krab-

ben , helgeen de andere toezag , het hervallen van

hel spel verbeidende. Als zij schielijk loopen
,

schijnen zij zeer in beweging te zijn, hunne kleine

oogen glinsteren , eu hunne ooropeuingen sluiten

en verwijden zich achtereenvolgens met groote

snelheid. Daar hunne oogen hoog op den kop

liggen , schijnen zij regl voor hen liggende voor-

werpen niet wel te kunnen zien , en zij stoelen

daarom bij hunne wandelingen legen alles in de

kamer , zoodat zij alle ligle zaken omverwerpen.

Enkele malen zag ik hen hel hoofd opheffen , als

wilden zij de dingen zien , die boven en rondom

hen geplaatst waren. Somtijds kon ik met hen

spelen , terwijl ik hen krabde of met mijn' vinger

tikte; dit scheen hen zeer te vermaken, zij open-

den hunnen bek , beten naar den vinger , enz. Zij

pikten somwijlen met den bek tusschen de vacht
,

even als eenden, die hare vederen willen reinigen.

In diep water geplaatst , zochten zij er spoedig we-

der uil Ie komen, maar, als het water ondiep

was , met eene graszode aan eeneu kant , behaagde

het hun ongemeen. Zij rolden over elkander heen
,

en , wanneer zij vermoeid waren
,
gingen zij op de

graszode rusten , en zich daar kammen en reinigen.

In hel begin was ik geneigd hen voor nachtdie-

ren te houden , maar later bevond ik , dat de lijd
,

waarop zij hunne rustplaats verlieten , zeer onre-

gelmatig was , zoowel bij dag als bij nacht. Zij

schenen echter meer levendig en meer opgewekt

in de kamer rond te loopen tegen den donker

,
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en schenen den koelen avond boven dfn warmen

en helderen middag Ie verkiezen. Deze gewoonte

was niet beperkt tot de jongen , maar ook de ou-

den waren even onregelmatig in hunne beweging

en rust , somiijds den geheelen dag over slapende

en 's nachts levendig zijnde , dan wederom omge-

keerd. Somtijds was het eene voorwerp wakker

en liep rond, terwijl het andere shep ; somtijds

kwamen zij beiden eensklaps te voorschijn. Op
zekeren avond, terwijl beiden rondwandelden, gaf

het wijfje een kwakend geluid , als om haren med-

gezel Ie roepen , die achter huisraad verschi/iem *,

onziglbaar was; het mannetje antwoordde met een

dergelijk geschreeuw , en het wijfje , lettende op

de rigling. vanwaar dit antwoord kwam, liep eens-

klaps naar de plaats , waar haar medgezel zich

verborgen had.

Het bevreemde mij dikwerf hoe zij op eene

boekenkast of ander hoog huisraad geraakt waren.

Dit ontdekte ik eindelijk en zag hen later dikwerf

daarmede bezig. Zij steunden daarbij met den rug

tegen den muur en plaatsten de pooten tegen de

boekenkast, en bereikten zoo, door de sterke huid-

spieren van den rug , met behulp hunner klaau-

wen , zeer spoedig den top.

Ik gaf hun tot voedsel brood in water geweekt,

gehakte eijeren , zeer fijn gesneden vleesch ; hoe-

zeer ik hun in het eerst melk gaf, schenen zij

zulks niet boven water te verkiezen.

Eenigen tijd na mijne aankomst te Sidney be-

gonnen deze kleine dieren te vermageren ; zij alen

weinig. Als zij nat waren , raakte hunne vacht ver-
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Nvard , en scheen niet zoo spoedig op Ie drcogen

als te voren ; aan hunne kakep en hun (geheel uit-

zien bleek hel , dat zij niet gezond waren. Hoe

verschillend was hun toestand nu van dieü, waarin

zij verkeerden , toen ik hen uit het hol haalde; toen

Irof hun welgevoed en glad voorkomen zelfs de

stompe inboorlingen ; nu konden de arme schep-

sels alleen medelijden opwekken. Het wijfje stierf

den 29 Junij 1S33 en het mannetje 2 Februarrj

,

na omstreeks vijf weken door mij in het leven

fehouden te zijn , en aldus zag ik mij in mijne

• erwajhting, om hen levend naar Engeland te

zullen brengen , teleurgesteld.
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ONTLEED- EN NATUURKUNDIGE AANTEEKE-

HINGEN OVER DEN G-ROOTEN KaNGUROO

[macropüs mjjor, Shaw).

W. V R O L I K,

E- is welligt , met uitzondering der Monotremata
,

geene orde Tan zoogdieren , welke tot zoo vele

bespiegelingen en verschillende meeningen aanlei-

ding gaf , als die der Buideldieren. — Het wa-

ren vooral de zonderlinge w^ijze , op welke de

jongen zich ontwikkelen , de afwijkende bouw
der voorlplaulingswerkluigen, de buidel aan den

voorwand des ligchaams , de buidelbeenderen

,

welke de bewondering tot zich trokken en tot

veelvuldige nasporingen aanleiding gaven. Aan

dezelve is men, behalve den vroegeren arbeid van

TTsoN, de verhandelingen verschuldigd van e. homk,

MORGAN , Pt. OWEN , 6E0FFR0Y DE ST. IUI.AIRE. Deze

namen strekken ten waarborg voor de grondige

wijze, op welke hel onderwerp behandeld werd

,

en echter konde hetzelve door deze uitstekende

gelceiden niet uitgeput worden. De geheimen der

iialuur te doorgronden is geene ligte taak. Men

volbrengt dezelve niet dan trapsgewijze en tot de

volvoering wordt dikwerf de zamenwerking van

velen vereischt. — Elk brengt , op eene hem eige-

ne wijze , bouwstoffen aan. — Deze liggen in den

NAT. TIJDSCIIR. 20
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aanvang verspreid en in bonte menging onder el-

tander. Zij moeien gezift , de bruikbare van de

onbruikbare gescheiden en de aerste naauwkeurig

gewaardeerd worden. — Nieuwe «rbeid wordt

daartoe gevorderd , en daar , waar deze op eene

doelmatige wijze ingerigt wordt , mag men ' ho-

pen , dat uit de zamenbrenging van al hetgeen

voorgangers deden
,
gevoegd bg eigene nasporin-

gen , eindelijk een geheel zal ontstaan , dat , al is

het dan ook niet volmaakt (welke menschelgke

arbeid mag zulks heeten ?) , echter ons eenen trap

verder tot de volmaaktheid zal voeren. Ik gevoel

mg tot deze voorafspraak gedrongen , door de

overtuiging , dal velen , vooral jeugdige beoefena»

ren der wetenschap, zich door de meening laten

misleiden , dat alleen in de bekendmaking van

volstrekt nieuwe waarnemingen eenige verdienste

gelegen is , en dat al , hetgeen reeds vroeger werd

behandeld, niet verder behoeft onderzocht Ie wor-

den. — Zoo ik mij niet geheel bedriege , zal de

wetenschap , bij dezen dorst naar nieuwigheden,

meer verliezen dan winnen. Er is genoeg te vol-

maken ; er is , in hetgeen men oud noemt , ge-

noeg nieuws te vinden , dan dat men zoo bg uit-

sluiting naar nieuws behoeft te jagen. Onze

Fransche naburen zyn gewoon, elk boek uit de

hand te werpen , welks titel de behandeling van

een bekend onderwerp aankondigt , en aan de

oppervlakkige kennis , welke zg aan dit verkeerd

begrip te danken hebben , is het toe te schrgven,

dat hun eigen arbeid slechts zelden kan gezegd

worden volkomen afgewerkt te zijn. — De Duit-
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schers daarentegen overladen hunne werken met

vreemden arbeid en verliezen hierdoor dikwerf

aan oorspronkelijkheid, hetgeen zij ia geleerdheid

winnen. Aan beider voorbeeld zich spiegelende

,

wachle men zich voor beide uilersten. De be-

hartiging dezer grondstellingen , zal mij , naar ik

hoop , bg de lezers van dit Tgdschrift doen ver-

ontschuldigen , zoo ik , na al hetgeen hierin vroe-

ger is gedaan , met eene ontleed- en natuurkun-

dige beschouwing van den grooten Kanguroo

(JSIacropus major Shaw) optrede. Ik vind lot de-

zelve eene toevallige aanleiding , door de ontle-

ding van een volwassen vrouwelijk dier dezer

soort, hetwelk in de voorleden maand September

ia de fraaije menagerie van de H. H. van aken

en MARTIN stierf. — Mijne bevindingen met die

van vroegere schrijvers vergelijkende en op menig

punt lettende , door hen over het hoofd gezien

,

werd ik door vele bgzonderheden getroffen, wel-

ke mij toeschenen , een nader licht over de be-

werktuiging van hel belangrijk dier Ie verspreiden.

Getrouw aan de hierboven uiteengezette grond-

stellingen , achtte ik het niet ongepast, deze bijéén

te brengen en te voegen bij de bouwstoffen , door

anderen met zoo veel vlgt vergaderd , in de hoop,

dat daaruit een eenigzins volmaakter geheel zoude

ontstaan. Of deze hoop verwezenlijkt is , moge

de geëerde lezer beslissen.

Ik vang met het geraamte aan. — Bij deszelfs

beschouwing trof mij de zonderlinge vermenging

der kenmerken, de vereeniging als het ware der

karakters van zeer ougclyksoorlige diereu. — Door

20 *
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de werktuigen ter kaauwing van het voedsel
,

vereenigt de Kanguroo de bijzonderheden van het

maaksel van de herkaaiiwende en van de kna-

gende dieren. Het is bekend , dal er zes snytan-

ien , in eenen boog geplaatst , in de bovenkaak

en twee regt vooruitstekende in de onderkaak

zgn; — De kiezen hebben platte kroonen en zgn

roet dezelve in een hellend vlak tot elkander ge-

rigl. — De afstand tusschen de snijtanden en de

kiezen is in elke kaak aanmerkelijk. Met deze

gesteldheid der tanden , welke in vele opzigten

ons aan de knaagdieren herinnert, is in verband,

even als bij deze, eene groote uitgestrektheid van

de takken der onderkaak , welke bovendien , even

als bij de vleeschetende dieren , ten einde meer-

dere ruimte ter bevatting van den masseter te ge-

ven , tot eenen diepen kuil uitgehold zijn. Evenzeer

is ook de binnenoppervlakle gegroefd , ten einde

den plerygoideus internus te ontvangen. — Met

de groote krachtontwikkeling van den masseter

hangt te zamen de aanmerkelijke hoogte van het

jukbeen en van het jukbeensuitsteeksel des slaap-

jeens , terwijl , op dezelfde wijze als hij de knaag-

dieren , voor den temporalis slechts eene geringe

ruimte aanwezig is. Bij alle deze kenmerken der

knaagdieren voegt zich nu de eigenheid der her-

kaauwende , door de sterke ontwikkeling van de

fossa pterygoidea en van den m. pterygoideus ex-

ternus. In het overig geraamte is de vermenging

Ier eigenschappen van zeer onderscheiden dieren

log sterker , dan in den schedel uitgedrukt. Aan

Ie gesteldheid van vele knaagdieren herinnert ons
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de kortheid der voorsle ledematen ,
derzelver ge-

daante , de tegenwoordigheid van sleulelbeende-

ren. Tot den vogelvorm worden wij teruggeroe-

pen , door het overwigt in lengte der achterste

ledematen , door de lengte en den vorm van den

schenkel en van den metatarsus. — Met den ge-

wonen zoogdiervorm laten zich de wervelen , de

ribben en het borstbeen vergelijken , en zelfs tot

den mensch vinden wg enkele punten van toe-

nadering , door de inrigling van de borstkas

,

door den vorm van den voetworlel , door de ge-

steldheid van den voorarm en door de gedaante

der voorpoot. De meeste dezer punten vorderen

eene nadere ontwikkeling. — In de onderste le-

dematen merkte ik zoo straks eenige gelijkvor-

migheid op met de vogels. Hel dijebeen is even

als ia de vogels , betrekkelijk zeer kort, de schen-'

kei daarentegen zeer lang ; dezelve bestaat uit

scheen- en kuitbecn. Het kuitbeen is op het

midden van den schenkel zeer digt aan het scheen-

been aangedrukt en herinnert ons hierdoor aan

den schenkel der vogels , in welken het benedenst

uiteinde van het kuitbeen met het scheenbeen

inéénsmelt. Het scheenbeen heeft van boven eene

driekantige gedaante , loopt aldaar in eene ver-

hevene en naar voren uitspringende graat uit

,

even gelgk dit bij de vogels geschiedt en wordt

ook , even als bij hen, benedenwaarts van eene rol-

ronde gedaante. In plaats van knieschijf, welke

door i, F. MECKtL als ontbrekende wordt opge-

geven , vind ik , in derzelver plaatsvervangenden

band voor aan de knie, een kk-in, niet zeer dui-
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delijk beenpuntje. Het valt niet gemakkelijk Ite

bepalen , om welke reden een dier , hetwelk met

zijne achlerpooten eenc zoo buitengewone kracht

heeft uit te oefenen , de knieschijf mist. Ik waag

het echter daaromtrent eene Tooronderslelling te

opperen. Zoo men aan de knieschijf het 'doel

toeschrijft , van de inplanting der uilstrekkende

schenkelspieren van het kniegewricht verwijderd

te houden en daardoor nadeeüge schuring te

voorkomen , is het welligt mogelijk in het voor*

uitspringen van het scheenbeen , de reden te vin-

den, waarom de knieschijf bij den Kanguroo ^a»

en daar de natuur nimmer eenig overtollig deel

vormt , 7noet ontbreken. — Deze uitpuiling immers

wordt door de noodwendige krachtontwikkeling

der spieren van den voet en van de leenen be-

dongen ; zij houdt de inplanting der gemeen-

schappelijke pees van de uitslrekspieren van den

schenkel op eenen aanmerkelijken afstand van

het kniegewricht , en voorkomt hierdoor het ge-

vaar van schuring voor de gewrichtsoppervlakte

van het dijebeen , te meer daar het dier niet an-

ders dan met gebogea knien slaan en zich be-

wegen kan. Bg den mensch en de overige' zoog-

dieren wijkt het scheenbeen achterwaarts weg

,

ten einde de uitstrekking van den schenkel mo-

gelijk te maken. Hierdoor wordt de knieschijf

een noodwendig voorbehoedmiddel , ten einde de

wrijving van de pees tegen de gewrichtsoppervlakte

van het dijebeen onmogelijk te maken. — Bij den

Kanguroo puilt het scheenbeen naar voren uit

,

verlengt het zich lot eenen knobbel ; hierdoor
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wordt de volkomene uitstrekking van de dij en

den schenkel onmogelijk , maar tevens de knieschijf

onnoodig , aangezien de pees genoegzaam van het

gewricht verwijderd blgft. Is het ook niét om
dezelfde reden, dat zij , in afwijking van hetgeen

bg andere vogels plaats heeft , m den struisvogel

ontbreekt ? In het fraaije geraamte althans vaa

eenen Struthio camelus van Zuid-Afrika , door den

geneesheer horstok aan mgnen vader geschonken

,

merk ik bg gemis van knieschgf dezelfde voor-

waartsche uitpuiling van het scheenbeen op. Dat

deze ook hier in verband is met de voor deu

tweevoetigen gang des diers zoo noodwendige

krachtontwikkeling der schenkelspieren , is meer

dan waarschgnlgk. Minder duidelgk is het,

waarom het kuitbeen lot aan het scheenbeenge-

wricht oprgst , en waarom derhalve de knobbels

des dgebeens zich niet alleen met het scheenbeen

,

maar ook met het kuitbeen geleden. Het eenige

wat er van te zeggen valt , is , dat zulks een na-

der punt van overeenkomst met den vogelvorm

geeft. Gemakkelgker is het mg na te gaan, waar-

om de v/gze , op welke de voetwortel zich met

den schenkel geleedt , zoo vele overeenkomst aan-

biedt met die van den mensch. Het zijn twee

beenderen , welke tot dit verband dienen , het

kootbeen en het hielbeen. Beide zgn geheel met

die van den mensch gelijk te stellen. Rondsom
het kootbeen slaat zich , even als bij den mensch

,

aan de binnenzgde de binnenenkel heen
,
gevormd

door een uitsteeksel van het scheenbeen , aan de

buitenzijde de buitenenkel, gevormd door het be-
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nedenst uileinde yan het kuitbeen. — Men krggt

hierdoor eene zamenvoeging , even zoo stevig als

bij den mensch; even gelijk zij by hem in ver-

band is met den opgerigten stand en gang , is zij

bij den Kanguroo een noodwendig vereischte voor

de stevigheid, welke de voetworlel lot de gewel-

dige sprongen behoeft. Daar intusschen het hiel-

been slechts tijdelijk en in den staat van rust een

gedeeltelijk steunpunt des ligchaams wordt (het

dier stut zich dan op de twee hielen en den sle-

vigen staart^ , is deszelfs basis veel smaller dan

bij den mensch , terwijl het hieluitsteeksel zelf

daarentegen veel langer is , omdat er tot het hef-

tig optillen van het ligchaam bij de sprongen van

het dier , een veel langer hefboom gevorderd

wordt , dan tot den gelijkmatigcu en gemakkel^-

ken gang van den mensch. Bij hiel- en kootbeen

houdt de overeenkomst met den mensch op.

In den overigen voetworlel , den voorvoet en de

teenen, verkrijgt men den grondvorm der vogels.

Deze wijziging is , wegens de zonderlinge bewe-

ging van het dier , noodzakelijk. Op den rug van

den voetworlel verloonen zich alleen hel scheeps-

tcijze en het teerlingbeeu ; de wigvormige zijn

gering en onder de voetzool verdrongen. Met

den voetworlel zijn vier zeer lange voorvoets-

beenderen verbonden , welke in de eerste plaats

aan het zoo lange voorvoetsbcen van de vogels

herinneren. Er zijn
,

gelijk genoegzaam bekend

is , vier teenen , waarvan de twee binnenste in

rudimentairen toestand zijn, terwijl de derde leen

zeer zwaar en de vierde of buitenste eenigzins
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Ewakker is. — Tot derzelver verbinding met den

voelwortel zijn vier yoorvoelsheenderen bestemd
,

on«reveer van gelijke lengte; die der beide bin-

nenste rudimentaire teenen , Welke welligt met de

digiti spurii der tweehoevige dieren zijn gelijk Ie

stellen , vertoonen zich als dunne beenstijlen

,

welke ik niet aarsel te vergelijken met de bekende

driekantige , naar achteren vrij hangende yó'ar-

voetsbeenderen van de digiti spurii der tweeboe-

vige zoogdieren. Het derde voorvoetsl)een is iels

langer en oneindig zwaarder ; hêt- vierde iets 6i)r-

ter , maar veel dikker dan dé voorvoétsbeendBren

van de rudimentaire teenen. Met deze vier

voorvoetsbeenderen geleden zieh Mc Tier tëèiêtfi

welke dezelfde verhouding vertoonen' en uit drie

leden oiphalanges bestaan. Die van den derden teen

zgn verre weg de zwaarste, die van den eètrstén

en tweeden de zwakste. Hierdoor puilt de zware

nagel van den derden teen verre vóór de overigen

uit. Het is hier de plaats , van de' voetzool te

spreken. Haar maaksel is zeer eigendommelijk.

In het midden vormt zij langs de ondervlakte van

den metatarsus eene smalle strook , welke zich

achterwaarts onder den hiel, voorwaarts onder de

geleding van den derden en vierden teen met den

voorvoet , tot twee dikke kussens verbreedt. De

uitwendige oppervlakte dezer kussens doet zich,

als met ruwe tepels bezet , voor. Dat beide die-

nen' om den druk te matigen, welken het volle

gewigt des ligchaams op de voetzool uitoefent

,

zal ik wel niet behoeven uit één te zetten. Het

voorste kussen is hoofdzakelijk bij de sprongen

,
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het achterste bij den rustigen staat van het lig-

chaam werkzaam. By de hier voorgedragenc be-

schouwing der achterste ledematen , heb ik alleen

uog te voegen , dat langs de achter- en buiten-

zigde van den buitensten knokkel des dijebeens

,

een vrg onregelmatig , langwerpig beenstuk zit
,

hetwelk j. p. meckel vergelijkt met hel verlengsel

yan het kuitbeen , aan het Vogelbekdier eigen en

in hetzelve de gedaante van een ellebooguitsteek»

sel nabootsende (*).

Dat in de wervelen, de ribben en het borst-

beeo de gewone zoogdiervorm heerscht , werd

zoo straks door mij aangestipt. — De nadere ont-

wikkeling der waarheid van deze stelling , zal mij

niet moegelijk vallen. Er zijn zeven halswerve-

^en.; , Als eene bijzonderheid van dezelve teeken

ik op , dat de gaten in de dwarse uitsteeksels

zeer gering zijn. Dit zal wel met geringen om-

vang der arteriae verlebrales en deze met gebrek-

kige ontwikkeling der hersenen in verband zijn.

De rugwervelen zyn dertien in getale. Hunne

doornwgze uitsteeksels slaan regl naar achteren,

overdekken zich niet
,

gelgk zij dit , althans in

het midden der ruggegraat, bij den mensch doen,

maar zgn integendeel verre van elkander verwg-

derd. Deze bgzondere rigling der doornwijze uit-

steeksels j welke het dier met vele andere zoog-

dieren gemeen heeft
,
geloof ik voor eene van de

redenen te mogen houden , om welke de Kangu-

(*) J. F. Meckel, Syttem der vergleichenden Anatomie.

Uallc 1824. %" Xhül. p. 449.
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roo zich niet , even als de mensch met opgerigten

,

maar integendeel met vooi-overhellenden tronk be-

weegt. De gedaante der onderste rugwervelen

nadert lol 'die-der lendenwerTelen. Bij den elf-

den beginnen er uit de bovenste schuinsche uit-

steeksels , regtopstaande uitsteeksels op te rijzen
,

welke in lengte toenemen lot aan den eersten

lendenwervel , en dan weder afnemen tot aan den

laatsten. Roadsom deze regtopstaande beenplaten

gaat bij den eersten, tweeden , derden en vierden

lendenwervel de vanéénsplgting heen van het on-

derst schuins uitsteeksel des daarboven geplaatsten

wervels. Bij den vijfden en zesden wordt dit ge-

niisl. "Door deze vorksgewgze inéénvoeg/ng der

lendenwervelen , welke aan vele andere viervoe-

tige zoogdieren eigen is , wordt de stevigheid der

lendenstreek vermeerderd , maar tevens
,

gelgk

mijn vader voor vele jaren leerde , de mögelgk-

heid opgeheven tot die draaijende beweging der

lendenwervelen , welke voor den opgerigten gang

des menschen gevorderd wordt ("). Er blijft mij

nog over te melden , dat de lendenwervelen zes

in getal zgn. Zg verbreeden zich benedenwaarts

en toonen hierdoor hunne bestemming van de

daarboven geplaatste vracht des ligchaams bij de

sprongen te torschen , in welk opzigt zij met de

lendenwervelen van den mensch overeenkomen ,

terwijl bg de zoogdieren, welke bij derzelver be-

weging op de vier poolen steunen , deze verbree-

(•) G. VroliKj De Homint ad slaium gressurnquc erec-

turn ptr Corporu fabricam dispoiilo. Logd. fiat. a. 1795.
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ding naar achteren niet opgemerkt wordt. Ik tel

slechts eenen heiligbeenswervel , ingevoegd tiis«

schen twee smalle , lange , schuins naar achteren

gerigte darmbeenderen. Darm-, zit-, schaarabeen

en het uit dezelve met den heiligbeenswervel ge-

vormde bekken, vertoonen zoo veel bijzonders, dat

ik mij gedrongen voel eenige oogenblikken bij de-

zelve stil te staan. Het heilig- en darmbeensge-

wricht is zeer los en bewegelijk ; het schaambeens-

gewricht is in vaste en doorloopende beenstof over-

gegaan en hierdoor geheel onbewegelijk. Het is

daarbij zeer hoog en vormt benedenwaar(s gee-

nen schaambeensboog , maar gaat in eenen regten

rand over, welke in eene beenachtige en aan het

bekken als het ware aangevoegde lijst is ingevat.

Deze is derhalve een beenachtig aanvoegsel , het-

welk den schaambeensboog aanvult en hier eenen

regten in plaats van den bekenden hollen rand

vormt. Ik ben niet af keerig van het denkbeeld
,

dat dit gemis van schaambeensboog in verband

is met den gebrckkigen staat van ontwikkeling

,

in welken de jongen ter wereld komen en waar-

toe zg onder het bekken eenen minder ruimen,

uilgang behoeven dan bg de dieren , welke voU

dragen jongen voortbrengen. Tevens zal deze ver-

meerdering van oppervlakte niet dan voordeelig

kunnen zijn voor de inplanting der zware spie-

ren , welke van het schaambeensgewricht afkomen.

Het bekken immers is niet alleen de beenige ko-

ker , door welken zich de spijsvertering- , urinaf-

scheiding- en voortplanting-werktuigen uitlozen
,

maar tevens hel noodwendig punt van aanhech-
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ling TOOT de spieren der achterste ledematen. Het

is om die reden , dal het zich in de verschillende

diersoorten naar de ontwikkeling van deze cp

eene onmiskenbare wijze voegt. Zal ik wel het

opene bekken der vledermuizen , het kielvormige

van den zeehond , de losse en geringe bekkeu-

beenderen der Cetaceën , enz. , als bewijzen be-

hoeven aan te voeren ? — Eene tweede bgzon-

derhcid van het bekken , welke de Kanguroo met

vele knaagdieren , b. v. den Bever , het Eek-

horentje , enz. gemeen heeft , is de sterke ont-

wikkeling ecner verhevenheid , welke in het

menschelijk bekken slechts door eenen flaauwen

knobbel aangeduid wordt en zich op de hoogte

bevindt , op welke het darfnbeen in den dwarsen

schaambeenstak overgaat. Mëckei, bestempelt de-

zelve met den naam van eminentia ileo-pectinea.

De myologie van het dier zal ons zoo straks hare

beteekenis openbaren.

Eindelijk komen ook nog bg het bekken de

zonderlinge buidelbeenderen {ossa tnarsupiaiia) in

aanmerking. Z.ij ontstaan als platte , driekante

beenderen , mei eene breede basis uit het bin-

nenst gedeelte van den dwarsen schaambeens-

tak en zijn met denzelven bewegelijk verbonden.

In eene schuinsche rigting zich naar boven voort-

zettende , versmallen zg zich en loopen zij einde-

lijk in eenen eenigzins ronden knop uit. De uit-

eenzetting van derzelver doel tot de beschrijving

der buikspieren uitstellende , wil ik mij , voordat

ik van het geraamte afscheid neme , nog even

met de beschouwing van de ribben, het borst
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been en de bovenste ledematen bezig houden. Er

is een dertiental ribben, zeven ware, zes val-

sche. In derzelver rigling en verband met hel

borstbeen , vertoouen zij eenige toenadering tot

de vvelving der borstkas van den mensch , het-

geen , -wegens de bij beiden plaats grijpende op-

rigting van den tronk , welligt niet onbelangrgk

is. Het borstbeen is , zoo als bij vele andere

zoogdieren , in verschillende bewegelijk raet elkan-

der verbondene stukken verdeeld , onder welke

het handvat en het zwaardswijs uitsteeksel zich

door derzelver bekende gedaante onderscheiden.

Het borstbeen is , wegens de lengte der ribben

,

sterk naar voren gerigt. De ribben vertoonen

dezelfde achterwaartsche bogt , welke aan den

mensch eigen is en geven daardoor aan de borst-

kas eenen graad van welving, welke met die

van den mensch overeenkomt. Bekend is het,

dat bij de zoogdieren , welke bij de beweging

zich op hunne vier pooten steunen , de borstkas

dezen graad van welving mist en zich eerder

smal en zaamgedrukt voordoet , zoo als een

overzigt der geraamten van zoogdieren , de vier-

handige niet uitgezonderd , dit genoegzaam aan-

toont. Met dit gemis van welving gaat bg hen

gepaard, dat het eerste ribbenpaar zich niet van

de overigen onderscheidt, maar in gedaante met

dezelve overeenkomt en eene en dezelfde rigting

met hen houdt. By den mensch daarentegen is

het eerste ribbenpaar korter , breeder en onder-

scheidt het zich door zijne dwarse rigting. Eveo-

zoo bjj den Kanguroo , by welken dit verschil
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met de oTerige zoogdieren ongetwgfeld in ver-

band is met de oprigting van den tronk. Ik

krgg te meer grond voor dil gevoelen, aangezien

ik dezelfde wijziging van het eerste ribbenpaar

ook bg den vliegenden Eekhoren en den Pte-

ropus vind , in welke ik geloof , dat de sprin-

gende en vliegende bew^eging dezelve vereischen.

Deze bewegingen geschieden immers met half-

opgcligten tronk , en bg de inademing , welke

door gemelde bewegingen zelve met grootere

krachtinspanning geschieden moet , wordt een

hevig naar boven trekken der ribben gevorderd.

Ten einde dit te weeg te brengen , vormt het

eerste ribbenpaar een verbreed en minder bewe-

gelgk steunpunt. In den eersten oogopslag schij-

nen ter wederlegging dezer verklaring, de wal-

vischsoortige zoogdieren en de Zeehond aange-

voerd te kunnen worden , bij welke men , hoe-

wel zij in geheel tegenovergestelde omstandighe-

den geplaatst zijn , echter dezelfde verbreeding

van het eerste ribbenpaar opmerkt. Bij nadere

overweging echter valt het ongegronde- dezer te-

genwerping genoegzaam in het oog*, hier immers

wordt deze verbreeding bedongen door de groote

welving der borstkas en de hiermede gepaard

gaande zoo aanmerkelgke uitgebreidheid der adem--

baling-toeslellen. Wegens dezelve moeten de rib-

ben met kracht naar voren kunnen gebragt wor-

den en behoeven zij daartoe aan de voorzijde een

verbreed en minder bewegelgk steunpunt. De

reden
, waarom men deze verbreeding in de vier-

voetige zoogdieren , zelfs in de vierhandige mist

,
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moei in de noodwendigheid der versmalling van

de borstholte gezocht worden , welke voor den

viervoetigen gang eene wezcnliijke belioefte is.

Bij de voorste of bovenste ledematen komt

vooreerst de geririfre lengte in aanmerking, door

welke zij weinig geschikt zijn , om als steunpun-

ten des ligchaams te dienen. Bij de beweging

zijn zij hierdoor van luttel gebruik , maar hij

uitstek voor alle die verrigtingen geschikt , wel-

ke de bijzondere huishouding van het dier

,

vooral deszelfs zoo eigenaardige voortplanting

noodzakelijk maken. Slechts zeldzaam rust het

dier op dezelve en alleen bij langzame beweging

gaat het op dezelve voort. Het bezit van sleutel-

beenderen heeft de Kanguroo met de vierhan-

dige zoogdieren , de vledermuizen , de meeste

knaagdieren , enz. gemeen. Aan het schouder-

blad vertoont zich eene verhevene graat met

een zeer zwak schoudertop-uitsteeksel. De plaats

van ravenbeks-uitsteeksel wordt ingenomen door

een ter naauwernood zigtbaar beenpunt. De

knobbels des opperarmbeens zijn sterk uitge-

drukt, en de sleuf, ter doorlating van het lan-

ge hoofd van den biceps , is tusschen dezelve

zeer diep. Aan den binnensten knokkel ver-

toont zich eene opening , welke tot doortogt

dient van den nervus medianus en van de ar-

teria brachialis. De voorarm biedt de meest

mogelijke overeenkomst aan met dien van den

mensch. Hel spaakbeen glijdt vrij over de elle-

prjp heen en er is derhalve volkomen voor- en

achteroverbuiging mogel^k. Den handwortel zou-
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Je nieo s(;hier mei ciieii van cleu meiiscli kunneu

verwarren , althans in uitwendig aanzien ; in de

bijzonderiierlen echter vindt men eenig verschil.

Een zeer groot scheepswijsbeea geleedt zich met

het spaakbeen ; naast hetzelve zie ik een klein

beentje, hetwelk ik ais halvemaanswijs- beentje

beschouw, terwijl meckel meent, dat scheepswijs-

.ea halvemaanswgs been inééagesmolten zijn. Met

•de ellepgp geleedt zich een driekantig been en

daar naast zit een erwtenbeenlje , hetwelk zeer

groot is en achterwaarts in eenen aanzienlijken

haak uitloopt In de voorste rij zitten vier been.

deren naast elkander , welke ons het groot veel-

hoekig . het klein veelhoekig , het hoofdbeen en

het haakvormiqe voorstellen. Zij geleden zich dooi

holle gewrichlsoppervlaklen tnet de bolle achterste

uiteindsn van de voorhandsbeenderen , en wel

zoo, dat het os unciforme , even als bij den niensch,

zich met de voorhandsbeenderen van den vierden

en vgfden teen verbindt. Zij zijn in ééne rij gC'

plaatst , waardoor de duim , niet gelyk bij den

mensch , tegenslelbaar is , noch ook eenen hollen

handpalm kan vormen , maar zich daarentegen
,

gelgk dit standvastig bij alle zoogdieren , de vier-

handige niet uilge7onderd
,
plaats grijpt , van de

overige vingers niet , dan onder behoud van ge-

Igke rigting met dezelve , laat verwijderen. In

bewegelgkheid overigens , inrigting der vingerle-

den , enz. , komt de voorpoot van den Kanguroo

met de hand van den mensch overeen. Geen

wonder dan ook , dat deze zelfde gelijkvormigheid

7.ioh tevens in de spieren van den arm vertoont.

N4T. TIID8CII. 21
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Een blik op dezelve geworpen is voldoende, om
ons te overtuigen , dat in uitwendig aanzien de

bovenste extremiteit van den Kanguroo groote

overeenkomst aanbiedt met die van den mensch.

M. pertoralis major , mitior , serralus nnticus ma-

jor , deltoideus , biceps , brachialis internus , tri-

ceps koDien in vele opzigten , vooral in uitwen-

dige gedaante, met de gelijknamige van den mensch.

overeen. De pectoralis minor hecht zich , volgens

den bij zoogdieren vrg slandvastigcn vorm , niet

aan het schouderblad , maar aan het bovenst ge-

deelte van het opperarmbeen , tusschen den bi-

ceps en de inplanting van den pectoralis major.

Er is een m. subclavius , welke van de eerste rib

afkomt en zich aan het sleutelbeen inplant. De

biceps bestaat uit twee spierbuiken , welke ech-

ter niet naast , maar op elkander geplaatst z^n
;

het groote hoofd ontspringt op de gewone wgze;

het kleine te gelijk met den coraco-brachialis van

den knobbel, welke de plaats -vanprocessus cora-

coideus vervangt. Aan den voorarm merk ik

eenen duidelijken supinator magnus en eenen^ro-

nator teres op. Bovendien is er een kleine supi-

nator brevis , en bevinden er zich benedenwaarts

onder de buigspieren van de vingeren dwarse

spiervezelen , als van eenen pronator quadratus.

Verder bestaan er aan de buigoppervlakte van

den voorarm een flexor carpi radialis
,
palmaris

longus ^en een flexor carpi ulnaris. De buigspie-

ren der vingers komen met eenen dubbelden

bundel te voorschijn ; de buitenste komt van het

spaakbeen, de binnenste van den binnensten knok-
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kei yan het opperarmbcen. Benedenwaarts split-

sen zg zich in vgf pezen , waarvan elke naar

haren vinger toegaat. De fauigspieren zgn der-

halve niet in sublimis en profundus gescheiden en

van een eenvoudiger maaksel dan die van den

mpnsch. Behalve de inplanting dezer pezen, ver-

toonen zich nog aan den handpalm eene aponeu-

rosis palmaris met eenen musculus palmaris bre-

vis en musculi lumbricales. Aan de uitstrekzijdc

van den voorarm doen zich twee spaakbeenstrek-

spieren voor , wj. extensor carpi radialis longus

et brevis. De longus ontspringt op dezelfde wgze

als bg den mensch. Dezelve bestaat uit eenen

kleinen spierbuik , w^elke terstond in eene smalle

pees overgaat, die zich aan het voorhandsbeen

van den derden voorteen inplant. Schuins over

deze exlensores heen gaat eene breede pees , van

eene spier afkomende , die de plaats vervangt van

extensor pollicis brevis en abductor pollicis lon-

gus. In plaats van deze beide , den mensch eigene

spieren , bestaat er bg den Ranguroo slechts eene

spier , welke van het spaakbeen afkomt en zich

in het achterste lid van den duim inplant. Er is

een extensor communis quatuor digitorum , welke

naar de vingers toegaande , zich in vijf pezen

splitst , door dwarse pezen met elkander zamen-

hangende. Bovendien is er nog een extensor pro-

prius digili quinti en een extensor carpi ulnaris.

Alle de bij den mensch gewone schouderbladspie-

ren zijn aanwezig en bieden niets bijzonders aan.

De triceps is zeer sterk j de leres minor daaren-

tegen zeer weinig ontwikkeld. Met het binnenst

21 f-
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hoofd vau den irüeps verbindt zich een afzou-

derlijke bundel van den latissimus dorsi. Uit dil

OTerzigl volgt, dat al de voornaamste spieren

der bovenste ledematen van den mensch aanwezig

zgn , waardoor de Kanguroo dan ook voor al de

groote bewegingen van den arm van den mensch

vatbaar is. De bewegingen van de vingers al-

leen zijn minder zamengesteld , door vereenvou-

diging van de spieren ?.ich in dezelve inplantende

en door het gemis vau enkele , welke aan den

mensch eigen zyn , en vau de menschelijke hand

een zoo eigenaardig grijp- en tastwerktuig maken.

Bg deze menigvuldigheid van kleine en belrek-

kelgk zwakke spieren, wier doel is menigvuldige,

maar weinig krachtvolle bewegingen te weeg te

brengen ., steekt de gesteldheid der onderste lede-

maten zeer af. Hier krijgt men groote en grove

spiermassa's, alle bestemd, om, door krachtvolle

beweging, den tronk bij de sprongen van het

dier op te hefiFen en voort te stuwen. Ook hier

vertoont zich weder de menschelijke hoofdvorm ,

echter met meerdere afwijkingen dan aan de bo-

venste ledematen. De sartorius komt van den

voorbovensteu doorn des darmbeens
,
gaat niet

,

even als bij den mensch , schuins naar beneden

,

maar daarentegen regt naar voren , en plant zich

over den plaalsvervangenden band der knieschijf,

in deszelfs benedenst gedeelte in. Onder den sar-

torius bevindt zich de rectus femoris , welke zeer

zwaar is en met twee hoofden ontspringt ; het

eene smallere komt , onder den sartorius van den

voorbovensteu doorn des darmbeens , het andere
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van deo boveurand der heupkoru. beideu katueu

tot eenen gemeenschappeigken spierbuik Ie xa-

men , welke , door middel van eene pees , zicVi

in den band vau het kniegewrichi verüesl. Naasl

denzelven zitten aan weerszijden de vasti Tus-

scben den binnensten vastus en den adductoi

magnus gaan de dijevalen en zenuw naar bene

den. De gracilis verdient . bij den Kanguroo
,

geenszins dien naam ; het is cene brecdc spier ,

•welke van den rand des nederdalenden schaam-

beenstaks afkomt en zich met eene breede , maar

dunne pees inplant aan het bovenst gedeelte van

de binnenste oppervlakte des scheenbeens. Zij ligt

op den gemeenschappelijken buik der adductores,

Dere of de triceps komt als eene breede, stevige,

in drie buiken gesplitste spier van den nederda-

lenden schaambeenstak en van het zitbeen af ; be

nedenwaarts gaat zij in eene pees over , welke

zich aan den binnensten knobbel van het dijebeen

vasthecht , terwijl het ander gedeelte zich met de

scherpe Ign des dijebeens verbindt. Uit de pees ,

welke aan den binnensten dijebeensknobbel is

vastgehecht , ontspringt eene peesachtige uilbrei-

ding , welke zich met de binnen- en achlerzgde

van het scheenbeen verbindt. De spier werkt

hierdoor zoo wel op den schenkel , als op de dij.

Aan de binnenzijde van den triceps zit de pecti-

naeu.1 ,
als eene smalle spier , welke zich van de

eminentia ileo-pectinea naar het binnenst gedeelte

van de dij begeeft. De m. obturator externus is

eene stevige spier, welke van de uitwendige op-

pcrvlakle van het foramen ohlumlorium afkomt
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en zich aau de binnenvlakte van deu kleinen

draaijer vasthecht.

Wat de spieren der achtervlakte van de dij aan-

gaat , ziet men den glutaeus maximus , met drie

gescheiden bundels van den voorbovensten- doorn

des darmbeens en van de heiligbeens- en bovenste

staarlwervelen afkomen. Deze vloeijen inéén en

planten zich in deu grooten draaijer en in de

buitenste scherpe lijn des dijebeens in. De glu-

taeus medius en minimus houden nagenoeg den

gewonen loop. In plaats van semitendinosus en

semimembranosus vindt men slechts ééne spier
,

welke van het zitbeen afkomt , breed naar bene-

den gaat en zich in eene pees inplant , welke met

het bovenst gedeelte van de binnenzijde des scheen-

beens en door eene peesachtige uitbreiding be-

nedenwaarts met de pees van Achilles verbonden

is. De biceps femoris vormt eene breede spier-

laag , welke do uitwendige oppervlakte der dij

bedekt , van den eersten staarlwervel en van het

zitbeen afkomt, met een kort spierhoofd zich aan

het dijebeen en met eene rolronde pees zich aan

den buitensten knokkel des dijebeens vasthecht

,

maar benedenwaarls een langer en breeder spier-

hoofd afgeeft, hetwelk in eene breede aponeuro-

sis overgaat , welke de kuitspieren aan de bui-

tenzijde even zoo bedekt , als zulks aan de bin-

nenzijde door de peesplaat van de gemeenschappelijke

semitendinosus en semimembranosus geschiedt. De

kuitspieren zijn derhalve in eene peesachtige schee-

de als ingevat , welke , daar zg van spieren af-

komt
,

gespannen kan en bij elke buiging der
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knie moet worden. De kracht , welke de kuit-

spieren , bg eiken sprong \an hel dier , uit Ic

oefenen hebben , wordt hierdoor vermeerderd. Zij

zgc sterk oniwikkeld en bieden daardoor groole

overeenkomst aan met die van den mensch. De

gaslrocnemius beslaat uit twee spierbuiken. De

binnenste van den binnensten dijebeensknokkel

afkomende, is breeder , steviger, langer dan de

buitenste. De buitenste heeft eenen dubbelden

oorsprong , den eenen van den buitensten dije-

beensknokkel , den anderen van het hoofd des

scheenbeens. Beide komen in eenen geraeensehap-

peiyken spierbuik te zamen , welke zich in eene

afzonderlijke pees inplant. Deze smelt niet in één

met die van den solaeus tot vorming van de pees

van AcniLLES , maar beiden planten zich afzon-

derlek in het hielbeen in. De solaeus komt met

een niet zeer breed spierhoofd van het buitenste

gedeelte der achtervlakte van liet dijebeen af , al-

waar hetzelve met het buitenst hoofd vau den

(/astrocnemtus zameosmelt. Voorts gaat de spier

langs de achtervlakte van hel kniegewricht naar

heneden , verbreedt zich en vormt eenen breeden

spierbuik , welke zich in eene breedere pees dan

de gastrocncmius inplant ; van haar scheidt zich

een binnenste bundel af, welke zich met eene

bgzondere pees verbindt. Daar, waar de solaeus

zich aan den buiteasten knokkel des dijcbeens

vasthecht , zit hel afzonderlijk beenstuk , hierbo-

ven beschreven en als een bijzonder gedeelte des

kuitbeens beschouwd. Ik zal wel niet behoeven

te zeggen , dal deze sterke ontwikkeling van de
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kuilspiereD in verband is met de ki^ehl , welke

tot de geweldige sprongen gevorderd wordt. De
beenderen van den voet werken daarbij in hun-
ne zaroenvoeging , als eeu hefboom van den

tweeden rang. Het magtpunt van den hefboom

wordt door het heilbeen gevormd ; het kootbeen

is steunpunt voor de vracht , het voorste uiteinde

van den voet is steunpunt voor den hefboom. Ik

- waag het niet te beslissen, in hoeverre met deze

lelfde krachtontwikkeling
, de afzonderlijke in-

planting van elke kuitspier in verband moet ge-

bragt worden. Onder den solaeus ligt eene zware

,

dikke spier , van den buitensten knobbel des

scheenbeens afkomende en schuins over den po-

plitaeus heengaande ; zij plant zich aan de achler-

vlakte van den schenkel in en gaat eindelrjk in

eene zware pees over , welke langs den binnen-

enkel naar beneden gaande , zich in eene sleuf

lusscben dezen en hel heilbeen plaatst, in welke

zij door eene peesscheede bevestigd wordt, Zicli

verder in de voetzool voortzettende , splitst de

pees zich aldaar in drie kleinere , eene middelste

zware voor den derden teen . twee kleine voor

de overigen Dé middelste pees gaat tusschen

eene vaneensplijting door
,

gevormd door eene

peesachtige uitbreiding , welke van het hielbeen

afkomt. Voorts gaat dezelve over het middclst

lid van den derden teen heen en plant zich ein-

delijk in het voorste lid in. üe binnenste pees
,

vvelke naar den eersten en tweeden rudimentairen

teen gaat , splitst zich in twee kleinere peesjes

,

waarvan elk naar zynen teen gaat. De buitenste
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yeti IS iets zwaarder dan de binnenste en plant

ïich in den vierden leen , namelijk i» deszelfs

voorste lid , in.

Uil deze inplanting der pezen blijkt , dat deze

geheele spier als eene buigspier van de teenen

kan beschouwd worden. Dezelve vervangt den

libialis poslicus en flexor longus digitontm pedis.

Onder dezelve ligt een stevige poplitaeus. Andere

buigspieren zijn er aan de achtervlakte des schen-

kels niet. Van de ondervlakte des heilbeens komt

eene stevige
,

peesachtige uitbreiding af , welke

naar den vierden teen eene tweede , kleinere pees

afzendt. Beide planten zich in aan de achterste

leden van den derden en vierdeu teen. Aan den

derden teen splijt de pees zich in tweeën, om de

pees 'van de buigspier door te laten. Bovendien

is er aan de voetzool eene spiermassa , welke ik

als flexor bretis beschouw. Aan de voorzijde van

den schenkel merk ik eenen stevigen M. tibialis

anlicus op, welke de geheele voorste oppervlakte

van het scheenbeen bedekt en van deszelfs bui-

tensten knokkel afkomt. Dezelve gaat in eene

stevige pees over , welke zich eerst schuinsch over

de voorste oppervlakte van den voelworlel om-

buigt en dan zich aan den binnenrand en onder

denzelven inplant. Naast denzelven is eene gemeen-

schappelijke slrekspier der teenen geplaatst , welke

benedenwaarts in eene pees overgaat; deze splitst

zich in tweeën voor den derden en vierden teen.

Tusschen dezen extensor communis en den tibialis

antiras bevindt zich eene kleine strekspier , welke

uil eenen kleinen spierbnik en eene vrij lange
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pees bestaat. Deze laatste begeeft ziuli «aar du

rudimentaire teenen. Buitenwaarts zijn er nog

twee m. m. -peronaei. De binnenste en onderste

,

welke tegen den extensor communis aanligt
,
gaat

over het kuilbeen heen en piant zich in den

voetworlel in. Ik houd denzelven yoot peronaeus

brevis. De andere , peronaeus longus\, plant zich

in het middelst lid van den vierden teen in en

gaat derhalve over den tarsus heen , terwijl de

andere aan de onderzijde van den tarsus blijft.

Dit zijn de eenige spieren , welke aan de voorste

oppervlakte van den schenkel zijn op te merken.

Zij zijn stevig , maar worden toch in kracht door

de flexores overtroffen. Deze beschouwing van

de spieren der onderste ledematen doet zien, dat

zg nog meer vereenvoudigd , nog meer tot enkele

krachtvolle massa's dan bij den mensch terugge-

bragt zijn. De inrigting van allen strekt slechts

daarhenen, dat buiging en uitstrekking, maar

dan ook in de hoogst mogelyke kracht voortge-

bragt worden. Het is daarom , dat de sartorius

niet in eene scheeve
,

gelijk bij den mensch , maar

in eene regtstreeksche rigling op den schenkel

werkt , dat semi-membranosus en semi-tendinosus

met den biceps de kuit met hunne peesplaten

omvatten , dat aan den schenkel de spieren slechts

tot buig- en uitslrekspieren, niet tevens tot af-

en aanvoerders worden teruggebragt. De nood-

wendigheid van groote krachtontwikkeling brengt

aan de achtervlakte van den schenkel eene zwel-

ling te weeg, overeenkomende met de kuit van

den mensch , cu hierdoor aantoouende , dat men
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deze laatste te algemeen als eene eigenheid des

menschelijken geslachts beschouwd heeft. Even-

zeer immers als dezelve kan gemist worden bg

die dieren , die zich op hunne vier pooten be-

wegen , moet zg aanwezig zgn bg diegene , bg

welke de achterste ledematen bgkans de eenige

werktuigen tot de beweging zijn; In dit geval

verkeert de mensch volstreklelgk , de Kanguroo

grootendeels, en eenheid van oorzaak brengt

daardoor ook hier eenheid van uitwerksel te

weeg. Een ander punt , op hetwelk ik nog

even wcnsch terug te komen , is de zonderlinge

gesteldheid van den voet. Er zijn twee , door

derzelver gebrekkige ontwikkeling bgna nuttelooze

teenen aan denzeiven. Hoe is dit met den overal

zoo planmatigen voortgang der natuur te zamen

te brengen? De reden er van in de huishou-

ding van het dier na te sporen , ware vruchte-

looze arbeid ; maar zoude deze schgnbare afwg-

king toch niet aan vaste en bekende regels ge-

toetst kunnen w^orden ? Ik wil hel beproeven.

Vermenigvuldiging van vingers aan de hand, van

teenen aan den voel, is een vrg standvastig kenmerk

der dierlijke bewerktuiging. Vijf is bg beide hel

grootste getal, en dit wel zoo standvastig, dat

zelfs bg wanstaltige verdubbeling er geen geval

bekend is, in hetwelk de tegennatuurlijke ver-

meerdering het tweemaal vgf te boven gaat. Van
dit vgflal, hetgeen ik als bewijs van de grootste

volmaaktheid beschouw, zien wg allengs bg de

zoogdieren eenige leeuen wegvallen , en wel zoo

,

dal de ovcrblyvende of in eenc rij naar voren
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geplaatst zijn
,

gelijk ia de veelhoevuje
, ol' dat er

slechts twee zich naar voren bevinden , terwijl

de andere of een of twee ten getale , als onware

teenen (^digiti spurii) naar achteren zijn verdron-

gen
,

gelijk bij de tweehoevige , door welke de

overgang gemaakt wordt tot de zoogenaamde

eenhoevige. Deze overgang intusschen van de

tweehoevige tot de eenhoevige is snel en met eene

aanzienlijke gaping. Zoude deze laatste niet door

den Kanguroo en aanverwante soorten aangevuld

kunnen worden ? Bij dezelve vindt men vier

teenen, even als bij de meeste Bisulca. Een van

dezelve heeft zich hoofdzakelijk ontwikkeld en

is in aard , hoewel niet volkomen in plaatsing ,

geiyk te^ stellen met den enkelvoudigen teen van

de eenhoevige zoogdieren; de vierde teen is in

zijne ontwikkeling terug gebleven en te vergelij-

ken met den tweeden voorteen van de tweehoe-

vige , de twee rudimentaire teenen zgn , zoo niet

volkomen in rang en plaatsing , echter in ont-

leedkundige beteekenis als omoare teenen te be-

schouwen , hier niet, gelijk bij de tweehoevige

,

naar achteren verdrongen , maar in eene ry met

de overige teenen geplaatst. Zoo nu de derde

teen zich nog sterker ontwikkelt en de overigen

nog meer terugblijven , kr^gt men eindelijk den

vorm der eenhoevigen , bij welke toch steeds

beenstijlen aan de achterzijde der ossa metacarpi

en metatarsi overblgven , als aanduiding van ru-

dimentaire teenen , en als bewijs , dat de natuur

niet met sprongen voortgaat. Eene verdere ont-

wikkeling dezer denkbeelden zoude mij te verre
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van mgu tegenwoordig onderwerp verwgderen.

Ik keer lol helzelve lerug , om mij met verre

weg het belangrijkst gedeelte der myologie van

het dier , met de buikspieren bezig te houden.

De buitenste schuiusche buikspier is zeer breed

en komt op de gewone wgze van de onderste

ribben ai , alwaar hare spierhoofden zich over-

snijdeu met die van den serralus anticus major.

Hare spiervezelen zijn afgebroken door vijf pees-

achtige strepen
,

gelgk aan de inscriptiones ten-

dineae , welke bij het menschelijk geslacht in de

regie buikspier worden aangetroffen. Ongetwij-

feld zgn zij hier in verband met de meerdere

kracht, welke de buitenste schuinsche buikspier

heeft uit te oefenen. Als eene breede spierplaat

naar beneden gaande, plant de buitenste schuin-

sche buikspier zich in eene aponeurosis in, wel-

ke in de schaambeenstreek zich in twee schen-

kels splitst, ten einde den hier zeer aanmerkelg-

ken uitwendigeu liesring te vormen. Oe binnen-

ste schenkel plant zich met zeer fijn ineengewe-

ven vezels in den achterrand van het os marsu-

piale in ; de buitenste verbindt zich met den

dwarsen schaambeenstak. Langs den binnenrand

van dezen liesring gaal de arteria epigastrica

inferior opwaarts en door dezelve heen gaat aan

weerszijden een platte spierbundel naar voren

,

niet ongelgk aan den cremasler van den mensch

en zich met uitgebreide vezels inplantende in de

huid , welke den achterwand van den buikzak

'

vormt, alwaar zg de mamschijf omgeven , len

einde , volgens hel denkbeeld van morgan , deze
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bg het zoogen zaam te drukken en de melk er

uit te persen. (PI. I. d.) Bg naauwkeurige ont-

leding bleek mg , dat deze spierbundels met eene

bgzondere spierplaat van den M. transversus ab-

dominis afkomen , en dat zg
,
gelgk cuvier dit

ook reeds te regt opgeeft , over de ossa marsu-

pialia even als over eene katrol heen gaan. Cu-

vier beschrgft dezelve als eene dunne en lange

spierstrook (ruban musculaire'). Ik aarsel niet

dezelve als schortspieren van den buikzak te be-

schouwen. Door eene eigendommelijke wijziging

derhalve, in verband met de behoeften van het

dier, zoude hier bg het vrouwelijk geslacht eene

spier bestaan, welke anders slechts aan de man-

nelijke kunne eigen is. Behalve deze schortspier

ontvangt ook de buikzak eene stevige spierlaag

van de huidspier , van welke enkele vezelen even

als een kring rondsom de opening van den buik-

zak gaan en derhalve als deszelfs sluitspier wer-

ken. Van dezelve verlengen zich , volgens mor-

GAN (*), enkele benedenwaarts tot aan de vulva,

waardoor deze wordt gezegd opgetrokken te kun-

nen worden , ten einde bg de baring het jong

in den buikzak over te voeren.

De regie buikspier neemt oorsprong van het

borstbeen en gaal met regte evenwgdige vezels

naar beneden; op de hoogte van hel os marsupi-

ale gekomen , splitst de spier zich in twee bun-

(") Morgan, Description o/ llii Mammary Oigans of iht

Kanguroo. Transactions of the Linncan Society of

London. LondoD 1829. Vol. XVI.
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dels^ een Luudel (PI. I,'a. a.), het meest opper"

vlakkig gelegen , is uit ovcriangsche vezels za-

mengesteld , slaat zich over den tweeden bundel

heen en plant zich in eene rolronde pees ia
,

welke zich aan den knop van het os marsujnale

vasthecht ; de tweede bundel is uit T>;zels zamen-

gesleid , welke schuins van de spier afkomen en

des te dwarser worden , naarmate zij meer naar

beneden gaan. Deze tweede bundel f PI. I, b.)

gaat een weinig onder den eersten heen en heeft

eene dubbelde inplanting; de eene buitenste aan

den binnenrand van het os marsupiale , welken

het omvat ; de andere binnenste aan eene apo-

neurosis , welke zich over den M. pyramidalis

heenslaat, üit deze beschrijving volgt , dat de

regte buikspier niet , zoo als bij den mensch

,

met het schaambeen, maar met het os marsupiale

in verband is. Met dezelve stemt de opgave van

j. F. McCKEL niet overeen. Hij zegt, dat de regte

buikspieren bg den Kanguroo , even als bij het

Vogelbckdier, van de ossa marsupialia afkomen
,

welke zij geheel omhullen , en spreekt van de

dwarse Tezels niet {'*). Van deze gewaagt hg

naderhand , als hg van den pyramidalis zegt
("l-)

:

dat hij bij den Kanguroo zeer sterk is, van den

voorrand van het os marsupiale afkomt , eerst

uit dwarse , dan uit schuinsche , bijna regte ve-

zels is zaraengesteld en met den pyramidalis der

andere zijde door de witte lijn verbonden , zich

(*) Zie Sijstem der Fergl. Anatomie. Th. III. p. 453.

(t) X. a. pi. p. 457.
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over den geheelen voorwaud der buikholte uil-

strekt en breeder zijnde dan de regte buikspier
,

tol aan het borstbeen reikt, zonder zich in hetzelve

in te planten. Uit deze beschrijving van meckel

volgt , dat hg tot den pyramidalis brengt , het-

geen tot den rectus behoort. Duisterder en on-

juister nog is , hetgeen cuvier er van zegt (*) ,

volgens wien de buitenste schuinsche buikspieren

zich in de buidelbeenderen inplanten , terwijl de

regie en dwarse er slechts achter heengaan en de

buidelbeenderen eigene spieren bezitten [musclen

trianyulaires van tïson) , welke de tusschenruimte

tusschen de ossa marsupialia vullen , door eene

peesachlige streep met elkander verbonden zijn

en uit regte en schuinsche vezels beslaan , welke

aan den binnenrand van het buidelbeen vastge-

hecht zijn. Zij zouden als eigene musculi marsn-

piales , de buidelbeenderen opligten en naar el-

kander toevoeren. Niet minder onjuist zyn de

beschrijvingen van morgan en van ritgen (-]-).

Tegenover dezelve meen ik mijne bevinding Ie

mogen stellen. Uit dezelve blijkt , dat noch

CUVIER , noch MECKEL den M. pyramidalis goed

gekend hebben. Mijne nasporingen (PI. I , c. c.)

vertoonden my denzelven, als eenen smallen , maar

langen spierbundel , welke met eene breedere

basis uit den bovenrand van het schaambeens-

gewricht ontspringt , door de aponeurosis van de

(*) CüVIER, £cf. d'Anat. comp. Tom. V. p. 162.

(f) Ritgen, Ueber einigc Eigenthümlkhkeilen im Bau der

Beutelthiere, in Zeitschrift fiir organische Physik.

Risenach J828. p. 371.
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regie buikspier bedekt wordt , zich met de ge-

lijknamige van de andere zijde des ligchaams

door eene peesslreep verbindt , naar boven smal

toeloopt en ongeveer op hel midden van den

voorwand der buikholte met de regte buikspier

inéénsmelt. Als slotsom volgt hieruit , dat de

buitenste schuinsche buikspier en de regte zich

alleen met het os marsupiale verbinden ; dat er

geene eigene spier voor de ossa marsupialia is

en dat het eigendommelijke van het dier ten de-

zen opzigte beslaat in voormelde aanhechting en

in de lengte van den M. pyramidalis.

De binnenste schuinsche buikspier bestaat uil

schuins opklimmende vezels , welke niet lol aan

de witte lijn reiken , maar op cenen afstand van

ongeveer 10 duimen NedcrI. maal vandezcivc op-

houden en in eene pcesplaat overgaan , welke zich

benedeuwaarts ia den achlerrand van hel buidel-

been inplant. De dwarse buikspier daarentegen

zet zich veel verder naar binnen voort ; zij gaat

onder de peesplaat van de binnenste schuin-

sche door , maar strekt zich benedeuwaarts niet

tot aan de schaambeenderen uit, op eenen afstand

van 0,17 van dezelve ophoudende en zich in de

inwendige peesplaat der buikspieren inplantende.

Door dit ontlecdkundig overzigt der buikspieren

werden wij geleidelijk tot de nasporing gevoerd
,

omtrent het doel der ossa marsupialia. Gelijk de

naam het aanduidt , worden zij in betrekking ge-

steld tot den buikzak en als steunmiddelen voor

denzelven beschouwd; dit althans was de meening

ran LiNNiEus, crviEn en anderen. Eene opper-

. NAT. TIJD8CII. 22
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vlakkige beschouwing van de plaatsing van het

maraupium is voldoende, om ons de overtuiging

te schenken , dat deze vermeende ondersteuning

niet wel hun doel kan zijn. De zak immers be-

vindt zich niet op, maar vóór dezelve, alwaar

hij slechts door middel van celwysweefsel , met

de onderliggende spieren en dus ook met de os-

sa marsupialia verbonden is , waardoor reeds elk

denkbeeld van ondersteuning moet wegvallen. —
Verder ook vindt men deze beenderen , zoo wel

bij de mannetjes, welke geenen buikzak bezitten

,

als bij Je soorten , welke in deszelfs plaats slechts

cene enkele huidplooi vertoonen , gelijk de Di-

delphis murina , enz. Hier tegen zoude men wel

kunnen aanvoeren , dat dit alleen geschiedt , om.

den grondvorm in stand te houden, gelijk ook

bij vele zoogdieren de mannelijke individu's even

zoo wel tepels bezitten, als de vrouwelijke, maar

dit zelfs aannemende , blijven nog de Monotrema'

la over , bg welke , als ongelgksoortige dieren
,

de grondvorm niet behoeft bewaard Ie worden
,

en welke evenwel , in weerwil van het gemis

van buikzak , de zoogenaamde buidelbeenderen

bezitten. Deze zyn bij hen , even als bij de Bui-

deldieren , aanhechtingspunten voor de buikspie-

ren. Meckel (*) zag , bij den Ornühorhynchus
,

de buitenste schuinsche buikspier , de regte en

de piramiedvormige met het os marsupiale ver-

bonden. — Ik geloof uit dit alles het besluit te

(*) J. F. Meckel, OrnUhorhynchi paradoxi detcriptio

anatonnca, Lipsiae 1826. p. 25.
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mogen trekken, dat zg in geene verhoudiug hoe-

genaamd zijn tot den biiikzak. Zoo ik mij niet

bedrieg, moeten zg slechts als verlengde punten

van aanhechting Toor de buikspieren en als steun-

punten voor den voorsten buikwand beschouwd

•worden ; de zoo straks gegeven beschrijving der

spieren bewijst zulks. De vraag bigft slechts

,

waarom de Marsnpialia dergelijke verlengde pun-

ten van aanhechting , dergelijke steunsels voor

den buik behoeven. Zoude de beantwoording van

dezelve niet gelegen zijn in den groolen afstand

tusschen de punt des borstbeens en den boven-

rand der schaambeenderen , welke bij geen dier

zoo aanmerkeiyk is, als bij de Buideldieren^ Dit

aannemende, zouden de buidelbeenderen
,

gelijk

dit reeds vroeger door meckei. (") en door mij (]-)

geschied is , in doel gelgk gesteld kunnen wor-

den met de buikribben van den krokodil. In deu

eersten oogopslag zoude men vyelligt meenen , dat

zg met de sprongen van den Ranguroo en met

de hiertoe gevorderde meerdere kracht van de

buikspieren in verband zijn. Bij nader inzien

echter blijkt het ongenoegzame dezer meening.

Aan de eene zijde immers kunnen tegen dezelve

aangevoerd worden die Marsupialia , welke op

zoo vele andere wgzen , maar nimmer door spron-

gen zich voortbewegen ; aan de andere zijde de

Dipus , de Helamys , welke op hunne achterpoo-

(•) 1. F. Meckel, Sijtlcm der vergl. Jnat. Th. II. p. 437.

(f) W. Vromk, Bijdr. tol de Natuurk. ff^elensch. l D.

1 St. p. 161.

22 *
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ten en regtop voortspringen , even als de Kangu-

roo , en evenwel geene ossa marsupialia bezitten.

Gewiglig is in dit opzigt de opmerking van be-

ciARD (^), die, bij vrouwen dikwerf boven den

kam des schaambcens een beenpunt meent opge-

merkt te hebben , hetwelk hij als een rudiment

van biiidclbeenderen beschouwt. Zoo doende deze

beenderen, zoo wel bij de Marsupialia als bij de

Monotremata , eenvoudig met de spieraanhechting

in verband brengende, ben ik er echter verre van

af , dezelve met lal'Rent
(-f-)

voor verbeende pezen

der buikspieren te houden. Men behoeft slechts

derzelver vorm , de wijze van verbinding met de

schaambeenstakken te vergelijkeu met de bekende

gedaante en zamenslelling der verbeende pezen

van de vogels , om zich van hel ongegronde de-

zer vooronderstelling te overtuigen. Niet minder

vervalt de meening van moiigan, dat zij zouden

dienen , om tegendrukking te verschaffen aan de

mamschijf, terwijl deze tot uitdrijving van de

melk, door de schorlspier van den zak zaamge-

persl wordt. Dezelve was welligt aan te nemen

,

zoo zg breede beenplaten vormden ; aangezien zij

echter smalle beenstijlen zijn , 'op welke slechts

eene kleine strook van de , bij het zogen opge-

zette mamschijf kan komen te rusten, wordt hier-

door de gcheele tegendrukking doelloos. Boven-

(*) Beclard , Ueber die Osteose m J. F. Meckel's

Archiv fiir die Fhysiologie. Th. VI. p. 437.

(+) Laurent, Leitrc aur deux sujets d'anatomie com-

parée. Bullclin iles Sciencea mc(fica/«. Juin 1827. p. 111.
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dien is de noodwendigheid der legendrukking nog

verre van bewezen en is het geene uitgemaakte

zaak , dat de melk werkelgk uitgeperst wordt of

behoeft te worden. De meening van bitckn heeft

nog veel minder voor zich , dat zij bij de baring

zoude dienen tot zamendrukking van de buikholte

en tot voortstuwing van de uitwendige opening

der voortplanlingswerktuigen naar den buikzak

toe , weshalve zij ossa nisoria zouden moeten

heeten. Waarom immers zoude er bij een dier

,

hetwelk zgne jongen half ontwikkeld , als het wa
re door abortus ter wereld brengt, eene zoo groote

krachtsontwikkeling gevorderd worden , terwijl bij

de overigen , welke voldragen jongen baren , de

zaak door de kracht van den uterus, geholpen

door diaphragma , buikspieren , enz. , op eene

meer eenvoudige wijze geschiedt? Deze tegenbe-

dcnking, dunkt mg, had ook ritgrn niet moeten

ontsnappen. Maar genoeg ; keercn wij tot de

spierbcsclirijving van den Kanguroo terug. Zoo.

de eigenheden der buikspieren in eene bepaalde

verhouding staan tot de huishouding van het dier,

niet minder belangrijk en voor dcszclfs behoeften

doelmatig is de gesteldheid van den psoas. De-

zelve bestaat uit twee gedeelten, portio major en

minor, maar in omgekeerde verhouding van het-

geen bg den mcnsch geschiedt. Hetgeen bij den

mensch is portio minor, is hier major en zoo om-

gekeerd. De portio major nu van den Kanguroo

is aan de binnenzijde geplaatst. Dezelve stelt eenen

langwerpigen spierbuik voor, welke van den laatsten

rugwervel afkomt, alwaar hij ineenvloeit met het
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lendengedeelte vau hel diaphragma; voorts liccht

hg zich vasl aau alle de ligchamcn en aan de

tusscheawervelplaten der lendenwervelen tol aan

den voorlaatsten loc , en gaat eindelijk in eene

rolrondc pees over , welke zich in de eminenlia

ileo'pectinea van het schaambeen inplant. Het

ander gedeelte van den psoas {^portio minor van

den Kanguroo , portio major van den mensch)

beslaat uit schuinsche vezelen, komt van de kan-

ten der beide onderste lendenwervelen
,

gaal

schuins naar beneden, en, terwijl het zich onder

de portio major en over den dwarsen schaam-

beenslak heenslaat , hecht het zich tegelyk met

den iliacus internus aan den kleinen draaijer vast.

Door eene merkwaardige wijziging derhalve , is

het gedeelte , hetwelk bij den mensch het zwak-

ste en niet eens altoos aanwezig is , hier als 'eene

stevige spier ingerigt, welke bestemd schgnt, om
bij de sprongen , het bekken met kracht op te

ligten. Dit intusschen is niet de cenige afwijking

,

welke de psoas-&p\e.T ons vertoont. Tusschen hare

beide gedeelten blijft eene tusschenruimtc over
,

door welke de arteria en vena ilicca externa heen-

gaan. Hierdoor worden deze vaten in hunne zit-

plaats bepaald, even gelijk de or<. s«ic/arja bijden

mensch , tusschen de m. m. scaleni. Dat hieruit

een voorbehoedmiddel ontstaat tegen de verplaatsing

van de vaten bij de sprongen van het dier , en tevens

enne bescherming voor dezelve voorlgebragt wordt,

behoeft geene vermelding. Zy zijn tusschen de

peesvezelen ingeplaatsl en hierdoor wordt derzel-

vcr drukking , bij de zameulrekking der spieren
,
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op dezelfde wijze belet , uls dit bij deu ineusuh

in den hiatus aorlicus des raiddelrifs voor de

aorta en in de pees van den adductor magniis

voor de arteria cruralis geschiedt. Uit dezelfde

behoefte , uit welke eene zoo groole krachtont-

wikkeling voor de portio minor van den psoas

voortvloeit, is de aanzienlijke uitgebreidheid van

den quadratus lumborum bij den Rangiiroo af te

leiden. Deze immers heeft het achterst gedeelte

des bekkens te steunen en de zijdeiingsche bewe-

gingen van den tronk voort Ie brengen. Dezelve

vult de aanzienlgke ruimte tusschen de laatste rib

en den kam des darmbeens
, en hecht zich met

stevige pezen aan de dwarse uitsteeksels der len-

denwervelen , welke tusschen dezelve doorgaan.

De iliacus inlernus gaat van de binnenste opper

vlakte van het darmbeen regt naar beneden , en

plant zich in aan den kleinen draaijer van het

dijebeen. Eindelyk kunnen nog de scaleni in aan-

merking komen , als met de huishouding van het

dier in verband. De medius tn posticus li^n s\ec\\\.s

aanwezig, de anticus ontbreekt. Beiden gaan veel

lager naar beneden , dan bij den raensch en bij

andere zoogdieren. De tnedius hecht zich aan het

borstbeen en aan de kraakbeeaderen der vijf bo-

venste ribben , alvraar hg zich overkruist met de

gelijknamige spier van de tegenovergestelde zijde

des ligchaams. De posticus gaat naar de derde

rib. Deze lage inplanting zal wel dienen, om tot

opligling van den tronk met meerdere kracht op

de ribben te kunnen werken.

Tot zoo verre strekken zich mijne nasporingen
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van het spierstelsel uit. Het zoele weder nood-

zaaltte mij , spoedig tot de vervaardiging van het

skelet over te gaan en belette mij derhalve de

overige spieren te onderzoeken ; en dit te meer

,

daar ik tot de ontleding slechts nu en dan eenige

oogenblikken , tusschen vele andere werkzaam^

heden , konde afzonderen. Van de overige zachte

deelen heb ik uit den aard der zaak minder

nieiivys te vermelden. Zij werden veelvuldig be-

schreven en afgebeeld. Wat de maag betreft

,

verwijze ik tot de uaau\vkeurige beschrijving en

niet minder naauwkeurige afbeelding van cijvier(*).

Uit dezelve blijkt , dat zij zeer zaamgesteld en

eenigzins bij het colon van het paard te vergelij-

ken is. Dit . is in verband met het plantenvoed-

sel , met hetwelk het dier zich geneert en hangt

tevens zamen , zoo ik my niet bedrieg, met de

zonderlinge gesteldheid der acblerpoolen , welke

ik hief boven als overgangsvormen beschouwde

tusschen de -Bisulca en Solidungula , waardoor

welligt de toen geopperde gedachten nader be-

vestigd worden. Zoo veel allhans is zeker dat

ik in de Didelphis opnssum, bij welke, evea als

in de overige soorten van het geslacht Opossum
,

de vijf teenen nagenoeg in eene rij naast elkan-

der liggen en met eenigzins terugtrekbare nagels

voorzien zijn , de maag kogelrond , zonder eenige

verdeeling in zakken vind. Welligt grijpt het-

zelfde ook bij Dasyurus plaats , welke , wat het

(*) COTIER, Lef. d'^nai. eomp. T. IH. p. 380 en T. V.

PI. XXXVII. fig. 1.
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dicrlgk voedsel en de inrigling der leenen aan-

gaat , in dezelfde omstandigheden als de Opossum

verkeert. Dit groot verschil , door hetwelk die-

ren uit ééne en dezelfde orde geheel tegenover

elkander staan, toont, dat de orde der Marsu-

pialia daar , waar men zich ecne opvolgende

reeks in de dierenwereld wil voorstellen , nood-

wendig gesplitst, ja misschien wel geheel vernie-

tigd moet worden. Er zijn in dezelve dieren

bijeengebragt , welke alleen de voorlplanlings-

wgze met elkander gemeen hebben , overigens

zoo veel verschillen, dat welligt elk geslacht aan

andere orden toegevoegd zoude kunnen worden.

Het kenmerk der plantetende dieren is bij den

Kanguroo , in hel overig darmkanaal niet minder

dan in de maag uitgedrukt. Hetzelve is zeer

lang ; de dunne darmen zijn in veelvuldige kron-

kels opgevouwen. De blinde darm is. sterk ont-

wikkeld en van eene aanzienlijke lengte. Cu-

TiER (*) beweert , dat er twee peesstrooken over

denzelven heengaan en dat hij daardoor zich als in

cellen opgezwollen voordoet {boursoufjlé). J. F.

MECKEL [\) zegt dit niet waargenomen te hebben

en daarmede strookt ook mgne ondervinding. In

mgn exemplaar is de oppervlakte van hel coecum

geheel glad en even zoo ook hel overig gedeelte

der dikke darmen. De lever is niet zeer groot

en bestaat uit twee kwabben , welke elke weder

(») CariER, Lt^oni d'Jnat. comp. T. III. p. 487.

(f) J. F. Meckel, SytUm der vergt. Anat. Th. IV.

p. 656.
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door insaijdiugcn Terdeeld zijn. In de regier

kwab zijn er drie , in de linker twee insnijdiii •

gen. De regier kwab is grooter dan de linker.

Tusschen de tweede en derde insn^ding der reg-

ier kwab is de galblaas geplaatst, welke builen

den voorrand der lever uitpuilt en iu hare plaats

gehouden wordt door eenen dwarsband , welke

even als eene brug over den hals der galblaas

heengaat. De mill is van aanzienlijke lengte, ligt

tegen den blinden zak der maag aan en is in

twee , spits loeloopende kwabben verdeeld , van

welke de eene , van minderen omvang , zich als

een Hen succenturiatus voordoet. De alvleesch»

klier is
,

gelijk het planlenvoedsel van hel dier

dit medebrengt , van aanmerkelijken omvang. Door

de geheele inrigling derhalve van de organa chy-

lopoietica kenmerkt het dier zich als planlelend;

door de gecompliceerde maag en de grootte van

den blinden darm , kan het even als de Pecari ,

als een tusschenvorm beschouwd worden , tus-

schen de herkaauwende , de eenhoevige en veel-

hoevige zoogdieren. Als toenadering tot de her-

kaauwende dieren , is de opmerking van dwen (*)

belangrijk , die in de maag eener nieuwe soort

van Kanguroo (Macropus PAnavi) twee haarballen

gevonden heeft van eene eironde gedaante , van

welke de een drie , de andere twee duimen in

diameter heeft. Hg zegt ook, dikwgls bij de Kan-

guroo's herkaauwing waargenomen te hebben
,

(*) Proctedingi of the xoological Society of London, Part.

II. 1834. p. 152.
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maar met meerdere inspanning en minder regel-

matig dan bij de wczenllijke Ruminantia. Van de

spijsverlerings- lot de bloedvoerende werktuigen

overgaande , merk ik op , dat de ooren van het

hart in verhouding tot de kamers eenen aanzien-

lijken omvang hebben , en dat het linker oor ge-

lijk te stellen is aan het regter
,
ja misschien het-

zelve in uitgebreidheid overtreft. Ik beschouw

dit als een bewijs van mindere volmaaktheid

,

daar brj de lagere gevrervelde dieren , de ooren

betrekkelijk eene meerdere ontwikkeling hebben

dan bij de hoogeren , en bij deze het linker

oor minder ontwikkeld is dan het regter. Ook

komt het mij voor , dal de vorm van het hart

minder langwerpig is , dan bij de volmaaktere

zoogdieren en meer tot den ronden foetalen vorm

vau het hart nadert, üit den boog der aorta ont-

springen twee stammen . een regter aanzienlijke
,

een linker veel geringere. De regier gaat eerst

onverdeeld naar boven en splitst zich dan weder

in twee stammen , vv'aarvan de een als art. sub-

clavia dextra te beschouwen is , terwgl de andere

zich in tweeën scheidt en de arteria carotis dex-

tra en sinistra vormt. De linker geïsoleerde stam

is de o. subclavia sinistra. Door dezen oorsprong

der vaten , nadert de Kanguroo tot den vorm der

eenhoevige zoogdieren, bij welke
,

gelijk dit door

den grooten en zoo naauwkeurigea meckel (°) in

het breede uiteengezet werd , de linker subclavia

(•) J. F. Meckel , SijiUm der vergt. Anat. Th.

fH- 299 en folfg.
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veel lager uil den gemeenschappelijken slam der op-

slijgende aorta onlspringl , dan bij de herkaau-

wende dieren , mei uilzondering van den kameel.

Deze lage oorsprong is , volgens hem , een over-

gang lot den geheel gescheiden oorsprong uil den

boog der aorta. Ter nadere toelichting zij het

voldoende te herinneren , dal bij de herkaauwende

dieren er slechts een slam , als opstijgende aorta

uil den boog der aorta ontspringt en dal deze

zich dan splitst in de linker subclavia en in den

gemeenschappelijken slam voor Ae carotides ea sub-

clavia dextra. Zoodia nu de subclavia sinistra

zich zeer vroeg en derhalve laag van de opstijgen-

de aorta afscheidt, is dit eene toenadering lol hel

geïsoleerd te voorschijn komen van dezelve. Zoo

zich ook de carotis sinistra van den opstijgenden

stam afzondert , krijgt meii , zoo als bij den mensch
,

regis eene arteria anonyma , links carotis en sub-

clavia sinistra. Zoo volgt ook hier de natuur

weder eenen Irapsgewijzen voortgang. Niet onge-

wiglig is hel , dal de bij den Kanguroo opgegeven

oorsprong der vaatstamroen uit den boog der aorta',

somtijds als afwijking bij den mensch plaats grijpt
,

en dal bij hem evenzeer de overige vormen der

vaalverdeeling van de zoogdieren aangetroffen vvor-

den (*). Op nieuw wordt daardoor bevestigd, dat

hetgeen misvorming is in de eene klasse van die-

ren , lol de natuurlijke vormen in de andere be-

hoort , en dat derhalve een en hetzelfde beginsel

(*) F. TiEDEMAKN, Tabulae jirttriarum Corporii hu~

mani. CarUruhae. 1822. Tab. II. 6g. 3a, 4>, &>.
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de onderscheidene vormen van de dierenwereld ,

de natuurlijke zoo wel als legennaluurlijke beheert.

Bij deze toenadering tot den vorm der eenhoevige

zoogdieren , zal zich , volgens geoffrot saint-

HiLAiRE, in de slagaderlijke verdeeling overeenkomst

met de vogels voegen ; de arteria mesenterita in-

ferior, zal even als bij hen , ontbreken ; meckel ech-

ter spreekt van dit gemis niet en cüvier zegt

,

dal er standvastig bij de onderscheidene zoogdie-

ren twee a. a. mesentericae zijn. De zaak is der-

halve verre van bewezen. Ik betreur, dat ik er

mijne opmerkzaamheid niet op gerigt heb. Zoo de

a. mesenterica inferior werkelijk ontbreekt , is dit

gemis zeker eene merkwaardige overeenkomst met

hel maaksel der vogels. De omvang der slagaders
,

zich volgens eenen algemeenen regel rigtende uaar

de grootte en zamcnstelling der werkluigen , in

welke zij zich verdeelen , is daarvan ook afhanke-

lijk , dal de a. ileo-lumbalis , welke naar den qua-

dralus lumborum en de a. sacra media , welke

naar den staart gaat, eenen zoo aanzienlijken , de

a. a. uterinae daarentegen eenen zoo geringen om-

vang hebben.

Wat de ademhalingswerktuigen aangaat , weet

ik bij de beschrijving van hel strottenhoofd , door

MECKEL (°) gegeven , niels anders te voegen , dan

dat het schildswijze kraakbeen zijdwaarts twee re-

gelmatige en zich volkomen gelijke beenplaten

vertoont, zoodat hel middelst gedeelte alleen kraak-

beenig is. In het ringwijze kraakbeen zijn er ook

(*) atjttem der Virgl. ^nai. B. VL p. 528.
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beenpunlen, maar zeer onregelmatig. De beker-

vormige kraakbeenderen missen dezelve. Men kan

dit bestaan van beenpunlen in het strottenhoofd

niet wel aan den invloed van hoogen ouderdom

toeschrijven , in welken , zoo als genoegzaam be-

kend is, dikwerf tegennatuurlijke verbeening plaats

grijpt , aangezien het door mij onderzochte dier

nog zeer jong is. In het strottenhoofd neem ik

met MECKEL en ruoolphi chordce vocales aan , in

weerwil der tegenspraak van cuvier. De ringen

der luchtpijp zijn van achteren afgebroken en door

een vlies aangevuld. De regter long is in vier,

de linker in twee lobben verdeeld. Ik heet de-

zelve lobben , omdat het geene volkomen geschei-

den kwabben zijn.

Van de urinafscheidende werktuigen meld ik al-

leen , dat de bijnieren zeer klein zijn en dat ik

dezelve even eens zeer klein vind in eene later

door mij ontlede vrouwelijke Didelphis opossum.

Deze bevinding komt met die van meckei. (') ge-

heel overeen en pleit voor zijne stelling , dat de

bijnieren in eene physiologische verhouding staan

tot de voorlplanlingswerktuigen. Beide allhans

houden hier, in derzelver gebrekkige ontwikke-

ling, gelijken tred. Hoe de zaak bij het mannetje

gesteld zij , durf ik niet bepalen , niet in de gele-

genheid geweest zijnde , een mannelijk individu te

ontleden. Dat de vrouwelijke voorlplanlingswerk-

tuigen op eenen lagen trap van ontwikkeling staan

,

(*) J. F. Meckel, Abhandl. au» der menschl, und vergl.

Anatomie und Physiologie. UaUe 1806. p. 182.
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IS reeds uit hel verschijnsel op te maken , dal zij

hare jongen niet voldragen , maar gebrekkig ont-

wikkeld ter wereld brengen. Na eene baarmoe-

derlijke zwangerheid van 39 dagen , zal , volgens

BARTON , door de wijfjes Kanguroo een jong ge-

baard worden , hetwelk naar eenen aardworm ge-

lijkt , bijna doorschijnend is , eenen korten staart

en achlerpoolen heeft, korter dan de voorpooten.

Dit zoo gebrekkig dier, hetwelk als het ware

door abortus ter wereld schijnt gebragt , wordt

in den buikzak opgenomen en hecht zich aan

eenen der tepels vast , aan welken het in den eer-

sten tijd standvastig verbonden blijft, tot dat het

verder ontwikkeld zijnde, denzelven tijdelijk verlaat

en weder opzoekt , naarmate deszelfs behoeften

het medebrengen. De vraag is nu in de eerste

plaats , door welke hulpmiddelen het jong uit de

vulca naar den buikzak overgevoerd wordt. Er

zijn daartoe slechts drie wijzen denkbaar , voor-

eerst , dat door eene bijzondere gesteldheid der

deelen , vulva en buikzak zich zoodanig naderen
,

dat , bij de baring , het jong in den buikzak kan

opgenomen worden. Selu:r (") slelt zich de zaak

op deze wijze voor , en meent , dat de huidspier

langs den onderwand van den buikzak stevig ge-

noeg is , om dezen naar de vulva toe te trekken
,

en dat dan te gelijk de vulva door de vroeger

beschrevene benedenwaartsche verlenging der huid-

spier naar den buikzak toe opgetrokken wordt.

Door deze wederkeerige toenadering zal de vulva

(*) Seiler, Uis von OsEM. B. XXI. H. V uod VI. p. 475.
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het jong als het ware in den buikzak kunnen uit-

'

werpen. Deze wijze van beschouwen is slechts

eene vooronderstelling, en zoo ik mij niet bedrieg

,

niet boven allen twijfel verheven. Ik wil dit al-

leen er tegen aanvoeren , dat er moeijelijk 'een

stand van het dier denkbaar is , onder wel-

ken deze toenadering mogelijk zal zijn ; dat de af-

stand tusschen den buikzak en de vulva te groot

is , dan dat beide zich zoo veel naar elkander kun-

nen laten toebuigen , tot dat zij zich eindelijk ra-

ken , te meer , daar en het bekken en de door

RiTGCN vermeende ossa nisoria daartegen beletse-

len zouden zijn; eindelijk, dat de baring in het

algemeen van te veel krimpingen en onregelmatige

bewegingen vergezeld gaat , dan dal men kan aan-

nemen , dat het uitwendig schaamdeel steeds zoo

gemakkelijk met den buikzak in aanraking zoude

kunnen gebragl en gehouden worden. Eene twee-

de wijze van overbrenging van het jong in den

buikzak , zoude , volgens rudolphi , door de voor-

poolen zqn , met welke het moederdier hel jong

aanvatten en in den buikzak voeren zal. Eene

oppervlakkige beschouwing echter derzelve is vol-
^

doende , om ons de overtuiging te schenken , dal

zij daartoe ten eenenmale ongeschikt zijn. Ten

derde blijft nog over na te gaan , of hel jong ook

met den bek door de moeder zoude kunnen aan-

gevat en overgebragl worden. Deze vooronder-

stelling, want meer is deze meening niet, heeft in

de eerste plaats voor zich , dat dagelijksche onder-

vinding leert , dat vele zoogdieren op deze wijze

hunne jongen van de eene plaats naar de andere
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overbrengen , en len tweede , dat owen (*) werke-

lijk gezien heeft , dat , toen hij het kortelings door

den buikzak opgenomen jong van den tepel ver-

wijderd had, het moederdier pogingen aanwendde,

om hetzelve met den mond er weder aan te plaat-

sen. Het steunde zich daarbij op zijnen drievoet,

gevormd door achterpoolen en staart , hield met

de voorpoolen den buikzak uitgespannen
,
plaatste

zijnen bek er in en poogde met dezen , hoewel

toen vruchteloos , het jong weder met den tepel

in verband te brengen.

Hel schijnt , dat in de eerste dagen na de baar-

moederlijke geboorte de zak gesloten blijft , len

einde hel jong voor alle beleediging te beveiligen.

Alsdan grijpt er eene rijkelijke afscheiding van

huidsmeer in denzelven plaals, door welke het nog

naakte jong voor nadeelige wrijving beveiligd

wordt. Dezelve vermindert in dezelfde male , als

het jong in krachten en ontwikkeling toeneemt.

Dit geschiedende , opent zich de zak weder , ver-

laat het jong somtijds den lepel en wordt de zak,

welke vroeger eene tweede baarmoeder konde hee-

len , nu meer eene bewaarplaats voor het jong.

Morgan (}-) ging de wijze na , waarop hel moe-

() R. OWEM , On the Generation of the Marsupial Ani-

mali wUh a description of the impregnated uterus of

tht Xanguroo, Philos, Trant. 1834. T. II. p. 333 eu

(f) J. Morgan, A further Description of the Mammary
Organs of the Kanguroo, Trans, of the Linnean

Society. Vol. XVI. P. III. London 1833. p. 455 en

NAT TliDSCH. 23
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derdier in de eerste maand , nadat hel jong den

tepel verlaten had , hetzelve den terugkeer in den

zak gemakkelijk maakt. Het bukt zich , tot dat

de buik bijna den grond raakt en opent dan den

zak met de voorpooten, opdat het jong meieenen

kleinen sprong er zich in zoude kunnen begeven.

In den achterwand van den zak zitten de tepels
,

vier ten getale , twee boven elkander aan weers-

zijden. De bovenste zijn rudimentair en welligt

overtollig , ten einde , zoo het noodig mogt zijn
,

als plaatsvervangers te kunnen dienen , volgens

eene algemeene. wijze voorzorg der natuur, door

welke , ook bij de meeste andere zoogdieren , het

getal lepels en mamschijven , dat der jongen , wel-

ke op eens ter wereld komen , te boven gaat. De

onderste lepels nu zijn de eigenlijk melkgevende;

in den maagdelijken toestand zijn zij in de mam-

schijven verborgen ; bij het eerste zogen worden

zij naar buiten gebragt , waarbij zij zich, even als

de vinger van eenen handschoen, het binnenste bui-

ten keeren. Een net van vaten ontwikkelt zich

dan rondsom den lepel, aan welken zich het jong

vasthecht , door hetwelk dezelve opzvTclt en zich

als hel ware oprigi. Het jong hecht zich aan den-

zelven , door mid4el van z^'nen mond , welke zich

(ian nog als eene ronde opening , zonder lippen,

zonder duidelijk gevormde kaken voordoet. Door

deze inrigling der mondopening, door de opzwel-

ling tevens van den lepel en deszelfs verlenging,

welke SEiLER tot in de pharynx zag reiken , laat

zich, verklaren, hoe het jong , zoo lang het nog

gebrekkig ontwikkeld is , onafgebroken aan den-
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zelven gehecht kan blijven. Of nu hel nemen van

voedsel zuiver door opzuigen of door inspuiting

geschiedt , ten gevolge van de zamendrukking
,

welke de mamschijf ondergaat door de spier vroe-

ger beschreven en door duvernoy met den naam

van musrulus ileo-marsupialis bestempeld, durf ik

niet bepalen. Bewezen is het wel niet , maar toch

niet onwaarschijnlijk , aangezien bij de Cetacea , bij

welke door den vorm van den bek van het jong

en door de harde lippen , met welke dezelve om-

geven is , hel zuigen ook door eene soort van in-

bpuiling schijnt te geschieden , er zich eene derge-

lijke spierlaag rondom de mamschijf bevindt en er

niet minder eene , bij gemis van tepel , op de

mamschijf van den Ornithorhynchus wordt aange-

troffem ("). Geofprot sai.nt- hilaire (f), die

zich zoo menigwerf door zijn weelderig vernuft

laat medesiepen en zoo vele dwalingen hierdoor

in de wetenschap invoerde, meent, dal er tusschen

den lepel en de mondholte van hel jong eene or-

ganische verbinding ontslaat , door middel van va-

ten , welke uit de mondholte van het jong ont-

springen en zich met den lepel verbinden. Hij

laat zich zoo verre door dit opgevat denkbeeld

(*)Rddolphi, Einige Bemerkungen ueber den Bau dei

Brütte. Physik. Ahhandl, d, Akad. d. IVissensch. zu

Btrlin. 1831. y. 337—344.

(f) Geoffroy St. -Uilaire, Mémoire sur la Géné.

ralion des Animaux d bourse et Ie devcloppement de

Uur» foetus. Annales des Sciences naturelles, T. I.

p. 392. Dielitnnaire des Sciences naturelles, T. XXIX>

Puil 1823. Art. Warsupiaux.

23 '
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verleiden, dal hij de jongen als greffés a la mam
melle beschouwt en den tepel bij eene navelstreng

,

de manschijf bij eene moederkoek vergelijkt. Hij

meent , dal de jongen zich later van dit vaatrijk

verband losscheuren en dal dit van eenige bloe-

ding gepaard gaat. Hierdoor zullen zij len twee-

denmale geboren worden en een tijdperk van het

leven intreden , hetwelk overeenkomt met den ge-

wonen toestand der zogende dieren {*). Is het

wel noodig , dat wij ons met de wederlegging van

dit ongerijmde gevoelen bezig houden? De onder-

vinding heeft hetzelve genoegzaam wederlegd.

Geen der overige zoo naauwkeurige waarnemers,

MORGAN , owEN hebben dit vaatrijk verband aange-

troffen. Deszelfs oorsprong zoude ook te veel van

de gewone wijze afwijken , waarop nieuwe vaten

in het dierlijk ligchaam plegen te ontstaan , dan

dal dezelve eenigzins denkbaar is. Meer met de

waarheid overeenkomstig , schijnt eene waarne-

ming van hem, welke leert, dat, gedurende het

zuigen , hel strottenhoofd
,

gelijk ook owen dit

waarnam , door verlenging en toenadering van de

epiglottis en van de cartilagines arytenoideae
,

ongeveer zoo als dit bij de Cetacea geschiedt . in de

achterste neusopening oprijst , ten einde de adem-

haling door den neus mogelijk te maken , terwijl

de weg voor de lucht in de mondholte afgesloten

is. Zeker is daarmede in verband de groote ont-

(*) GsOFFRor St.-Hila[re, t. a. p. pag. 243. i Un

» instant auparavant c'étoient encore du foetiu, let voila

> nouveaa-nés ou taclirores."
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wikkeling van de epiglottis , door andere Zoölomen

opgeteekend en ook door mij waargenomen. Uit

al hetgeen nu gaande weg aangevoerd is , volgl
,

dat de jongen in eenen zeer gebrekkigen toestand

door den zak opgenomen worden. Al hetgeen

vroegere schrijvers daaromtrent bekend gemaakt en

mijne eige«e waarnemingen bij de Didelphis opos-

sum bevestigd hebben , Iaat zich tot de volgende

punten terugbrengen. De zintuigen zijn ter naaii-

wernood aangeduid , de oogen onbedekt , de plaats

der neusgaten door een paar openingen aangewe-

zen , in plaats van mond eene cirkelronde opening

zonder kaken of lippen , de ooren Ier naauwer-

nood zigibaar , kortom het uitwendig aanzien van

het hoofd is gelijk te stellen aan den foetalen vorm

van den mensch vóór de derde maand. De

staart is kort en de achterpooten zijn een derde

korter dan de voorpooten. Deze beide bijzonder-

heden verdienen vermelding , omdat zij op eene

onwedersprekelijke wijze eene stelling bevestigen
,

ten onregte door velpeau (") wedersproken , dat

de bovenste of voorste helft des ligchaams zich

sneller ontwikkelt dan de achtersle of onderste.

Het overwigl immers , hetwelk staart en achter-

poolen later bij den Kanguroo krijgen , blijkt door

deze waarneming niet vooraf te bestaan, maar eerst

laler gevormd Ie worden (f). De huid is naakt

,

(») A. L, M. Velpbau, Traite élémentaire de l'art des

^camchtmtn». Paris 1829. T. I. p. 30i.

(f) Te rtgt werd dit omtrent den Kanguroo uiteengezet door

vo» Baer, Btytrag zur ICrnnlniss vom Bau dei ilrei-
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bijna doorschijnend en het geheele aanzien der

jongen kondigt aan, dal zij niet voldragen, maar

als embryones ter wereld komen. De ontleding

leert , dal zij , even gelijk dit in een vroeger tijd-

perk van het baarmoederlijk leven bij den mensch

plaats heeft , nog geene splitsing in inteslina te-

nuia en crassa verlooiien. Owen vond ook de maag

nog niet in cellen verdeeld. Dil intusschen is hel

eenige , hetwelk omtrent de ontleding van hel pas

geboren dier valt mede té deelen. Te wensehen

ware het, dal zij , die daartoe door hunne zoolo-

gical gardens , enz. in slaat zijn , eene volledige

reeks van waarnemingen daaromtrent deden. Be-

langrijk zoude het zijn , eene uiteenzetting Ie

bezitten van de trapsgewijze ontwikkeling der

vrucht van den Kanguroo vóór en na de zoo on-

volkomene geboorte. Dit onderwerp aan allen ten

onderzoek aan te bevelen , die daartoe in gunstige

omstandigheden geplaatst zijn , acht ik mij tot

pligt. Misschien werd hel daardoor mogelijk de

vraag beter Ie beantwoorden , waarom juist bij

deze dieren , de jongen zoo ten halve gevormd

Ier wereld moeten komen. Nu immers valt om-

trent dezelve niet veel anders te zeggen , dan dat

de reden gelegen is in den min volkomen' toestand

der vrouwelijke voorlplautingswerkluigen. Deze

bieden eencn vorm aan , waarvan men te vergeefs

eenig bewijs bij een ander zoogdier zoekt (PI. II).

De hoorns van de baarmoeder zijn zeer kort (PI.

zehigen Faulthiers ia Meckel's Archiv 'VIU B. 1823.

p. 354.
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II , a. a.) en gaan buitenwaarls in een stomp af-

geinot uileinde over, met hetwelk eene zeer dunne

Falloppiaansche buis verbonden is , rondom wier

buikopening eenige franjes zitten (PI. II , b. b.)

;

aan de achterzijde en onder de Falloj)piaansc!ie

buis zit een klein ovarium , in gedaante gelijk aan

een klein boontje , door middel van het ligamen-

tum ovarii , verbonden met den rand van den

hoorn der baarmoeder , met welken als ook met

de vagina de ligamenta lata vereenigd zijn (PI.

II , c. c.). De hoorns openen zich in eene zeer

lange vagina , elk door eene bijzondere opening

(jystium uteri exlernum (PI. II, d. d.); derzelver

halzen zijn geheel van elkander gescheiden en lus-

schen dezelve gaat de vagifia door. De vagina is

een zeer lang , met plooijen voorzien kanaal (PI.

II , e. e.) , hetwelk vooral benedenwaarls een ge-

heel reticulair weefsel krijgt en aldaar in eenen

bhnden zak uitloopt. Zijdwaarls zijn met de va-

gina twee kanalen verbonden
, welke zich in haar

bovenst gedeelte, vlak onder de ostia uteri externa

openen
,
gebogen langs de vagina naar beneden

gaan , met haar door een vlies verbonden zijn ,

benedenwaarts zich naar binnen riglen , aldaar

dikkere wanden krijgen , waardoor zij zich ver-

naauwen en eindelijk met eene kleine opening in

de vulta uilloopen (PI. II, f. f.). De opening der

tulta is zeer klein , daar zij voor het grootste ge-

deelte door de zeer groote clitoris aangevuld wordt.

Deze geheele , zonderlinge inrigling werd reeds

vroeger door cuvier (') beschreven , maar op eene

(•) CoviER, l/ccom d'yinal. cmnji. 'S. V. p. 146.
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zoo duistere wijze , dal het moetjetijk is , er zich

een juisl denkbeeld van te maken. Verwarder

nog is de beschouwing van k. home (*) , die ook

,

naar liet mij voorkomt
,
geene naauwkeurige af-

beelding dezer deelen geeft , weshalve ik mij ge •

noopt heb gevoeld , eene , naar ik hoop
,
getrou-

were bij deze vei-haudeling te voegen, flij noemt

Falloppiaanschc buizen , hetgeen de hoorns van de

baarmoeder zijn , ziet de eigenlijke Falloppiaan-

schc buizen over het hoofd , heet uterus hetgeen

vagina is , beschouwt het blind uiteinde van de

vagina als orificium uteri externum en meent zelfs

,

hetgeen zeker het vreemdst klinkt , dat dit blind

uiteinde zich bij de baring opent, ten einde-het

jong door te laten (f). Op welke wijze dit nu

geschieden zal , is niet wel te begrijpen. De va-

gina is aldaar zoo volkomen gesloten, dat zij niets

doorlaat , en toen seiler haar met kwik opvulde

,

drong er geen enkele droppel door het blind uit-

einde heen. De baring, zoo wel als de bevruch-

tiging , kunnen derhalve onmogelijk door de vagina

geschieden ; zij moeten door de zijkanaleu plaats

grijpen
, welke zich in de vulva openen. Wat de

bevruchtiging aangaat , zal het noodzakelijk zijn

(*) E. HoiIE, Lecturts on comparalive Anatomj', LoDilou

1823. Vol. III. p. 343.

(f) T. a. pi. » How long it requircs lor ihe ovam lo be

» tialched io utero, is nol evca at this day ascertaÏDed j

» whenever thal happens, the joung is propelied ioto the

» marsupium througti the os tincae, which opens for that

> purpose. ïhcre it becomes atlached to the point of the

» nipple."
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te melden , dat , vclgens de bevindingen van ri-

CHARD OWES , dc glons penis gespleten is en eene

dubbelde groeve heeft ter doorlating van hel man-

nelijk zaad. De testes lijn boven den penis in

eene soort van zak of van plooijen , even gelijk

de Ulamschijven bij hel wijfje geplaatst. De m.

m. cremasteres gaan over de ossa marsupialia httu

en verhouden zich derhalve , in het mannelijk ge-

slacht tot de testes, even gelijk zij zulks tot de

mamschijven en den zak in de vrouwelijke sekse

doen. Het is waarschijnlijk , dat zij bij den coïtus

de ballen terugtrekken en zamendrukken , en dat

de ossa marsupialia even als katrollen , hun kracht-

vermogen vermeerderen. Maar -wat hiervan zijn

moge , zoo veel is zeker , dal de gespleten glans

bij de verdubbeling der zijdelingsche scheedekana-

len eene volstrekte behoefte is ; zonder dezelve is

bij dit dier geene bevruchtiging denkbaar. Dat de

actiis zelf er moeijelijk en langzaam door gemaakt

wordl , behoeft geen betoog. Owen was in de ge-

legenheid zulks in de Zoological garilens waar te

nemen (*). Wat de baring betreft, zien wij, dal

(*) Owen, t. a. pi. pag. 334. » A recent opportonit; of

> observjng the coitiu of the Kangnroo *t the Zoological

o gardens
,
proves that ihere is no difTereoce as lo position,

» wbich is the same as in the Dog, but that it is chiefly

B remarkable for the frequent repetition of the act daring

B a long continued embrace. The peculiar lenglh and tor-

» taosity of the doublé vagina , for which the bifurcated

> glans of tlie male organ is adapted, may rcnder neces-

B ury to efËtient a prncess ; and aa the teites are then

< rctracted entirely out of sight, it «ould leem that the
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de opening der zijkanalen , in hel bovenst gedeel-

te der vagina , nagenoeg op de hoogte is, van de

ostia externa der hoorns , waaruil zich zeer goed

laat begrijpen , dal de foetus uil den hoorn door

een der zijdehngsche kanalen kan opgenomen en

zoo verder vervoerd worden. Hierdoor kunnen

deze kanalen bij de eijerleiders der vogelen verge-

leken worden. Tevens kan het ons bg de be-

schouwing van dezen toestand der voorlplantings-

werktuigen en bij de vergelijking van dezelve
,

met hetgeen als afwijking somtijds bij den mensch

plaats grqpt , niet ontgaan , dal dezelve in vele

opziglen gelijk Ie stellen is met het aangeboren

gebrek der vrouwelijke voortplantingswerktuigen
,

hetwelk men gewoon is uterus bicornis te noemen.

Hij , die zich de moeite wil geven , de afbeeldin-

gen van EISENHANN (*) , BOEHMBR (-{•) Cn CRUVEIL-

HiER (§) op te slaan , zal voorzeker deze vergelij-

king niet te gezocht vinden. In allen strekt zich

een middelschol in de vagina uit , waardoor deze

in twee zijkanalen gesplitst wordt. Elk dezer ka-

nalen openl zich in de vulva door eene bijzondere

opening , welke , in het geval door eisenmann

9 marsupial bones hare the same reUtion in the male to

9 thctr secredoD-, u ihey have ia the femak to that of

T> the mammaTy glands."

(*) EiSEWMANM, Tabulae anaiomicae quatuor uteri du-

plicis obtervaiionem rariorem sülentes. Argentorati 1752.

(f-) P. A. BOEHMER , Observalicmum anaiomicorum rario-

rumfase. Hatae 1752. p. 58. Tab. V en VI.

(5) CrüveilhiES. , jinatomie paihólogique. IV«. Livr.

PI. V. fig. 1.
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waargenomen , zelfe door een voor elke afeonder-

lijk maagdenvlies afgesloten wordt. Men stelle

zich nu deze kanalen gebogen voor : men late een

blind eindigend kanaal tusschen dezelve doorgaan

en de vorm van den Kanguroo is geheel nage-

bootst. Na deze uitwijding lol den Kanguroo te-

rugkeerende , zien wij de overeenkomst met de

eijerleiders der vogels bevestigd door de onlwik-

kelingswijze van het ei in de hoorns der baar-

moeder. Het ei hecht zich namelijk niet aan de

wanden van dezelve vasl, maar zit er geheel los

in , even gelijk dit bij de eijerleggende dieren

plaats heeft. Owen , die in de gelegenheid was ,

eene zwangere Kanguroo te ontlcHen , vond de

wanden van den zwangeren hoorn wel opgezwol-

len , maar niet met eene decidua bedekt. Er

was geen spoor van placenta , noch ook van an-

dere aanhechting tusschen het ei en de baarmoeder.

Hel ei zelf is met een chorion bedekt , zonder va-

ten of vlokken , en hierdoor gelijk aan de mem-

brana corlicalis of pulaminis van de eijerleggende

dieren. Onder dit chorion zit een vaatrijk vlies ,

hetwelk van den navel der vrucht , naar de bin-

nenste oppervlakte van het chorion gaal. Hetzelve

laat zich als een kegel uitspannen en bezit drie

vaatstammen , welke als venae en arteriae omphalo'

meseraicae te beschouwen zijn en hierdoor het ge-

heele vaatrijk vlies gelijk doen zijn aan de vesicula

umbilicalis van de hoogere dieren of aan den sac-

cus vilein der eijerleggende. De vrucht zelve is

in een schaapsvlies ingehuld. Hieruit volgt , dat

het ei van den Kanguroo eenen overgang vormt
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van hel ei der levendbareudc tot dat der eijerleg-

gende dieren. Hetzelve is niet zoo afgesloten en

staat niet zoo veel op zich zelf ah dat der eijer-

leggende dieren , maar maakt tevens ook niet een

deel der bewerktuiging uit , zoo als dit
,
geduren-

de de zwangerheid , door de gemeenschap tusschen

het ei en hel moederlijk ligchaam, bij de eigenlijk

levendbarende dieren geschiedt. Het is dan ook

om die reden , dat ik den Kanguroo niet levend*

barend heet , maar hem , op het voetspoor van

owEN , als ovo-viviparum beschouw. Hel levend

ter wereld komen van de jongen is , gelijk tre-

viRANUs (*_) dit vroeger in het breede uiteengezet

heeft , niet voldoende , om aan een dier den naam

van levendbarend te schenken , want dan waren

ook de Haay , de Blennius viviparus , levendba-

rend ; maar er moet eene stofverwisseling plaats

grijpen tusschen het ligchaam der moeder en der

vrucht, opdat het dier den naam van levendbarend

waardig worde. In dien beperkten zin zijn de

zoogdieren alleen , met uitzondering van de Mar-

supialia en van den Ornühorhynchus levendba-

rend , alle de overige dieren eijerleggend , onver-

schillig nu of enkele onder hen de eijeren in hun

ligchaam , anderen buiten hetzelve doen ontwikke-

len. Door dit gemis van verband tusschen ei en

baarmoeder , is het baarmoederlijk leven van den

Kanguroo geheel anders dan van.de levendbarende

zoogdieren en verschilt daarom ook het maaksel

der vrucht. Er zijn noch streng, noch navelvaten;

(*) TREViRANtTS, Biologie. III B. p. 269.
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het hart vertoont geenszins den gewonen foelalen

vorm ; de urachus , de allantois ontbreken ; de

longen zijn , wegens de vroege geboorte , sterk

ontwikkeld en bloedrrjk ; de thymus ontbreekt

,

glandulae suprarenales zijn klein , in een woord
,

de vrucht mist de meeste kenmerken , welke aan

het baarmoederlijk leven eigen zijn. Dat alle deze

bewijzen van onvolmaaktheid der vrucht afhanke-

lijk zijn van den onvolkomen toestand der voort-

plantingswerktuigen , behoeft geen betoog. Door

derzelver bouw zijn zij ongeschikt , om het jong

lot volkomen rijpheid te bewaren. De vraag blijft

nog ter beantwoording over , waarom juist deze

dieren zoo onvolkomene voortplantingswerktuigen

bezitten en hierdoor gebrekkig ontwikkelde jongen

ter wereld brengen. Zoo men de oplossing van

dit vraagpunt beproeft , door hetzelve in verband

te brengen met de huishouding van het dier , komt

men op eenen dwaalweg. Het valt gemakkelijk

te zeggen , dat de sprongen van den Kanguroo

niet toelaten , dat het jong voldragen worde en

dat daarom ook de voortplantingswerktuigen in

onvolmaakten toestand geschapen zijn , maar hoe

deze verklaring vol te houden , voor de overige

Marsupialia , bij welke de naluur als het ware

behagen schijnt geschept te hebben , alle mogelijke

soorten van beweging te doen plaats grijpen
, ge-

lijk liet vliegen van de Phalangista , het wroeten

van de IVombat , het klimmen van de Koala ge-

noegzaam bewijzen ? Bovendien zijn er zoogdieren

,

welke Icn opzigle der noodwendigheid van de

sprongen
,
geheel met den Kanguroo overeenkomen
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en echter hunne jongen op de gewone wijze voort-

brengen : de Dipus, de Helamtjs , enz. Ten einde

tot eenig inzigt der zaak Ie komen , zal men zich

op een meer verheven standpunt moeten- plaatsen.

Dat in de dierenreeks vele soorten zich als over-

gangsvormen kenbaar maken en hierdoor eene

keten helpen daarstellen , in welke de bestaande

gapingen door nieuwe ontdekkingen allengs meer

en meer aangevuld worden , is eene algemeen er-

kende waarheid. Hkrhann grondde op dezelve

zijne zoo doorwrochte Tabulae affinitatum anima-

lium. Zoude nu de Kanguroo niet als een scha-

kel tusschen vogels en zoogdieren kunnen beschouwd

worden? Door algemeenen ligchaamsbouw , door

de mamschijven een zoogdier , verbindt hij zich

met de vogels door zqne voortplantingswerktui-

gen , door de wijze , waarop zijne jongen zich

ontwikkelen. Ja , is het zelfs wel te gezocht , zoo

men den buikzak met het nest der vogels verge-

lijkt ? Even gelqk dit , volgens de scherpzinnige

meening van TiEntMANN, als eene baarmoeder kan

beschouwd worden , is ook het marsupium aan

eene tweede baarmoeder gelijk te stellen. De aan-

wezigheid van mamschijven brengt slechts bij den

Kanguroo te weeg , dat het nest een deel van het

ligchaam uitmaakt, terwijl het gemis derzelve bij

de vogels toestaat, dat het zich buiten hel lig-

chaam bevinde. De natuur gaat niet met sprongea

voort ; daarom is het , dat brj de eijerleiders van

den vogel zich in den Kanguroo een bewijs van

vagina als zoogdiervorm voegt , even gelijk men

nergens een werktuig plotseling ziel verdwijnen
,
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maar steeds in de tusschenvormen , de rudimenten

van hetzelve blijft opmerken. Welligt lijn de 31o-

notremata , als nadere overgang tusschen de Mar-

supialia en de vogels in geplaatst. Zoo zij wer-

'kelijk eijerleggend zijn
,

gelijk dan toch robert

GBANT (*) beweert, eijeren in het nest van helVo-

gelbekdier gevonden te hebben en de betoogen van

RiCHABD owEN en BENiNETT (f) eigenlijk in dezen

niets bewgzen , zoude men door de Marsupialia

als eersten , door de Monotremata , als tweeden

trap den meest geleidelijken overgang tot de eijer-

leggende dieren krijgen. Dit intusscheu kan op

het tegenwoordig standpunt der wetenschap niet

beslist vforden. Gemakkelijker valt het, uit den

onvolmaakten toestand der voortplantingswerktui-

gen de reden af te leiden , waarom de Buideldie-

ren zelve op eenen zoo veel lageren trap dan de

overige zoogdieren slaan. Als bewezen dezer min-

dere ontwikkeling , voer ik aan, den gebrekkigen

toestand der hersenen , het gemis van kronkels in

dezelve , den geringen omvang der hemisphaeria

cerebri , het bloot liggen der corpora quadrigemi-

(*) Bulletin des Sciences mëdicales, Tom. XIX. p. 373. Paru

1829. Bulletin des Sciences naturelles* Tom. XIX. p.

110. An. 56. Paris 1829.

7) On the OTa of the Ornithorhynchus paradoxus by Rl-

CHARD OWEV, Philos. Transuct. for the year 1834.

p. 555. en Nieuwe Bijdragen tot de Kennis van het

Vogelbekdier {^Ornithorynchus paradoxus)^ door J, VAK

DER Hoeven, in het Tijdschrift voor de Natuurt. Ge-

schiedenU. IIH' Deel, 3^ Stuk, bl. 227.
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na (*) ; de hieruit voortvloeijende weinij; ontwik-

kelde intellectuele vermogens
,
gelijk dit door owen

van vele door hem in de Zoological gardens waar-

genomene soorten van marsupialia gemeld wordt

,

het gebrekkig geluid , hetwelk zij voortbrengen
,

den lagen vorm van het hart , enz. Alle deze bij-

zonderheden immers bewijzen , dat de vorming

dezer dieren op eene eenvoudiger , minder zamen-

gestelde wijze , dan die der volmaaktere schepsels

geschiedt , dat er (zoo het mij vergund is, deze

uitdrukking te gebruiken) minder aan is ten koste

gelegd. En zoo doende gelukt het vele der , in

den aanvang zoo vreemd schijnende punten van

bewerktuiging van het dier , tot bekende en be-

paalde regels terug te brengen. Dat de poging,

welke ik daartoe heb aangewend , welmeenénd

moge ontvangen worden , is de wensch , met wel-

ken ik dit misschien te lang gerekt betoog sluit.

Amsterdam, Februarij ISS?.

(*) Zie de hersenen »an Didelphis murina by TiBDEMANN,

Jcones cerebri timiarum et quorundam animalium rario~

rum. Heidelbergae 1821. Tab. V. fig. 9.
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vi:kklai\ing der afbeeldingen.

De eerste Plaat stelt het benedeast gedeelte van

den onderbuik van den grooten Kanguroo (ilfa-

cropus major , suaw) voor , met een gedeelte der

onderste ledematen eu met den omgeslagen , naar

beneden hangende buikzak , waarvan men de

binnenvlakte van tien achterwand ziet met de in-

planting der schortspier van den zak. Zgdwaarts

van de buidelbeenderen (e. e.) , vertoont zich de

inplanting van de buitenste schuinsche buikspie-

ren , met de aanmerkelijke buitenste liesringen

,

door welke aan weerszyden de schortspieren van

den zak (d. d.) , heengaan. Tusschen de buidel-

beenderen in , vertoonen zich de regte en pyra-

miedvormige buikspieren. Door a. a. worden aan

weerszgden de bundels van overlangsche spierve-

zelen der regte buikspieren met de inplanting

op den knop van het buidelbeen voorgesteld

;

b. b. zgn de bundels van overdwarse vezels ; c. c.

stellen de pyramiedvormige spieren voor , aan de

linkerzijde door de aponeurosis der regte buik-

spier bedekt , aan de regterzijde bloot.

De tweede Plaat geeft eene voorstelling van de

vrouwelijke voortplantingswcrktuigcn van uenzelf»

NAT. TIJDSCHRIFT. 24
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den Kanguroo, met de achterste oppervlakte van

de urinblaas, een' der uretheres en het benedenst

gedeelte van den endeldarm. Men beschouwt der-

halve deze werktuigen van den achterkant.

a. a. zijn de hoorns der baarmoeder ; b. b. de

Faloppiaansche buizen; c. c. de eierstokken;

d. d. de ostia uteri exlerna, een voor eiken hoorn
,

en uitkomende in het bovenst gedeelte der scheede

e. e. , welke benedenwaarts blind uitloopt. Vlak

onder de ostia uterina externa , vertoonen zich

in de scheede (op de plaat niet door letters aan-

geduid , ten einde geene verwarring te weeg te

brengen) de twee openingen , eene aan elke zyde

,

door middel van welke de zijdelingsche eivoeren-

de buizen met de scheede gemeenschap oefenen

;

f. f. zijn deae zgdelingsche buizen
;

g. de urin-

blaas met den regter urether ; h. de endeldarm

Z-D.
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BOEKBESCHOUWING en LETTER-
KUNDIGE BERIGTEN.

Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van

het Koninklijk Nederlandsch Instituut van We-
tenschappen , Letterkunde en Schoone Kunsten.

Vierde Deel , te Amsterdam bij G. G. Sulpke.

1833 , 4°.

Wit deel bevat , buiten het berigt van de werk-

zaamheden der klasse , vgf belangrgke verhande-

lingen , als

:

1' Beschrijving van een misvormd schaap met

overtolligheid van deelen , door A. Ndmait.

2" Beschrgving der onderkaak van een' olifant,

welks gedaante van den gewonen vorm afwgkt

,

door G. Sahdiïort.

3" Mercurius in Sole visus , overgang van Mer-

curius over de zon, den 5 Mei 1832, te Utrecht

waargenomen door G. Moll ; benevens de waar-

nemingen omtrent hetzelfde onderwerp van de

Heeren Uylekbroek , Kaise& , Vodte en Kbaijes-.

HOFP.

'l'' Over de reclincalie der Ellips en Hyperbool

,

door R. LoBATTo.
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5° Waarnemingen omtrent de Horzelmaskers

,

vrelke in de maag van het paard huisvesten , door

A. Ndsiaw.

Wij zullen den inhoud van elk derzelve eenig-

zins nader leeren kennen.

De Heer Ndmak dan , in zgne betrekking van

Bestuurder en Hoogleeraar aan 's Rijks Vee-artse-

ngschool , in de hoogstzeldzame gelegenheid ge-

weest zijnde, om gedurende vier jaren met naauw-

keurigheid waar te nemen den aard en levenswg-

ze van een schaap , dat het achterstel geheel dub-

bel droeg, zop dat de staart alleen zich tusschen

de dubbele teel- en onllastdeelen enkel vertoon-

de
,

geeft in eene uitgebreide Verhandeling over

dit zonderlinge , en welligt eenig bekende wan-

schepsel , de beschrijving en afbeeldingen , niet al-

leen van deszelfs oorsprong en uiterlijke gedaan-

te , maar van den geheelen levensloop , slaat van

zwangerheid , waarin het, na het derde levens-

jaar
,
gekomen is , van den dragt der vrucht in

de linker baarmoeder, van de verschgnselen , die

zich in den laatsten tijd der zwangerschap daar-

bg vertoonden en van het w^erpen eens welge-

vormden Ooylams , waarvan te gelijk eene af-

beelding wordt geleverd.

Het moederdier , door de natte ongunstige zo-

mers van 1828 en 1829 veel hebbende geleden,

toonde vooral in het jaar 1830, nadat het des-

zelfs jong geworpen had , vele teekenen van ver-

mindering
, waarom men te rade werd , het door

verbloeding te doen omkomen , met oogmerk voor-

al , om na den dood het vaatgestel , door inspui»

ting van geschikte wasbereiding , in deszelfs



loop en verdeeling beter ie kunnen nagaan.

De ontleding van dit zeldzaam monster volgt

dan nu op de beschouwing van de uiterltjke ge-

daante en van den levensloop. Zoo die beschou-

wing zelve reeds voor zeer belangrijk te houden

ware , is het voorzeker niet minder de inwendige

gesteldheid , waarmede wij hier worden bekend

gemaakt.

Gelijk men het dier , naar den uitwendigen

vorm , als enkel beschouwen mogt in de voor-

helft des ligchaams , dragende alleen aan het ach-

terdeel twee overtollige ledematen , tusschen de

achterpoolen , waarop het stond en ging , in eene

omgekeerde rigting neerhangende, en ter weers-

zijde van dezen een uijer , ieder voorzien van

twee goed gevormde spenen, terwijl de openin-

gen der ontlast- en voorltelings jverktuigen zich

geheel naar achteren vertoonden, zoo kende men

redelijker wijze eene daaraan beantwoordende

gesteldheid der inwendige deelen verwachten.

De Heer Nühak heeft dezelve in alle bijzonder-

heden nagegaan. Het eerste blijk van dubbel

zyn vertoonde zich in den blinden darm , die

echter niet onmiddellijk door een dubbel dik ge-

darmte werd gevolgd ; maar eerst , na zekere

lengte enkel te zgn voortgegaan , begon zich de

karteldarm in twee buizen te verdeden , die nu

onafgebroken , eerst na bijeen , later geheel ver-

wijderd voortliepen tot aan de uitwendige ope-

ningen des ligchaams.

Het naauw verband , waarin het onderdeel des

dikken darms tot de teeldeelen en blaas is ge-

steld geworden , maakt , bij het aanzijn des eer-



sten, het bestaan der laatstgenoemden bijkans tot

eene stellige wet, zoodat men zich meer zou te

verwonderen gehad hebben over het gemis , dan

nu over het aanwezen dier deelen. De. schrijver

zet dit in eene natuurkundige beschouwing, voor-

al naar de grondbeginselen van Burdach , in het

breede uiteen.

Ook het vaatgeslel en de overtollige ledematen

ondergaan een naauwkeurig onderzoek , en geven

tot menige belangrijke aanmerking geschikte ge-

legenheid. In het bijzonder wordt zeer oordeel-

kundig verklaard , waarom de overtollige pooten

hunne teenen naar achteren laten hangen , en

niet naar voren , zoo als de natuurlyke stand

zou schijnen ,le doen verwachten.

Het bekken , waaraan de afhangende pooten

behooren , is met dat des anderen voorwerps in

diervoege vereenigd , als of het achleroverliggen-

de daaraan ware gehecht geworden. De poolen

nu van het rugwaarls gekeerde stuk geene ruim-

te vindende , om zich langs de buikzijde van het

slaande voorwerp op te rigten , en daartoe ook

hel spiervermogen missende , zgn tusschen de dij-

en van dat voorwerp afgedaald , en hebben
,
ge-

lijk de zaak als van zelve medebrengt , zicü met

de teenen achterwaarts moeten keeren.

Om nu dit gedeeltelijk dubbel worden te ver-

klaren
,

gaat de geleerde schrgver vooral de ver-

onderstellingen na , welke latere natuurkundigen
,

in het bijzonder Tiedemabh , hebben voorgesteld ,

en wikt derzelver waarde. Hij meent echter aan

de leer van Tiedemahh in het onderwerpelijk voor-

beeld , zijnen bgval niet te mogen verkenen , dat



aamelgk door eene overtollige zenuwvorming de

grond tot deze verdubbeling zoude zijn gelegd ge-

worden ; hij wil eerder haar toeschrijven aan het

oorspronkelgk dubbel «ijn van de beginselen eens

nieuwen schepsels, w^aarbij eene zamensmelting

van gelijksoortige deelen des ligchaams naast el-

kander zal hebben plaats gevondeu.

Het zoude uiterst moegelijk zijn , in een kort

begrip de gronden voor te dragen , welke de Heer

NrsLU» het volgen van deze veronderstelling heb-

ben doen kiezen. Zij behooren in de Verhande-

ling zelve te worden nagelezeii ; waar men , be-

halve hetgene hier in 't kort vermeld is , ook be-

langrgke aanmerkingen over het kruisen der schaap-

rassen en het veredelen derzelve vilden kan , die

duidelijk doen zien , waarom die veredeling zoo

algemeen mislukt , en regelen aan de hand geeft

,

wier opvolging voor hoogst raadzaam te houden is.

De tweede Verhandeling van dit deel bevat de

beschrgving van eene olifants onderkaak , die ,

uit hoofde van hare zonderlinge en van de ge-

wone structuur afwijkende gedaante , allezins op-

merking verdient. Naauwkeurige door den Heer

Sahdcfobt zelve vervaardigde afbeeldingen van het

Toorwerp verzeilen die beschrijving. Het stuk

,

afkomstig uit de verzameling van wijlen den Hoog-

leeraar Beugmahs , is thans in het Anatomisch Mu-

seum te Leiden geplaatst. De voornaamste bijzon-

derheden , die dit voorwerp aanbiedt, zijn :

1^ Dat, hoewel de beenachtige zelfstandigheid

en de gesteldheid der maaltanden eenen reeds ge-

vorderden leeftgd van hel dier te kennen geven,

deze kaak echter nog uit twee
,
geheel van elkan.



der gescheiden stukken bestaat, terwijl die bij de

twee bekende soorten van olifanten reeds kort

na de geboorte zamengroeijen en lot ééa beea

vereenigd worden.

2" Dat de hoek , dien de beide\ takken van de

kaak bij de vereeniging vormen
, niet , op de ge-

wone wijze , naar beneden in een scherp punt

uitloopt , zoo als anders in het levend dier uit de

puntige onderlip blijkbaar is ; — en dat ook de

beide takken nabij dien hoek niet zoo dun van

been zijn en ook niet die grootte en ruimte vor-

men , waardoor de mondholte aanmerkelijk ver-

groot wordt ; maar dat in dit voorwerp de on-

derkaak even zoo dik is als naar achteren , en in

eenen rondea uitpuiicnden rand uitloopt , terwijl

van de voorn, goot en holligheid naauwelijks een

spoor aanwezig is ; waaruit men mag besluiten

,

dat de onderlip van het levend dier niet spits zal

geweest zijn , maar eene geheel andere gedaante

dan by den bekenden olifant zal gehad hebben.

De kiezen, hoewel meest den Afrikaanschen olifant

aanduidende , leveren echter

3". almede een onderscheid op , doordien de

bladen , waaruit zij bestaan , alleen op de voorste

platte zijde eenen hoek of uitstekend punt ver-

toonen, doch niet zoo aan de achterzgden.

Ten 4". is de stand der kiezen almede niet zoo

evenwijdig als bij den Afrikaanschen olifant.

Door deze en meer anderen door den Heer

Sahdifort genoemde verscheidenheden moet na-

tuurlijk de vraag ontstaan , of dit voorwerp lot

eene , tot nu toe niet bekende , kleinere soort van

olifanten behoort, dan wel, of hetzelve slechls van



cene soortgelijke niet bestendige afwijking of spe-

ling in een jong dier , lot de Afrikaansche soort

behoorende , moet worden aangemerkt.

Daar deze vragen welligt tot een nader, voor

de natuurlijke geschiedenis der olifanten belang-

rijk, onderzoek konden aanleiding geven, zoo ver-

eenigen wij ons gaarne met den wensch van den

Schrijver , dat dit onderwerp aan de aandacht vaa

natuuronderzoekende reizigers worde aanbevolen.

De allezins fraaije en belangrijke Verhandeling

van den Heer G. Moll
,

getiteld : Mercurius in

sole Ttsus , enz. , is de derde , welke dit vierde

deel versiert. Zelden
,

ja nimmer mogt het den

slerrekundige gelukken , eenen overgang van die

planeet over de zonneschijf, bij haren nederda-

lenden knoop , met die volledigheid en naauw-

kcuriglieid , welke wij alhier aantreffen , waarte-

ncmen. De belangrijkheid der hier medegedeelde

historische beriglen , de zorg , zoo bij het doen

der waarneroingcn , als bij de lijdsbepalingen , be-

steed , benevens de voortreffelijkheid der werk»

tuigen , daartoe gebezigd , munten bij uilnemend-

heid daarin uit , en maken alzoo deze Verhande-

ling overwaardig, om onder die der Eerste Klasse

eene plaats te bekleeden. — Geheel anders was

dit het geval bij vroegere waarnemingen van dit

verschijnsel, toen het met de werktuigen, op het

Utrechtsch observatorium voorhanden, zoo aller-

jamroerlijkst gesteld was , dat men , om het eenige

slingeruurwerk , daar aanwezig , aan den gang

te houden, daarin eene vuurstoof plaatsen moest.

Bg deze Verhandeling , welke ook de Leidsohe

waarnemingen behelst , zyn tevens de Amsterdam-
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sche en Nrjmcegsehr. van de Hcercn Voute on

KRAijBi^noFF gevoegd geworden.

De Verhandeling van den Heer R. Lobatto
,

over de rectificatie der Elüps en Hyperbool , kan

als eene zeer belangrijke bijdrage en aanvulling

beschouwd worden van die, welken wijle de

Heer O. S. Bakgma over hetzelfde onderwerp heeft

gegeven, en onder de nieuwe Verhandelingen der

klasse, in het eerste deel, bl. 55, is gedrukt. Groot

zijn inderdaad de moeijelijkheden , welke nog in

velerlei opzigt de rectificatie dezer kromme lijnen

opleveren , waaruit eene bijzondere soort van

transcendente functiën zijn ontslaan , met welker

ontwikkeling de meest beroemde meelkundigen

van onzen tijd , als : Legerdre , Jacobi en de

te vroeg overleden
,
jeugdige Abel , zich steeds

onvermoeid bezig hielden , doch alleenlijk zuiver

analytische leerwijzen daarbij bezigden. Bij de

onderhavige Verhandeling echter , wordt , even

als in die van den Heer Bakgm\ , de meetkundige

analysis daartoe aangewend , en wel op eene al-

lezins fraaije en bevattelijke wijze, waardoor vele

schoone en belangrijke eigenschappen der beide

kegelsneden in een meer helder licht gesteld wor-

den, en, onder anderen § 11 , eene geheel

nieuwe en zeer eenvoudige constructie wordt ge-

geven, om raaklijnen aan de Hyperbool te trekken.

De Hoogleeraar Numan, zich sedert tien jaren

onledig gehouden hebbende met het nasporen van

al hetgene betrekking heeft lot de Horzelmaskers
,

welke voornamelijk in de maag der edelste huis-

dieren gevonden worden
,

geeft in eene uitgebrei-

de Verhandeling den uitslag van zijne daaromtrent



met den groolsten iJTer en naauwgezetheid geda-

ne waarneminge'i.

Alvorens zijue eigene waarnemingen mede te

deelen, geeft de schrijver in eene inleiding een

kort verslag van heigene de Oude Griekschc Vee-

arlsenijkundigen omtrent de Horzelraaskers schij-

nen geweten te hebben , en toont vervolgens aan,

dat men eerst in het laatst van de 17de en in

het begin der 18de eeuw, met meer oplettend-

heid deze insekten in het algemeen heeft gade

geslagen , en derzelver veranderingen opgemerkt.

Van dien lijd af, geeft lilj een kort verslag van

•hetgene de natuurkundigen en voornamelijk zij
,

welke zich meer bepaaldelijk op de kennis der

insekten hebben toegelegd, ons daaromtrent heb-

ben medegedeeld.

Vervolgens geeft de schrijver een overzigt van

' de familieverdeeling dezer insekten , volgens Clabk.

en Meigen, en toont aan, dat de grondslagen

-bij beiden zeer verschillen , daar de eerstgenoem-

de dezelve verdeelt naar de plaatsen, alwaar de

Horzclmaskers voornamelijk huisvesten en zich

ontwikkelen , terwijl de tweede meer bepaalde-

lijk de familiën der Ilorzelaardige vliegen tot

grondslag genomen heeft.

Na deze inleiding gaat de schrijver over tot het

mededeelea van zijne waarnemingen , welke in

zes hoofdstukken vervat zijn. In het eerste hoofd-

stuk handelt h^ over de verschillende maskers

,

welke door hem in de magen der paarden ge-

vonden zijn , met aanwijzing der plaatsen , wel-

ke zij in dit deel innemen.

De eerste soort der rnaagmaskcrs is ligt rood.
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Deze zgn de grootste. Men treft deze maskers be»

stendig aan het gedeelte der maag , hetwelk aan

den slokdarm beantwoordt, en wel aan den wit-

ten maagrok , die zich als eene verlenging van het

inwendig bekleedsel of de opperhuid des slok-

darms over een gedeelte der maag verbreidt. Naauw-

keurig worden deze maskers beschreven en afge-

beeld ; zij zijn het, uit welke de gewone of groote

paardenhorzel (Oestrus Equi , Gastrus Equi Mei-

GEP) voortkomt.

De tweede soort van maaglarven , door den

schrijver roode maagmaskers genoemd , waarvan

de endeldarm-horzel (Oestrus haefnorrhoidalis
,

Gastrus haemorrhoidalis Meig.) komt , wordt even

naauwkeurig beschreven en afgebeeld , als ook

aangetoond, dat deze zich aan de geheele binnen-

ste oppervlakte der maag vasthecht
,
ja somtijds

in den slokdarm gevonden wordt , en bij den

uitgang zich aan den aars vasthecht. Dat de klei-

nere soort van maskers , welke zich tusschcn de

overige van deze soort vasthechten , eene bijzon-

dere soort van horzels zoude voortbrengen, durft

de schrijver niet bepalen ; doch vermeent , dat

uit dezelve de wijfjes van deze soort voortkomen

en , op zekeren tijd van huid verwisselende , zich

van de overige schijnt te onderscheiden. De Heer

Clark is echter van gevoelen, dat bij de Hor-

zelmaskers geene huidsverandering plaats heeft. Is

deze stelling des schrijvers ongegrond , zoo zullen

er twee verscheidenheden van deze maagmaskers

bestaan , en hierom heeft zijnËd. beide naauw-

keurig afgebeeld.

Des schrijvers waarnemingen betoogen verder
,
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dat de maagmasters , door Clark, roode maagmas-

kers genoemd, en door hem aangezien als die van

den Vee-horzel QOeslrus of Gastrus f^eterinus)

,

niet anders zijn , dan dievan de zoo even genoem-

de endeldarm-horzel.

De derde hoofdsoort van maskers , welke bij

uitsluiting zich in de nabijheid van den pylorus

vasthecht , in kleur en haakkransen geheel van

de vorige onderscheiden , brengen twee soorten

van vliegen voort , door Cla.re. genoemd de Oes-

Irus saluliferus , en de Oeslrus F'eterinus , welke

laatste echter zeer zelden voorkomt , en van wel-

ke de schrijver tot dus verre nog geene zekere

afbeelding heeft kunnen geven.

Van deze drie soorten is de eerste hel menig-

vuldigst , en de zeldzaamste zijn de maskers van

de neus- of vee-horzels; men vindt dezelve dik-

wijls onder elkander vermengd in hetzelfde paard,

en hun gezamenlijk getal gaat meermalen dat van

duizend ie boven.

De schrijver heeft niet kunnen bemerken, dat

bij verschillende rassen , of in verschillende ou-

derdom , meer deze of gene maagmaskers gevon-

den wierden ; ook bevinden zij zich niet minder

in wel gevoede
, gezonde , dan in magere en zie-

kelijke voorwerpen , indien dezelve slechts in de

weide hebben geloopen. Bij den ezel zijn dezel-

TC altoos in kleiner hoeveelheid voorhanden.

In het 2de hoofdstuk beschrijft de Heer Ndmar

de geheele eigenaardige wijze, waarop de hor-

zclmaskers in de maag van het paard worden

ovcrgebragt en daarin huisvesten. Hij beschrijft

de gedaante der onderscheidene soorten van eije-

ren , en toont aan , dat de paardenhorzel niet , zoo
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als Greve zegt, bij voorkeur op de voorhand zij-'

ne eijeren legt , maar dat deze over het geheele

lif^chaam gevonden worden. Tot nog toe heeft

ZijnEd. niet kunnen -waarnemen , of de andere

soorten op bepaalde plaatsen van hel ligchaam

hare eijeren leggen , doch , volgens zijn gevoe-

len , zijn dezelve tusschen de overige vermengd.

Dit een en 'ander wordt -wederom door naauw-

keurige afoeeldingen opgehelderd.

Het gevoelen van GAspiRi , dat de endeldarm-

horzel zijne eijeren aan den aars zoude leggen

,

en de maskers of aldaar geheel zouden ontwik-

keld worden , of , volgens anderen , van daar tot

de maag zouden opkruipen , door Glap.k reeds

in twijfel gcbragt , wordt verder als geheel on-

waarschijnlijk en tegenstrijdig met alle natuur-

kundige waarnemingen, op physiologische gronden

aangetoond. Even onaannemelijk komt den schrij-

ver het gevoelen van Meigei» voor , dat namelijk

deze larf in den endeldarm van het paard leeft,

en de vrouwelijke vlieg het zwarte ei in den neus

van het paard zoude leggen. Ook Dieterichs ge-

voelen , dat de eijeren op die plaatsen voorden

geplant , alwaar de larven gevonden worden
,

-wordt wederlcgd door des schrijvers waarnemin-

gen , waaruit blijkt , dat deze larven binnen de

maag komen en sommige zich gemakkelijk aan

den neus , het verhemclte of in den slokdarm

kunnen plaatsen , alwaar zij zich verder ontwik-

kelen. Het gevoelen over de plaats van het lig-

chaam , alwaar de eijeren van deze soort zouden

gelegd worden , is nog zeer verschillende , en

steunt meer op onderstellingen , dan op dadelijke

waarnemingen ; ook is het noch aan Clark , noch
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aaa den schrijver lot hiertoe mogen gelukken,

dezelve op het paard zelf te zien.

Vervolgens geeft de schrijver het algemeen ge-

voelen op , volgens welk het masker binnen de

maag zoude komen , en betoogt , dat niet de eye-

ren zelven -worden overgebragt , maar dat , dezel-

ve aan de haren yastgehecht zijnde, het masker

het ei of den dop verlaat , en nu , hetzij door

lekking in den mond gebragt wordt , hetzij door

een zeker instinct en eigen beweging tot in den

mond voortkruipt , welk laatste gevoelen hem niet

onwaarschijnlijk voorkomt, en eindelijk met het

voedsel wordt ingeslikt , en aldus binnen de maag

komt. Eenmaal binnen de maag gekomen zijnde

,

zoekt iedere soort hare bgzondere plaats , alwaar

zg zich vasthecht en die niet dan door toevallige

omstandigheden verlaat , voor hare geheele ont-

wikkeling. De maskers van den endeldarm-hor-

zel maken echter hiervan eene uitzondering , wel-

ke eerst in den slokdarm zich bevestigen , en naar

mate zij grootcr worden , zich meer naar de

maag schijnen te begeven.

In den beginne zijn zij slechts door slijm aan

den wand der maag gehecht, vervolgens doorbo»

ren zij , door middel van hunne kaken , den bin-

nensten rok der maag en , uitgroeijcnde , zijn de-

zelve zoodanig vastgehecht , dat zij niet dan door

het aanwenden van eenige kracht, waarbij het

masker dikwijls verloren gaat , kunnen afgetrok-

ken worden. De wijze , waarop zij zich vast-

hechten , wordt alleruaauwkeurigst en duidelijk

beschreven. Tcgeu den lijd vau liuuue volkomen

oulwikkeliiig laten zij zich als vun zelvcu los.

be op de vüoj' gefielde wijze aan de maag beve»-
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tigd zijnde maskers , zouden , volgens hel algemeen

gevoelen , hehvelk ook Claric heeft aangenomen
,

uil den chyl gevoed worden , waarom Clark

dezelve chyl-clers iLarva egastricolae, chylivorae)

noeml ; doch de Schrijver betoogt , op zeer goede

gronden , de onwaarschijnlijkheid . ja onmogelijk-

heid van dit gevoelen, en loont, zoo door waar»

nemingen , als door vergelijking der voeding van

maskers , welke zich op andere plaatsen , en zelfs

in de hoUigheden van het hoofd ontwikkelen
,

dat het veel waarschijnlijker is , dat zij hunne

voeding erlangen door het zieklekundig voort-

brengsel , hetwelk eene lymphatieke, etterachtige

stofTe is , afgescheiden in hel door hen gemaakte

wondje , en dat zij derhalve ook in dit opzigt van de

Enthelminlen , die in de maag en darmen wonen,

zonder aan dezelve vastgehecht te zijn , verschillen.

De Schrijver besluit dit hoofdstuk met de be-

schrijving der ontwikkeling van deze larven , na-

dal zij in de maag gekomen zijn , tot dat zij de-

zelve wederom verlaten.

Jn hel derde hoofdstuk wordt aangewezen

,

welke veranderingen de horzelmaskers nu verder

ondergaan, en hoe eindelijk de vliegen uit de

poppen voortkomen.

De horzelmaskers uit de maag verhuizende

,

gaan meestal mei de drekstoflcu af , alleen de

roode maagmaskers hechten zich nog bij den uit-

gang aan den endeldarm en blijven aldaar eenige

Mren
,
ja zelfs lot twee dagen hangen , waardoor

zg niet zelden het dier geweldig prikkelen en

groote ongerustheid voortbrengen. Men vindt dus

deze maskers in den mest der paarden, en wel

voornamelgk in den vroegen morgen .Tan het be-



15

^n der maand Mei lot op de helft van Augus-

tus. — De overgang van hel masker in eene pop

wordt vervolgens naauwkeurig beschreven , en

geschiedt binnen 4 i 6 dagen. Ten einde te be-

palen , hoeveel tijdsverloop er noodig is , tussche»

het oogenblik , dat het masker hel lijf van hef

paard verlaat, en dat de vlieg geboren wordt,

geeft de Schrijver met alle naauwkeurigheid een

aanlal waarnemingen op, waaruit blijkt, dat de

meeste vliegen tegen den morgen zich ontwikke-

len ; dat er meer w^ijfjesvliegen , dan mannetjes,

over het algemeen geboren worden , en er tot die

ontwikkeling meestal een tijdsverloop van 23 da-

gen schijnt noodig Ie zijn. Naauwkeurig en met

duidelijke afbeeldingen opgehelderd , is de be-

schrijving der ontwikkeling van de vlieg en de

pop , als ook derzclver geboorte uit den dop of

pop. — Vervolgens geeft de Schrijver eene naauw-

keurige beschrijving en afbeeldingen der onder-

scheidene soorten van horzels , uit de bovenge-

noemde maskers voortkomende
, waarna hij dit

hoofdstuk besluit met natuurkundige aanmerkin-

gen omtrent de voortleling dezer insekten , en de

wijze , waarop door den Schepper gezorgd is

,

dat een insekt, welkers ontwikkeling aan zoo

vele zwarigheden is blootgesteld , niet geheel ver-

loren gaal.

In het 4" hoofdstuk , handelende over de uit-

werking, welke de maskers als Entozoën op de

gezondheid des paards uitoefenen, stelt de Schrij-

ver de zoo belangrijke vragen voor : daar hel ze-

ker schijnt, dat de maskers dezer insekten de

maag der eenhoevigc dieren voor hunne ontwik-

keling behoeven , en niet builen dezelve kunnen
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voortkomen ,
of de raaag des paards slechts tei

woonplaais en voediDg \an dit insect dient?

of ook hierin eene noodzakelijke jjhysiologi-

sche betrekking tot het paard bestaat, zoodat de

maskers eenen voordeeligen invloed op deszelfs be-

werktuiging en gezondheid uitoefenen , dan wel

of dezelve veeleer tot nadeel van hetzelve zijn?

Na gezegd te hebben , dat hieromtrent de ge-

voelens der natuurkundigen even verdeeld zijn

,

als omtrent de uitwerking der Enlozoën of En-

thelmiuten op de dierlijke huishouding in het al-

gemeen, merkt de Schrijver te regt aan, dat hier

geen verschil van gedachten over den oorsprong

dezer maskers kan plaats hebben , maar , dat er

alleen vereischt wordt, dat een paard gedurende

den tijd, dat de horzels aanwezig zijn, slechts

eenigen tijd bij helder Aveder aan de lucht be-

hoeft te zijn blootgesteld, om het even van wel-

ken leeftijd het is , of het gezond of ziekelijk is

,

om eenige maskers in de maag te bekomen ; ter-

wijl zij zich ook onderscheiden van andere En-

ihclminten , doordien zij rijp geworden zijnde

,

het ligchaam verlaten , daar de overige een on-

bepaald verblijf houden en sommige alleen door

geneesmiddelen worden uilgedreven, terwijl andere

geene verwijdering gedoogen.

Uit het een en ander besluit de Schrijver , dat

deze maskers bij het paard , meer tot deszelfs na-

tuurleken als ziekelijken staat behooren : of zij

echter door eenige prikkeling de afscheiding van

het maagsap bevorderen ; of door oullrekking van

sommige beslauddeelen op den aard van dit sap

werken ; of eindelijk door eene afscheiding of

bereiding vau eeuig vocht m h uu eigen ligchaam,
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en door uitwerping Tan hetzelve , cenigen in-vloed

op de spijsvertering van het paard uitoefenen

,

komt den Schrijver voor , als nog geheel onzeker

te zijn. Intusschen heeft men te allen tijde veel-

vuldige en gevaarlijke uilwerkingen aan dezelve

toegeschreven , zoo door vrerktuigelijke beleedi-

gingen als door medelijdende aandoeningen. Door

ondervinding geleerd , is de Schrijver van gevoe-

len , dat die doorboring der maag geen plaats

heeft , dan in een' ziekelijken toestand van dat deel

zelf, welke uit andere oorzaken is voortgekomen.

Daar in die omstandigheden de maskers dood ge-

vonden worden , vindt de Schrijver ook hierin zijn

gevoelen bevestigd , dat dezelve zich uit de voch-

ten , welke uit de raaagrokken afgescheiden wor-

den, voeden , en dus deze afscheiding ziekelijk

zijnde , zij ook gedood worden. — Dat deze mas-

kers , door zich op bijzondere deelen te plaatsen,

onderscheidene ziekteverschijnselen en den dood

kunnen veroorzaken, wordt door waarnemingen

aangcloond , waarom de Schrijver dezelve niet zoo

geheel voor onschuldig durft te houden, als Gheve

gedaan heeft. — Dat zij door medelijdige prikkels

zenuwtoevallen zouden veroorzaken , is den Schrij-

ver wel niet bij ondervinding bekend; onmogelijk

of onwaarschijnlijk echter houdt hij het niet, we-

gens daarbij aangevoerde redenen.

Uit dit alles besluit dus de Schrijver met over-

eenstemming van anderen , dat deze maskers bij

volkomen gezonde paarden geene schadelijke uit-

werkingen doen , en tot derzelver natuurlijken

slaat bclioorcn, maar dat zij echter onder sommige

omstandigheden nadeclig kunnen worden. Met

reden kan hij zich niet vcreenigen niet het gevoe-
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len van Clark , welke beweert , dal hel graspaard

voornamelijk zulk eene aanhoudende prikkeling

in zijne maag zoude behoeven en daardoor bevrijd

blijven van vele ziekten , aan welke andere paar-

den , die op slal gevoed worden , volgens zijn ge-

voelen , menigvuldig zijn blootgesteld. Eindelijk be-

tuigt de Schrijver , dat hem geene redenenbekend

zijn , waarom eene soort dezer dieren bij uitne-

mendheid de heilzame (Oestrus , Gastrus salutife-

rus) genoemd wordt , daar deze geen ander ver-

mogen dan de overigen op bet paard uitoefent.

In het 5° hoofdstuk , handelende over de midde-

len , welke beproefd zijn , om de horzelmaskers in

de maag des paards te dooden , en uit hel lig-

chaam te drijven , toont de Schrijver de redenen

aan , waarom zelfs de sterkste middelen onvermo-

gend zijn , liel masker te dooden en uit te drij-

ven , en derhalve vruchteloos worden aangewend.

De Schrijver , vermeldende de proeven , door

anderen met onderscheidene middelen genomen

,

geeft ook de uitkomst op van proeven , door hem

in het werk gesteld , met de zoo zeer geroemde

brandinge hoornolie van Cabert; uit welke (proe-

ven echter blijkt , dat dezelve eene geringe uitwer-

king schijnen te doen op de kleine of roode mas-

kers , maar op de groole larven niet schijnt Ie

werken. Vervolgens deelt hij zijne proeven mede,

genomen op gezonde levendige larven
, genomen

uit de maag van gedoode paarden , en wel met

oleum tercbinth. , arsenicum album , asa foetida ,

extr. nucis vomicae alcoholicnm , narcotine ,
*«/-

j)has morphii , oleum empyreumaticum Chaberli

,

strychnine, sulphas cupri , aqita calcis, jnercu-

rins sublimatus corrostvus , chloorgas , infusio her-
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bae Acotiiti, herbae Hyoscyami, Conii mnculati, Da-

lurae stramonii , Belladonnae , acidum prussicum,

ammonia liquida , eene walerachtige ontbinding Tan

chlorium , en eindelijk met alcohol.

Uit alle deze proeven bleek genoegzaam , dat de

vochten , waarin zij gedurende een' geruimen lijd

gehouden werden , noch door den mond , noch

door de huid werden opgenomen , en dat van al

de middelen, welke voor een geschikt gebruik

in aanmerking zouden kunnen komen , van de

ammonia liquida nog het meeste nut ter dooding

der maskers schijnt te kunnen worden verwacht

,

daar vele der overige middelen , welke den dood

der maskers veroorzaken , niet zonder nadeelige

gevolgen voor het paard kunnen gebezigd worden.

Ten bewijze hoe weinig alle opgenoemde midde-

len , van welken aard ook , op deze maskers eene

nadeelige uilwerking hebben , strekt , dat het groot-

ste gedeelte derzelve , 112 uren, of weinige uren

minder dan 5 dagen , nog leefden , nadat zij uit

deze vochten genomen waren.

Uit dit alles blijkt derhalve , hoe nutteloos men

hel kan rekenen , om ter uitdrijving dezer mas-

kers eenig middel aan te wenden ; maar dat het

mogelijk van eenig nut kan zijn , ter vermindering

van de al te groole prikkeling, verzachtend en

slijmachlig voedsel Ie laten gebruiken ; terwijl het

als voorbehoedmiddel nuttig is , de paarden op

stal Ie houden , of ten minste dezelve dagelijks be-

hoorlijk van de op de haren gelegde eijereu Ie

doen zuiveren.

Eindelijk iiandelt de lieer Nuuah in hel 6° hoofd-

stuk , over de uilwerking van verschillende gas-
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soorlen op hel leven vnn deze horzelinnskcrs ; en

geeft hij verslag van het scheikundig onderzoek

naar de veranderingen , welke de gassoorteu door

het verblijf in dezelve ondergaan hebben.

Tot het nemen van deze proeven werd de Schrij-

ver , als het ware , uilgenoodigd door de waarne-

ming , dat , wanneer de maskers bij de vorige

proeven in sommige vloeibare zelfstandigheden wer-

den gedompeld , eene grootere of geringere hoe-

veelheid luchtbellen Ie voorschijn kwam, die zich

rondom de oppervlakte zetleden , of om hoog wer-

den gedreven, en hij het dus van belang oordeel-

de , den aard dezer gasvormige stoffe te onder-

zoeken.

Onder de luchtpomp in kalkwater de luchtbel-

len zich ontwikkelende , bleek het , dat dezel-

ve alleenlijk van tusschen de lippen , uit het ach-

terste deel des ligchaams te voorschijn kwamen
,

en dat dus de luchtbuizen alleen met deze openin-

gen in verband slaan
,
gelijk zulks bij vele andere

inseklenlarven plaals heeft , terwijl verder uit deze

proeven werd waargenomen , dat de luchtbellen

uil koolstofzuur bestonden. Het kalkwater was

binnen de luchtbuizen gedrongen ; doch geenszins

de kwik , in welke anderen onder de klok der

luchtpomp gelegd waren. Nadat door de lucht-

pomp de lucht eenigen tijd verdund was , hield de

luchtstroom der luchtbellen op; na verloop van

eenigen tijd de pornping hervat zijnde , vertoon-

den zich op nieuw luchtbellen , zoodat hel scheen
,

dat de ligchamen der larven telkens ledig waren

,

en er in de tusschenpoozingen nieuw koolstofzuur

gevormd werd.
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Bij blootstelling der larven aan warmte , ontwik-

kelden zich gedurig luchtbellen in evenredigheid

van den vermeerderden graad van warmte, zoo

verre zulks zonder schroeijing der larven kende

geschieden ; op hel kalkwater hadden deze lucht-

bellen dezelfde uilwerking. De maskers bevatten

derhalve eene-aanzienlijke hoeveelheid koolstofzuur,

welke gemikkelijk naar buiten kan worden ge-

bragt.

Vervolgens werden maagmaskers blootgesteld

aan de volgende gassoorten; als: zuurstof , water-

stof, stikstof, dampkringslucht , koolstofzuur

en zwavelstofzuur. Uit deze proeven bleek , dat

de gebezigde gassoorten op het leven der larven

dien invloed hebben , welke dezelve op andere

dieren uitoefenen ; maar dat het zwavel-walerstoE-

auur het minst geschikt is tot het onderhoud van

het leven , schoon zij echter veel langer dan an-

dere dieren aan hetzelve wederstand bieden
;

2°. dat alle larven in dezelfde luchtsoort even

lang voortleven
;

3". dat de larven in de zuurstof , waterstof en

stikstof een' gelijken tijd voortleefden ; dat het-

zelfde plaats had in de dampkringslucht en kool-

stofzuur ; doch dat zij in deze beide laatste bijna

eens zoo lang leefden , als in de eerstgenoemde
;

dat eindelijk, het koolstofzuur voor deze larven
,

als het meest geschikt levensvoedsel moet beschouwd

worden.

Bij het scheikundig onderzoek der gebezigde

gassoorten , waarin de larven gestorven waren >

bleek het , dat derzelver volumen niet was ver.

mindcrd ; dat in elk derzelvc koolstofzuur aanwc-
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zig was , en dat na afscheiding Tan dil , ieder hare

eigenschappen behouden had. Verder bleek het dal:

1°. de larven eene zekere hoeveelheid koolstof-

zuur uitademen , en wel in^ene bijna gelijke hoe-

veelheid in alle gassoorten;

2°. dat eene hoeveelheid van ieder der gassoor-

ten verloren gaat, gelijk staande aan de hoeveel-

heid koolslofzuur , dat aanwezig gevonden wordt

;

3°. dat de larven tol het voortbrengen van kool-

slofzuur gcene zuurstof behoeveu in te ademen;

4". dat het koolslofzuur , in het ligchaam ge-

vormd , moei aanwezig zijn , of wel door eene

voortdurende scheikundige verbinding der kool- ea

zuurstof, onder invloed der levenskrachten moet

worden voortgebragt

;

5'. dat waarschijnlijk de dood der larven door

het verlies van koolslofzuur , en niet door het ge-

nol van hetzelve bespoedigd wordt

;

6°. dat lol het afslaan van dit koolslofzuur eene

uitwendige oorzaak vereischt wordt

;

7''. dat het koolslofzuur , waarin zij leefden
,

niet als oorzaak kan worden aangenomen , waar-

door het koolslofzuur uil hel ligchaam der larf

wordt afgescheiden, ten zij er eene verwisseling

van het inwendige en uitwendige moge plaats

Iiebben
;

8°. dat aan het koolslofzuur , vermengd met

dampkringslucht , de oorzaak van een' spoediger

dood der larven , dan in zuivere koolslofzuur moet

worden toegeschreven. —
Vervolgens vermeldt de Schrijver wederom eene

reeks van proeven , in het werk gesteld ter be-

vestiging van eenige der vorige resultaten; welke
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belangrijke proeven dezelfde resullalen hebben op-

geleverd.

Bij het onderzoek der larven , welke , na vooraf

luchtledig gepompt te zijn , in verschillende gas-

soorten gestorven waren, bleek het, dal het voor-

komen van die, welke in zuurstof, stikstof,

dampkringslucht en koolstofzunr geleefd hadden

,

hetzelfde was ; terwijl die , welke in waterstof ge-

leefd hadden , in omvang merkelijk waren toege-

nomen , en tevens , verminderd in gewigt , op het

water dreven ; terwijl uit alle eene aanmerkelijke

hoeveelheid lucht werd uilgepompt , welke dezelf-

de scheen te zijn , als die , waarin zij gestorven

waren.

Eindelijk heeft ook de Schrijver scheikundig on-

derzocht , die gassoorten , waarin de luchtledig ge-

pompte larven geleefd hadden , waardoor de bo-

ven reeds genoemde resultaten werden bevestigd.

Deze met zoo veel oordeel als vlijt en naauw-

keurigheid genomen proeven , welke bij den Schrij-

ver zelven dienen gelezen te worden , kunnen der-

halve aanleiding geven tot bevestiging van gevoe-

lens der Schrijvers , omtrent al datgene , wat tot

het leerstuk der ademhaling en deszelfs invloed op

het geheele levende ligchaam in onderscheidene

klassen van dieren behoort.

Deze zoo uitgewerkte Verhandeling, opgehelderd

met alle vereischt wordende , naauwkeurig gelee-

kende afbeeldingen, welke, ofschoon sommige

reeds door andere Schrijvers goed afgebeeld zijn

,

echter hier een geheel uitmaken , doet derhalve de

geheele natuurlijke geschiedenis van deze zonder-

linge insekten op hel naauwkeurigsl kennen ; ler-

HAT. TIJDSCnB. III. C
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wijl verschillende gevoelens van vroegere Schrij-

vers worden onderzocht en beoordeeld
,

ja van

vele derzelver de ongegrondheid wordt aangetoond.

Men kan dus niet dan den Schrgver allen dank

toebrengen voor zijne veelvuldige
, gedurende

iene lange reeks van jaren in hel werk gestelde

proeven en waarnemingen, en wij houden ons

verzekerd, dat alle beoefenaren der natuurlijke

geschiedenis met de meeste voldoening deze Ver-

handeling zullen lezen , daar zij een , in vele op-

zigleu , tol dus verre duister stuk in zijn geheel

doet kennen.

V. a.



Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi,

auctore Josepho Principe de Salm Reiffekscheid-

DvcK. Fasciculus jirimus , Dnsseldorpii , apud

Arnz et Socios , 1836.

f oor twee jaren gaven Arkz en C". een' pro-

spectus van het werk , van hetwelk eindelijk , tot

vreugde van alle beoefenaars der weienschap , de

eerste bundel , bevattende 24 afbeeldingen van

Aloae en 36 van Mesembnjanlhema , is versche-

nen. Uit eene reeds vroeger door ons van den

prospectus dezes werks gegevene aankondiging,

Tijdschr. I, bl. 109, Boekbesch. , is de inrigting

van hetzelve reeds onzen lezeren bekendgeworden.

Wij kunnen er thans bijvoegen , dat de uilvoering

der afbeeldingen voortreffelijk is en de steendruk

niets te wenschea laat. Onder de Aloae munten

hier uit , de afbeeldingen van Jl. attenuata clari-

jierla, A. Reinwardtii en A. recurva; onder de

Mesembryanlhema vooral , M. obconellum , M. ü-

gri?ium , 31, felinum en M. mustellinum. — Vóór

beide geslachten , welke ieder eigenlijk een afzon>

derlijk werk daarstellen , is eene synoptische ta-

fel der soorten geplaatst. De tekst is uitvoerig.

Bij iedere soort gaat eene korte diagnosis vooraf.

Hierop volgt de synonymie, daarna eene beschrij-

ving van alle de deelen , die bij de bladen meest-

al , alle derzelver kenmerken , met groole naauw-

keurigheid voorstelt , terwijl er ten slotte , om-

trent den invoer der soorten , of derzelver cul-

c •
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tuur opmerkingen , de laatste vooral , zoowel uit

Hoogsldeszelfs eigene ondervinding , als uit die Tan

anderen door den Doorluchtigen Schrijver -worden

bijgevoegd.

Wij eindigen dit kort verslag , met den beschei»

den wensch , dat deze zoo voortreffelijk begonnen

arbeid spoedig moge vervolgd , en alzoo voldaan

worden aan het verlangen van allen , die met ons

de groote moeijelijkheid, omtrent deze twee ge-

slachten , ook in de tuinen , wenschen opgeheven

te zien.

D. V.



RüMPHiA , sive Commentationes botanicae impri-

mis de plantis Jndiae orientalis , turn penitus

incognitis turn quae in libris PiHeedii , Rum-

PHii , RoxBDRGHii, Wallichu , uHoTuni ,reren-

senlur. Scrijisit C. L. Blcme cognomine Rum-

PHics. Tomus primus, Lugduni-Batavorum.

Prostat Amstelodami , apud C. G. Sdlpke. —
Bruxellis , apud H. Rémy. — Dusseldorfiae

apud Aasz et Socros. — Parisiis apud C. Ro-

»BT, in folio. MDCccxxxv. fase. 1—3.

KcL.ouden wg in ons vorig nommer onzen Lezeren

eene aankondiging , door eene bekwame hand ter

neder gesteld , aanbieden , Tan een te Leiden ver-

schenen botanisch werk , welks uitvoering voorze-

ker, in vcleopzigten, ieders goedkeuring en bewon-

dering moet wegdragen (°), niet minder verheugen

wij ons, dat een voortreffelijk kruidkundige, de Heer

C. L. Blume, Directeur van s' Rijks Herbarium en

Uoogleeraar te Leiden , in liet bovenstaand pracht-

werk , waarvan bereids drie afleveringen zijn ver-

schenen , den Nedcrlandschen roem in het vak der

kruidkunde, op nieuw heeft gehandhaafd, door

eenen schat van belangrijke waarnemingen en on-

derzoekingen , daarin voorgedragen.

Wij hadden gewenscht , dal ons door een' on-

zer Vadcriandsche kruidkundigen , meer ervaren

in de wetenschap dan wij zijn, van dit werk eene

aankondiging of beoordeeling ware toegezonden.

(*J fl ij bfdoiltn (Ie door Prof. ricinwardt gcjeiene aan-

kondiging vaii <le l'iora Japunka van Dr. VON SIEUOLD.
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Aan dezen •wensch echter niet voldaan zgnde

,

ineenen wij aan het -werk van Blume, en aan de

strekking van ons Tijdschrift verschuldigd te zijn,

om hier van hetzelve melding te maken , en den

hoofdzakelijken inhoud en de inrigting , voor zoo

verre dit noodig, of , naar ons bestek , mogelijk zijn

mogt, mede te deelen.

Het is uit den titel reeds gedeeltelijk op te ma-

ken , v^-at men hier te wachten hebbe. En voor

zoo verre dit niet kan geschieden , vyillen wij

onze Lezers daarmede bekend maken.

In de voorrede vermeldt de Schrijver de aanlei-

ding, welke hem
,
gedurende zijn verblgf in Indië,

tot de beoefening der kruidkunde gebragt heeft

;

waartoe vooral de zucht , om door het nader leeren

kennen van de aldaar inlaudsche , en wel het meest

geneeskrachtige gewassen , nuttig te zijn, hem moet

hebben aangespoord ;
— hij brengt hier vooral zijne

hulde aan den Baron vah der Capeller , door w^ien

in Nederlandsch Indië de onderzoekingen , aan-

gaande de natuurlijke gesteldheid en naluurvoort-

brengselen van onze Oost-Indische bezitlingen

,

zoo krachtig als weKvilIend , ondersteund en op

alle mogelijke wijzen bevorderd zijn
,

gelijk dit

later geschied is door den Heer do Bus de Ghisig-

BiES , en inzonderheid door den alom geëerbiedig-

den voorstander en bevorderaar van wetenschap-

pen , den Heer Commissaris- en Gouverneur-Gene-

raal VAK DER Bosch, thans Minister van Koloniën.

Vervolgens herinnert de Heer Blume ons de

verdiensten dergenen , welke zich in het vak van

natuurlijke geschiedenis, door hunne onderzoe-
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kinjjen op Java , of in den Archipel , hebben ver-

dienstelijk gemaakt. Onze Beiuwardt staat hier

te regt op den Toorgrond , door wiens onver-

moeide pogingen , op Java , alle deelen der

natuurkundige wetenschappen zoo krachtdadig

zijn bevorderd , en waardoor inzonderheid ook

de kennis , aangaande het dieren- en delfstoffe-

lijk rijk dier gewesten , alsmede omtrent der-

zelver geologischen toestand , zoo zeer is toege-

nomen en in ruime mate uitgebreid. Prijken deze

vruchten zijner nasporingen als eerste parels in

den rijken schat van hel Leidsch Museum van

Natuurlijke Historie , wij' betreuren met den

beroemden reiziger , dat zoo menige lading
,

uit Indië afgezonden , onze Vaderlandsche kus-

ten niet mogt bereiken, maar dat zóó veel

van hetgeen met duizenden gevaren van zijn Ie»

ren en ten koste zijner gezondheid , onder eenen

8chier brandenden hemel , door hem ingeza-

meld was , eene prooi der golven werd , en thans

niet meer van 's mans grooten ijver en werk-

zaamheid kan medegetuigen. Aan Horspield , Leche-

5AÜLT DE LA ToDR , «an den Kapitein Treeps, be-

kend door dat hij den oorlog aan de krokodillen

scheen verklaard te hebben , voor welke hg ein-

delijkiict veld moest ruimen , aan den zooloog

DiARD , aan de zoo vroeg en ongelukkig gestor-

vene , als diep betreurde Kuul, var Hasselt , Bom,

Macklot, Zippelius , enz., wordt de tol der dank-

baarheid gebragt, voor hetgeen zij tot de bevor-

dering der wetenschap in Indië hebben toege-

Itragt, terwijl, behalve alle de eersigenoemden
,

ook vooral de Ucercn Pbitsch , Praetorius en
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Sfahoghe vermeld worden , «Is degenen , welke

het onderhavig werk van Bi.üme
, door hunne gve-

rige pogingen in Indie in het werk gesteld , zijn

bevorderlijk geweest.

Door deze hulpmiddelen voorzien , maar boven-

al door eigene vlijtige nasporing van al , wat de

kennis van het plantenrijk , vooral op Java , aan-

gaat , zag de Schrijver zich in staat gesteld, in dit

w^erk , ons de hieronder te vermelden nieuwe

vruchten aan te bieden van zijnen arbeid , die

nog daarenboven zoowel door de welwillendheid

van eenige builenlandsche voorstanders der kruid-

kuude , en met name van den Heer de Lessert , van

de verdienstelijke Hoogleeraren Adr. de Jussieo en

AdolpheBkosgniart te Parijs, en door den vrij ver-

leenden toegang lot het Herbarium van den Jardin

des plantes aldaar, niet weinig is bevorderd. De Heer

J. Decaiske heeft zich wel willen belasten met het

afbeelden van de deelen , welke tot de bloem en

de vruchtmaking behooren. Hoe voorlreffelijk hg

in dezen moeijelijken arbeid geshagd is , toonen

reeds de bijgevoegde platen. De redactie van den

Latijnschen tekst is toevertrouwd aan den Heer

D. J. Veegens , behuwdbroeder des Schrijvers

,

Conrector Gymnasii te Amsterdam , wiens ver-

diensten in het vak der oude letterkunde , ons

voor de naauwkeurigheid en zuiverheid van taal

en stijl genoegzaam waarborgen.

Het werk zal bestaan uit losse verhandelingen

over planten, door Rumph of anderen vermeld,

zonder bepaalde orde op elkander volgende , on-

geveer op dezelfde wijze als zulks plaats heeft

gehad in de Flora Javae , welks voortzetting door
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de noodlottige staalkundige gebeurtenissen se-

dert 1830 gestaakt is, doch fwij verheugen ons,

dit aan onze Lezers tevens te mogen mededeelen)

,

thans weder wordt te gemoet gezien.

Een ieder, die met den inhoud en de stiekkiug

van hel werk van Rcmph , dien tweeden Plihius
,

bekend is , kan bijna reeds vooraf berekenen

,

dat , naar den titel Rumphia te oordeelen , dien de

Schrijver zoo wel uit hoofde van het onderwerp
,

als ook om den hem , door de ^kademie der Na-

tuuronderzoekers, gegevenen bijnaam van den Twee-

des RuMPH , heeft verkozen , hier een in vele opzig-

ten nuttige arbeid wordt aangeboden. Het be-

roerade Herbarium ^?nboinense , de vrucht van

meer dan veertig jaren arbeids , was vooral door

Rdmph geschreven , om de milde voortbrengse-

len van het plantenr^k in de Indische gewesten

beter te doen kennen ; teu einde een ieder , die

daarin eenig belang stelde , daarmede in allen

deele , nader bekend te doen worden. Was
dit de spoorslag , welke het Nederlandsch Gou-

vernement , ook in onzen tijd , opwekte , tot

het doen in 't werk stellen van zoo vele onderzoe-

kingen , het vras niet minder eene der voorname

drijfveren van allen, die zich met dit onderzoek

belast zagen , het kenmerkt evenzeer het nu aan-

vankelijk verschenen werk van den Heer Blüue,

en is dus niet minder overeenkomstig de bedoe-

lingen onzer Hoogc Regering , dan van onmiddel-

lijke loeijassing op de geneeskunde, enz. , en ook uit

dien hoofde , eene volstrekte navolging van het

boek van den man, wiens naam den titel van

dit werk versiert , en aan wien wij , door hetzelve,

eene nieuwe eerzuil , zijner nagedachtenis en ver-
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diensten dubbel waardig, zien opgerigt. •;!,

Bij al die strekking tot nuttige toepassing , waaif

,

het groot publiek meestal angstig en uitsluitend

naar uitziet , en hetwelk hier reeds in ruime ma-

te wordende aangeboden , ook later zal worden

voorgedragen , verlangt de gestrenge beoefenaar

in werken als het onderhavige , zuiver wetenschap-

pelijke inzigten en bijzonderheden, ea in botanische

werken , volmaakte en uitvoerige afbeeldingen.

Wie deze wraakt of onnuttig acht , wie hierin de

zucht mogt erkennen , om met diepe geleerdheid te

pralen , ea door de schitterendste pracht van schco-

ne platen , eenen ongetoonden luister uit te sprei-

den , hij legge dit boek ter zijde ; voor hem is

het niet geschreven. De reine wetenschap wordt

slechts door hem, die haar kent en waardeert,

bemind , aan hem alleen wordt de rijpe vruchl

van grondige en naauwkeurige beschouwingen

ter beoordeeling voorgehouden ; door deze al-

leen gaat men in eene wetenschap waarlijk duur-

zaam voorwaarts , al kan ons kortziend oog niet

zóó verre het licht vooruit zien. Wij zouden onze

Lezers onregt aandoen , bijaldien wij hierop na-

der wilden drukken. Die de waarheid betwijfelt

van hetgeen wij thans stellen , hij sla de jaarboe-

ken op der botanische en van alle natuurkundige

w^etenschappen , en erkenne de waarde , het nut

,

de onberekende , maar later dikwerf gekende ge-

volgen van den arbeid onzer voorgangers , die

door het nagaan en bekend maken vaa aanvan-

kelijk schijnbaar niet nuttige of minder toepas-

selijke zaken , de hechtste gronden voor de

wetenschappen gelegd hebben , waarop men
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gebouwen begint op te trekken , die eenmaal , dit

wenschen wij , aan het inenschdom het schoonst

geheel mogen aanbieden. Ware klassieke voort-

brengselen staan of vallen niet, bij het nog -wis-

selvallige der wrakke stelsels in de wetenschap
,

maar houden , wat ook verandere, derzelver waar-

de onveranderd. Van dien echten , goeden stem-

pel zgn b. V. de werken van eenen Alexahder voh

HxiMBOLDT , wiens Révision des Graminées , om niet

eens van andere werken te spreken , misschien het

voortreffelijkste is , dat het descriplive en iconogra-

phische gedeelte der botanische wetenschap bezit

,

en , even als de werken van Wallich , Roxbürgh

met zoo vele anderen , eene waarde , die onvcrgan-

kelgk is , duurzaam zal bezitten.

Indien ik het waagde , het werk van den Heer

Blcme, met die der zoo even genoemde natuuronder-

zoekers gelijk Ie stellen , of te vergelijken , ik zoude

teregt, zoo wel van den eersten als de laatslen, de

aanmerking op mij laden eener soort van aanma-

tiging , die op mijne jaren , bij mijne geringe kennis

en ondervinding , even w^einig voegzaam en even

zeer onvoorzigtig zoude zijn , als dezelve onnoo-

dig kan geacht worden. Wij wilden slechts daar-

door op ééne der voortreffelijke zijden van dit

werk de aandacht vestigen , en tevens de , omtrent

deze soort van botanische werken, zoo dikwerf,

onzes inziens onbillijk geuite aacmerking van het

publiek , doen kennen en afkeuren. Moge het hier-

door reeds blijken dat , evenzeer als hetzelve b. v.

van nut kan zijn aan ieder' grondig' beoefenaar

van de kennis en bovenal van den oorsprong der

geneesmiddelen uit het plantenrijk, zoo ook de

zuiver bülanischc, en wel vooral de organogra-
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phische , de laxonomische wijze van beschouwen

onzer weienschap, in de hier gegevene speciële

onderzoekingen , rijkelijk zijn voorgedragen.

Welaan , laat ons na dit gezegde , waaruit men
,

geloof ik , met de inrigting van het werk volledig

kan bekend worden , onze aandacht op den inhoud

der drie voor ons liggende afleveringen vestigen.

Daar intusschen dit bijna voor geene uittrekking

vatbaar is , moeten en kunnen wij hierin kort zgn.

I»'" Hoofdstuk of Verhandeling. Dit bevat de'

opgave eener belooning der wetenschappelijke ver-

diensten van Rdmph, door de Bewindhebbers on-

zer voormalige Oost-Indische Compagnie , daarin

bestaande , dat de voornoemde Compagnie had be-

sloten , 's mans zoon Paulus Augustus Ruuphius
,

tot koopman, eeneu destijds zeer winslgevenden

en eervollen post in Indie , te benoemen. In

eenen brief aan Bewindhebberen , bedanken hier-

voor , zoo wel vader als zoon. Blusie heeft denzeU

ven , in een handschrift van het Herb. Atnboinense
,

op de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool voor-

handen
,

gevonden. — Deze brief wordt hier in

't HoUandsch afgedrukt en tevens in 't Latijn ver-

taald gegeven , waarbij het facsimile van den

toen reeds blinden vader , die in deze bevorde-

ring zijns zoons eene goede ondersteuning zyner

oude dagen zag , en eveneens dat van den zoon

zelvcn gevoegd zijn.

II. Over eenige Melastomaceae van Rumph, en an-

dere nieuwe , in Oost-Indië ontdekte
,
geslachten en

soorten. Hoewel Rumph niet vele soorten dezer familie

heeft beschreven , is echter derzelver aantal, daar hij

veelal meerdere soorten als eene en dezelfde voorge-

steld heeft, groolcr dan men gewoonlijk meent.
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Onder de geslachten der Melaslomaceae , wordt hier

hti eersl Medinilla Gaudich. rermeld, -waartoe 1^.

M. crispala Bl. (Funis muraenarum mas seu rubra

Rcmph), Tan de MoUuksche eilanden en Celebes

gebragt is. — 2°. 31. plerocaula Bl. van het westelijk

deel yan Java^ afgeb. op Tab. 1 en 2. — M. macro-

carpa Bl. -van de MoUuksche eilanden. (Funis mu-

raenarum femina'seu glabra Rumph) Tab. 2. — 3"

M. crassinertia Bl. (Funis muraenarum terlia sive

lalifolia Tan RuMPff). Deze plant is door den Hoogl.

Reiswarbt gevonden op eenen vuurspuwenden

berg , op het eiland Banda. — 4°. M. radicans

Bl. , Tab. 3.

Het tweede geslacht , bier voorkomend , is

Marumia Bl. , evenzeer als Medinilla lot de

tribus der Miconieae De Caitd. te brengen , en

ter eere van den Nestor der Nederlandsche Na-

tuurkundigen gevestigd. Hiertoe behooren de

hier vermelde soorten : 1'. M. muscosa Bl., Tab.

4 , van Java. 2". 31. zeylanica Bl. , Tab. 5 , uit

het herb. van var RouEtr , en aan dezen door

RoE5iG gezonden , uit Ceylon.

Het geslacht Astronia Bl. , behoorende tot de tri-

bus der Charianlhieae , waartoe gebragt zijn: l"'.

Atlronia papetaria Bl, , Tab. 6
,
(Pharmacum pape-

tarium Rcmph) , op Amboina ook door Zippeliüs ge-

vonden. De schors en bladen zgn zamentrekkend.

2°. A. spectabilis Bl. Tab. 7. {31elastoma arbo-

rea RenrwDT , van Java).

Het geslacht Ewyckia Bl. , is door den Schrij-

ver opgedragen aan den Heer vah Ewtck , vroe-

ger Administrateur der ardeeling Kunsten en We-

tenschappen bij het Min. van Binn, Zaken. Hier-
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van wordt ééne soort E. cyanea Bl., Tab. 8 , be-

schreven , door ZippELiDs in de bosschen van Am-
boina gevonden , en , hetgeen opmerking verdient

,

niet door Rumph vermeld.

III. De derde verhandeling beval eene beschrij-

ving van eenige minder bekende Laurine ae, van

vrelke de Cortex culilawan en de Folia inalaha-

thri voor een deel worden ingezameld. De Schrij-

ver heeft omtrent den Culilawanboom van Rumph
,

vroeger in ons Tijdschrift (zie D. I. 1 St.) opmer-

kingen megedeelde , die veel licht , omtrent den bo-

tanischen oorsprong van den Cort. Culil. , hebben

gegeven. Hij leerde ons daar, met korte diagnoses,

de verschillende planten kennen , van welke ge-

noemde bast en alle deszelfs verschillende, dusge-

uaamde soorten, afkomen. Deze worden hier op

nieuw en uitvoerig uiteengezet en beschreven. Zij

zijn: 1°. Cinnamomum culilawan Bl. , Tab. 9.

Fig. I. Tab. 10. Fig. I, door Rumph , Reinwardt en

ZippELius , op Amhoina gevonden. Het is de Culitl.

sive Cort. Caryophylloides albus van Rdmph.

2°. C. (caryophylloides) rubrum Bl. , Tab. II.

Fig. I. {Corl. car. ruber Rumph), \an Amhoina ea

waarschijnlijk ook voorkomende in Cochinchina.

De Schrijver aarselt , om te bepalen , of deze plant

eene variëteit zij , al dan niet. De bast is roo-

der, dunner en ligter breekbaar.

3". C. sintoc (spurium) Bl. , Tab. 12. Bij deze

voegt BiuME onder anderen eene zeer uitvoerige

beschrijving, ten dienste der Pharmacologen, van

den Cortex culilawan van den handel , en van de

verschillende soorten van basten , welke daarmede

verwisseld of vermengd worden, — Wij leeren hier
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naauwkeurig kennen den echten Culilawan-bast

,

den Cortex sintoc (reeds beschreven in het werk

over de Javaansche geneesmiddelen , van den ijveri-

gen Samarangschen Stads Med. Doctor Waitz) , den

Cort. culilawati jjapuanus , in uiterlijken habitus,

bijna gelijk aan den Cortex massoi , van welken

dezelve echter in andere opziglen verschilt.

De C. sintoc (spurium) Bl. , is onder anderen

door Prof. Reiswardt gevonden op hooge bergen
,

in de provincie Tjanjor, door Bluue in hooge

bosschen , eveneens op Java , enz.

4". C. xanthoneurum Bl. , Tab. 13. Fig. 1. Het

is de CuUlatcan ex Papuanis et Moluccis insulis

van HuMPH. — Door Lessoic en Zippelius is deze

in boschrijke streken van Nieuw-Guinea aange-

troffen. Deze boom levert den Cort. Culilawan

papuanus.

5". C. cappara-coronde Bl., Tab. 9. Fig. 2—3.

Volgens GoELLEa's Disjt. de Cinn. , afkomstig van

't oostelijk deel van Ceylon.

6?. C. camphoratwn Bl. , Tab. 14. Fig. 1. Door

REiirwARDT op vuurspuwende bergen in de pro-

vincie Tjanjar en elders , en eveneens door Blu-

ue , KuHL en VAR Hasselt , op Java aangetroffen.

7". C. nitidum nooK. , Tab. 15, van welke, vol-

gens Blüue , de Folia malabathri worden ingeza-

meld. Deze boom , omtrent welken hier alleruit-

vocrigste opmerkingen worden gegeven , groeit

onder anderen in de Javasche provincie Bantam.

Van deze soort worden hier drie variëteiten ver-

meld , als: Var. A spurium Bl. , Tab. 16. Fig. 1.

(Laurua culilawan uit het herbarium van Rsin-

wabdt), var B subcuneatum Bl. , Tab. 13. Fig, 2,
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door KüHL in de nabijheid van Buitenzorq inge-

zameld , var, C. oblongifolium , Tab. 16. Fig. 2,

van bergachtige streken op Java , en door Blu-

ME , op vele plaatsen in de provincie Bantam
,

gevonden. Door den Heer Praetohius is deie

plant ook van de streek van Palembang toege-

zonden.

Wij hebben hier alzoo kortelijk de behandelde

onderwerpen aangestipt. De Lezer moge zelf in

het werk nagaan, wat ons bestek niet toeliet,

hier te vermelden. Wij wijzen hem op de kriti-

sche behandeling van geslachten en soorten , op

de naauwkeurigheid der synonymiën , de uitvoe-

righeid der beschrijvingen en daarmede overeen-

stemmende volmaakte juistheid der afbeeldingen
,

de beschouwingen van ieder geslacht of behan-

delde familie , in derzelver verwantschapsbetrek-

kingen , enz. , en laten hem zelven oordeelen.

Mogten wij ons eigen oordeel hierbij voegen , het

zoude vooral de beschrijvingen betreffen. Alleen

eene gepaste uitvoerigheid in deze , heeft voor de

wetenschap waarlijk groote waarde. Geven ons

de korte , vroeger zoo algemeen gebruikte phra-

ses, in korte , scherpe trekken de meestuitsteken-

de , en ter onderscheiding van anderen kunnende

dienen , karakters der natuurvoortbrengsels , het is

niet minder waar , dat de naauwkeurige vermelding

van alle bgzonderheden , ons het levend beeld der

natuur, als of wg het met onze oogen zagen

,

wedergeven. Zulk eene wijze van beschrijven

kenmerkt de voorname botanische geschriften van

de eeuw , die wy beleven , en niet minder het

onderhavige werk. Zg heeft bovenal waarde voor
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de vestiging van geslachten , hetgeen wij meenen
,

dat het allervoornaaraste en moeijelijksle deel der

Taxonomie is. Had men dit , sedert Toursefort
,

in de botanie altijd in aoht genomen, wij zou-

den niet meer op zóó vele punten in groote on-

zekerheid verkeeren.

De uitvoering der afbeeldingen is zoo , dat zij

zelfs den niet kruidkundige moet ti effen. De

schoonste teckening , ^velke hierj voorkomt , is

die van deu Giftboom , Arhor loxicaria of Ipo

RuMPn., de yintiaris toxicaria Lescii., door Paijes

naar het leven gcleekend , en door Lauters op eene

uitmuntende wijze op steen gebragt. Deze boom

wordt ons in ccne scliooae vallei van een bergach-

tig landschap in zijn geheel , door ander geboom-

te omgeven , voorgesteld en zal later , even als

eenige andere hier reeds gegevene afbeeldingen
,

worden beschreven, In de verklaring der af-

beeldingen, in den tekst te vinden , heeft de Schrij-

ver elk der kunstenaars, die hem in deze van

dienst waren , met name vermeld. De analyse van

de Medinella pterocaula is door Blume zelven, de

andere analyses zijn, gelijk wij boven zeiden , meest

door Decaisse , en de gehecle planten, oi door

den verdienstelijken teekenaar Arck.e:ihauses , of

door L^TOua gcteekeud. Ue steendruk kan met

de besten worden vergeleken. De letter, druk en

papier laten niets te wenschen , en overtreffen

nog de , zoo wel uiti»evoerde , Flora Javae.

De Schrijver behoudc , lot voltooijing ook van de-

zen zoo gewigtigen arbeid , het ruime genot eener

goede gezondheid, on hicde ons weldra de ver

Tolgen van dit werk aan. — Moge de Uilgever

VAT. TIJDSCH. JII. c^
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SoLPKE zich brj voortduring kunnen beroemen op

iels. hetwelk thans zoo zeldzaam is, het aanvanke-

lijk wel geslaagd debiet van dil -werk, opdat het

alzoo blijke , dat men in Nederland nog
,
gelijk

weleer , voorstanders en begiinsligers van groote

wetenschappelijke ondernemingen aantreft, waar-

door alleen de uitgave van geschriften , die niet

tot den gewonen middelmatigen stempel en om-

vang behooreu, ook bij ons mogelijk gemaakt

wordt.

D. V.



EEN WOORD OVER HET WERK

VAW

GEOFFROIJ SAINT-EILAIRE

,

DEK TITEL VOERE5DE:

FRJGMENS SUR LA STRVCTURE ET LES USA-

GES DES GLAXJDES MAMELLAIRES DES CÈ-

TACÈS. Paris 1834 , 8». avec 2 pi. iii 4».

;

DOOR

CLAAS MULDER,

Hoogleeraar ie Francker.

Le puhltc n'accorje d'es!ime f/u'au vrai
</es cliuses et je me confie duns iet

aren ir,

GEormoij St. Huaibe, p. 26.

1 ot voor eenigcQ lijd had ik van de geschriften

over de voedingswijze der jonge walvischaardigen,

door Geopfroij Saiwt Uilaire , niets anders onder

de oogen kunnen krijgen, dan stukken, vrelkein

de Revue Encyclop. en in de ,^nn. d. se. Nat. ge-

plaatst zijn. Deze stukken geen volledig geheel op-

leverende , en niet door afbeeldingen o|)gehelderd

zijnde, veroorloofde ik mij niet, om mij over de

ze zaak uit te laten. Thans het werkje voor ra'j

hebbende , hetwelk de Schrijvers van de Recue {')

(*) Z. Revue Enajd. 1833, (Jet Dcc. |). 186. Publté m
Aoüt 1834.

d f-
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noemen ; un petit volume
,
qui marquera dans la

Science , et que possèdera toule hibliothèque un peu

jalouse des richesses de nótre époque : tn waarin

de verspreide verhandelingen zijn bijeenverzameld

en vermeerderd, meen ik, met bescheidenheid, een

woord over hetzelve in het midden te mogen bren-

gen. De Lezers van een ander vaderlandsch Tijd-

schrift , zijn door anderen ook reeds op de zaak,

waarvan hier gesproken wordt , opmerkzaam ge-

maakt (•).

Ik heb in het minste geen plan, om een over-

zigt van dit werk te geven of hetzelve in zijn ge-

heel te beoordeelen ; wij zouden dan de theore-

tische inzigten van G. S. H. ook moeten onder-

zoeken , waartoe ik mij thans onbevoegd acht.

Mijn doel is alleen op te merken , dat in het boek

van dien meer vernuftigen , dan bedaard onder-

zoekenden natuurkenner , de opgegevene daadzaken

niet zoo boven alle bedenking verheven zijn , dat

men dezelve niet nog verder zal moeten naspo-

ren , en dat het derhalve in het belang der Ave-

tenschap is, om alle gegevens tot oplossing van

het vraagstuk, waarover gehandeld wordt, aan-

houdend te toetsen. Ik zal trachten de gegroud-

heid van dit oordeel met voorbeelden te staven.

Nadat G, S. H. (pag. 20) gezegd heeft, dal hij

geene afbeelding van het uiteinde of den top eener

mam van den walvisch kent, dan die van den be-

roemden RüyscH (-}-_) , maakt hij de aanmerking

,

(*) Z. Alg. Konst- en Letterbode, voor 1834, N». 22en24.

(f) RUDOLPHI gaf eene zeer fraaije afb, des lepels van ecncn

waWitch^ in de lengte geopend. Z. Ueber den Bau der
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dat RtrrscH dien fop voor de geheele mam heeft

gehouden , hoewel slechts ^ van dit orgaan zijn-

de. G. S. H. beweert dit later (p. 65) nog eenig-

zins uitvoeriger, en meent zelfs , dal deze dwaling

in de 18' eeuw onvermijdelijk was (*). Laat ons

zien wat R. zelf geboekt heeft , of wat hetzelfde is,

laat ons zien of het eene daakzaak is , dat R. in

die dwaling verviel. In zijne Advers. Anat. Med.

decas 2, p. 45, (^Amst. 173Ö~j lezen wij: Papil-

las foeminarum scatere papillis nervosis seiisilissi-

mis numquam scivissem , nisi in papilla mammae

Baltienae mihi insigni sud magnitudine q. s. In

den Thesaurus anat. \'. {Amst. 1739), p. 2<], vinden

wij : N"^. XVI. Papilla uberis Balaenae.... Kota 1.

Epidermida , ut cl corpus reticulare Malpiijhii, ab

hac Papilla a me esse remota sciendum est
, q. s. —

N''. XVIII ,
Papilla uberis Balaenae q. s. A latere

hujus Papillae vberis separavi jjortionem exiguam

corporis reticularis
, q. s. En, waarop het hier

misschien het meest aankomt , omdat de volgende

plaats door G. S. H. schijnt bedoeld te worden

,

wij lezen nog:

Brüsie, ia de jibh. d. Akad. zu Berlin, 1831, tab. I.

fis- "
(*) Z^ne eigene woorden luiden « onder anderen, aldus: Qui-

conquc f pour faire connaitre iout l'appartil urinairc

d*un Mammifére <, n^aurait décrit que te eanal externe

OU Purttre sert>ant au irajtt de VurinCy ayant ainsi

omiJ tt la vessie urinaire et les glandcs rénales logee»

profondemcnt , serail tombe dans la même méprise que

KuiSCH, quand ayant fiquré un hout de sein ckez la

Baleine , ü a supposé en avoir donné touie la mamelle,

C'etait au gurplus unc trrtur inévitable au commence-

ment du dix'huitiéme siècle, P* 65, note 1. Zie ooL p*

79 en 80.
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Jiepoxitorium seu asser tertius.

No. I. Phiala Papillae mammae Balaenae portio-

nem continens , ila prueparalam, ut ductus lacti-

ferus Papillae mammae videri possit.

Nota I. Hic ductus est singularis in ubcre ba-

laenae.

» 2. Consideratione dignum esse censeo
,
quod

sit sulcalus ductus , et quod

» 3. Sulcorum margines miri/ice sint fimbria-

ti, nee non crispi: suntque diclae fim-

briae ita constilutae , ut lactis exitum
,

extra suctionis tempus prohibere queant.

Vid, T. 4. f. 5.

In dicta phiala continetur quoquc alter ductus

lactiferus papillae uberis Balaenae
, q. s.

Ik zal niet meer afschrijven , dan alleen nog

p. 35 uit de verklaring der plaat , die van
fig.

5 :

Delineatur portio Papillae uberis Balaenae , cujus

lactiferus ductus sulcalus et fimhrialus.

Bij G. S. H. vind ik geene andere vt'oorden aan-

gehaald , als ductus lactiferus sulcalus et singularis

in ubere Balaenae (-}-), uit de werken van Ruïsch

genomen , zonder opgave van het bijzondere werk

of de bladzijde. Wij kunnen, dewijl die zinsnede

niet woordelijk in Ruïsch voorkomt, niet met

(*) Deze en de verder aangehaalde slukken zijn vervat ïd F.

KaïJSCHii, Opp. omnia II. in 4».

(*) Zie Fragmens, p. 65. In fig. V van zijne 2» pi. ,
geeft

G. S. U. eene kopij van de !« fig, der 4^ pi. van R.,

met bijvoeging van gestippelde lijnen , welke den ductus

lactiferus zullen moeten aanduiden. Zonderling is liet, dat

Ga S. H. dezen gefingeerdcn ductus liever voorstelt, dan

den waren in fig. 2 en 5 door R. afgebeeld.
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zekerheid beoordeelen , -welke van de bovenaaQ-

gehaalden of anderen bedoeld wordt , doch aller-

vraarscbijnlijkst is zij genomen uit hel sub. N". I.

en fig. 5, p 35 meegedeelde. Hoe dit zij, er zal,

dunkt mij , na al hel aangevoerde uil de werken

van R. zelven, bij niemand Iwgfel kunnen blijven

bestaan over de wijze van zien van dien geleer-

de. Hij moge eene enkele maal uber geschreven

hebben , dit zal toch wel geen bewijs zyn , dat

hij daardoor toute la jnamelle heell bedoeld, na-

dal hij zoo vele malen uitdrukkelijk papilla mam-

mac gezegd had. Nergens staat het woord uber

zóó op zich zelf, dat men niet uit liet vooraf-

gaande kan opmaken , dat R. geenszins de geheele

niam bedoeld heeft. Immers , als wij nota X le-

zen: Hic duclus q. x. , waarop slaat dan hel woord-

je hic anders , dan op het onmiddellijk vooraf-

gaande duclus lactiferus papiüae mammae.

Eindelijk , om liever een woord te veel , dan

te weinig te zeggen , als ik in het Programma van

1703, te vinden in dtThesaur.anat. sexlus (^Amst.

1744), p. H 2°., het volgende lees, dan word ik

nog meer overtuigd , dal RuYScn niet in de dwa-

ling vervallen is , waarmede hij betigt wordt. Hij

zegt: Hisce peruclis , ad incuftem retocabo demon-

slrationem Mtimmarum ; quoniam autem dictorum

nostrorum cadaverum juvenilium Mammae nimis

exiles sunt , ad integram Mammarum conslilutio-

nem oslendendam , afferam majoris delucidalionis

gralia , mammas vinorum , jituiierum , dum vivcrent

ulfro ijcrenlium, Nutrirum , Inj'unlum recens na-

torum , ner nnn porlionem mrimmae Dalaenae et

Varcat. Hij wist zeer goed, dat hij den lepel en
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een slukje van de huid, hetwelk daaraan onmid-

dellijk grenst , voor oogen had (*).

Als een voorbeeld van de dwaling , waarvan

RuYSCH beschuldigd wordt, zcu men beter uit de

Cetolorjie par l'Ahhé Bossateree {Paris 1789) p.

24 , kunnen aanhalen : La femclle {du D. albicans)

a deux mamelles siluées l'une u la droite et iau-

tre a la r/auche des parties de la gdnération ; leur

grosseur écjale Ie bout du petit doigt. Maar elk

kan uit den zamenhang opmaken , dat hij het

uitwendig ziglbare gedeelte der mammen, de te-

pels , bedoelt.

Maar wij moeten nog even stilstaan bij de aan-

haling van ce woorden, duclus lactiferiis sulca-

tus et singularis in ubere halacnae , voor zoo ver-

re G. S. H. daarvan zegt : Sulcatus exprime que

Ie bout du sein est au fond du sillon: jjuis singu-

laris serail l'epitliète que feusse voulu la rencon-

trer ; Ie bul de mon Iravail ólant d'expliquer en

quoi cnnsiste Vélat extraordinaire de cetle nou-

veauté organiquc (p. 65). Het schijnt mij toe,

dat de zin geheel anders moet worden verstaan.

Sulcatus beleckcnt hier niets anders, dan dat de

(*) Zie bijzonder zijne verkl, van ƒ(/, 1 der 4e ph Het stukje

huid A , aldaar afgebeeld , verliest zich van de basis des

tepels in de huid van de tepelspleet.

Sedert ik bovenstaande schreef, kwam mij de vertaling

van alle de Ontleed-, Genees- en Heclknudiije Werken

van noisCH, door t. g. ABLEiioijr
, (Amst. 1774.) in han-

den. Wij lezen in dit werk ook overal van den tepel van

de borst, en niet van de borst in haar geheel, b. v. Il"

Deel, bl. 509: »de tepel van de borst van een walvis,

zoudanig toebereyt , dat men de Melk-canaal zien kan;"

eveneens bl. 519, 521 eni. Dit bevestigt, helgeen wij uit

de laL^nsche ailgave ontleenden.
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melkgang van den tepel niet effen , maar gegroefd

is ; R. spreekt nergens van de lepelspleet of groef

(sillon de la Tnamelle (*)) , waarin de tepel bij de

cetaceën teruggetrokken en verborgen kan wor-

den. Singularis , komt mij voor , hier te betee-

kenen , dat de melkgang enkelvoudig is , dat er

slechts één gang is en niet , zoo als bij vele die-

ren , verscheidene gangen. De afbeeldingen en

beschrijvingen van R. zelven (}-) tooneu zoo wel

het een , als het ander overtuigend aan, en de la-

tere waarnemingen bevestigen deze daadzaak. Men

zie , voor allen , de afbeelding van Rudolphi, waar

één gang door den lepel gaal , die met gekartelde

lenïleplooijen voorzien is. De enkelvoudigheid

van dien gang ontkent ook G. S. H. geenszins
,
ja

beroept er zich op in liet voordcel van de ont-

lasting van het zog p'.{r pissement (zoo als hij hel

noeml), zoo dat men niet moet denken aan een

sproeijen uil vele openingen {§). In dit opzigt

(*) Bos.VATiiRRE zegt zeer len onregte : ml sillon formé par

la couche extérieure de la tjraisse et les viuscles abdo-

minaux. Célol. Intrad, p. XIII. Noch het eigenlijke

spek, noch de buikspieren dragen tot het vormen van dien

tepelgrocf bi). — Alen spt-eekt doorgaans zeer onbepaald

over dete groeven, en beschouwt dezelve als iels zeer afvr-ij-

kends van den gewonen toestand. Ik zie er niets in dan

buidplooijcn , hucdanige wij slechts anders gewijzigd, bij

verscheidene zoogdieren vinden. G. S. li. uoemt ze soms

méati de sécrétion , elders Stlhns mamellaires.

(t) Verg. hel boven aangch. N". 1 en p. 35, de verkl, van

fig. 2 en 5.

(§) P. 25.... Ce prêftndu bout de Sdin n'ètuit point ter~

mittê en te'te d'arroioir, en égard au grand nombre de sef

issues de sécrétion eomme chez les vrais mammiféreSy maïs....

e'etail un cunal avec une targcet unique pcriuis. \erg. p.
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komt de organisatie van de walvischaardigea met

die van de herkaauwenden en anderen overeen;

er is , zoo veel ik zie
,
geene reden om bg Sin-

gularis hier aan extraordinaire te denken.

Zoo als ik meen te mogen beweren, dat R. den

tepel niet voor de geheele mam heeft aangezien,

zoo geloof ik op dezelfde gronden , dat het zeer

juist is, als G. S. fl zegt: Rtjysch s'est bornê a

rappeler un canal par oit coule Ie lait : doch on-

juist als hij er op volgen laat: ceq ui ne s'iippli-

que point du tnut au bout de sein canalisé [uré-

tro-marnellaire) des cétacés (p. C5J. Immers, het

deel door hem , ten gevolge van zijne theoretische

inziglen, bout urétro -mamellaire genoemd (b. v.

p. 83 suiv.) , is niets anders dan de tepel , waar-

door de melk, op welke wijze dan ook, ontlast

wordt. In één woord , G. S. K. schijnt mij toe
,

de beschrijvingen en afbeeldingen van R. niet on-

bevooroordeeld gebruikt te hebben.

Men werpt mij misschien tegen , dat het wei-

nig zegt of G. S. H. ten opzigte van R. gedwaald

hebbe , en al ware zijne misvatting volkomen be-

wezen , zijne eigene waarnemingen daarbij niet

Jijden en boven alle bedenking kunnen verheven

zijn. Men veroorlove mij hier aan te twijfelen

,

omdat ik sommige dingen in de natuur anders ge-

zien heb , dan zij hier worden beschreven en af-

gebeeld , en omdat zij mij toeschijnen
,
gemodifi-

ceerd te zijn naar de consiruclie van organen

,

waarmede G. S. H. hen vereeleken wil hebben*

Welligt vindt men deze uitspraak te stout in be-

39, 72 en elders. Zijn de koeijen geene vrais mammiféra ?

ileie hpbben in eiken lepel ook sirchls nne unifue pertui^-
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trekking lot eeneu man , als G, S. H. , misschien

zelfs meent men , dat ik deel in » de ons eenig-

zins vernederende verachting , die vele onzer voor

Frankrijks zonen koesteren (*):" dit zij verre; ik

erken aan zijne en hunne geschriften verpligling
,

en alle achting voor hun gezag te hebben; maar

de voorwerpen der natuur bekleeden het hoogste

gezag. De uitspraak, dat /nen aan de juistheid

yan mededeelingen van anderen ttcijfell , omdat

de natuur ons iets anders vertoont, heeft waarlijk

niets stouts : zij is even natuurlijk als eenvoudig

en kan niemand beleedigen. Ik deel derhalve

onbeschroomd mijne bedenking mede.

Zie hier de eigen woorden van G. S. H. over

de zamenstellende deelen van de mam der wal-

viscbaardigen : Elle est composée de trots parties

distinctes
,

qui sonl placées hout ü bout , el pural'

lêlement tï Faxe du sujet , dans l'ordre suivant
,

xatoir : 1. la glande. 2. un long réservoir et 3.

un bout extra-cutané sertant de canule. La glan-

de forme et secrète Ie lait , mais ce nest point

pour élre trait, sucé ou dégorgé immédialement

dehors et par sa téline ; Ie lait arrive moléculai-

rement a l'extrémité de la glande
,
pour étre recu

et acrumulé dans un reservoir ad hoc , co?mne fait

l'urine a Fégard de la vessie urinaire. Puis en

dehors de la peau , et dans une fente , est Ie sil-

lon mamellairc , ou une maniere d'urètre plulót

qu'une téline , une sorte de canule tres bien cana-

lisée dans sa longuenr , termine ïupiJureil (-j-j. Als

(•) Letterbode, 1834, N". 24, bl. 3S3.

(f) Z. fag. 53 en 54. Verg. fig. 1, 2 en 3 »aD zijne Ze pU

m denclnr verkl. p. 81 suiv.



50

ik nu in de eerste plaats mijn twijfel te kennen

geef, of de drie door G. S. H. opgenoemde za-

menstellende deelen bout u bout liggen , dan zal

men mij waarschijnlijk op Fig. III. PI. II. wg-
zen , waar dit duidelijk en /.eer fraai zoo gelee-

kend is. Men vergunne mij te kennea te geven,

dat ik groolen lust zou hebben , om de klier Gr

van de plaats af , v^aar g slaan moet (^) , naar

boven toe open te snijden , welke snede , zoo ik

mij niet zeer bedriege , ons leeren zou , dat het

genoemde réservoir zich in de zelfstandigheid van

de klier hooger uitstrekt en zich aldaar waar-

schijnlijk in twee takken verdeelt. Mijn voor-

naamste grond voor dit gevoelen is de ondervin-

ding, die ik opdeed bij hel ontleden van een' wijf-

jes bruinvisch in Augustus 1834, welke mij door

de welwillendheid van den Hr. F. Y. Tigchelaar

van Makkum gewierd (•]-). Van andere voorwer-

pen, welke ik echter op dit punt niet zóó naauw-

keurig onderzocht, herinner ik mij ook, dat het

genoemde réservoir zich verder uitstrekt en op

eene andere wijze eindigt. Bij Delphinus Orca

(*) Blijkens de verklaring p. 83. Op de plaat van mga ejem-

plaar ontbreekt die aanwijiings-Icttcr. — Ik spreek hier

niet van Fig- I en II , wier gestippelde lijnen niet geacht

kunnen worden naar de natuur getcckend , maar slechts

tot opheldering bijgevoegd te zijn,

(*) Dit dier was 1.48 Ned. el lang , vlak voor de vetvin 0.80

omvang. Van den top des tepels tot het einde der mam-

klier rr 0.34, de breedte van het einde der klier =0.045:

grootste breedte = 0.07. Van den top des tepels tot het

einde van de holligheid of het bekken der mam = 0.26

,

loodat 0.08 diglc klier overblijft. Bij G. S. H. is het

réservoir =0.07 en de klier = 0.08.') lang. HuWTER geeft

de breedte als i der lengte op. PhU. Trans. 77. 2. p. 445.
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Tond ik, dat het réservoir zich ver naar het ein-

de der iilier uitstrekt. Mijne overtuiging wordt

•versterkt doordien de beschrijving van Huster in

de hoofdzaak overeenkomt met hetgeen ik in de

natuur waarnam. Wel is waar, G. S. H. zegt:

C'est une chose biert différente que d'écrire sur

forganisation des animaux en 1833 ou en 1787;

maar , zoo ik mij niet bedrieg : cesl la tiiétne cho-

se que de décrire l'organisulion des animaux en

1833 OU en 1787.

Jlaar gesteld , het door G. S. H. niet geopend

gedeelte des orgaans ware in dien jeugdigen toe-

stand, waarin zija voorwerp verkeerde, eene digte

klier , dan bewijst dit nog niet ,
dat opvolgende

ontwikkeling bij zwangerheid en zoogtljd geene

verandering zou te weeg brengen ; en het is mo-

gelijk, dat G. S. H. , door slechts één voorwerp

te onderzoeken , misleid werd. Dit zy , zoo het

wil, het neemt niet weg, dat ik al verder twij-

fel, of de klier G zoo plotseling ophoudt , en langs

het réservoir R niet neerdaalt. Zoo wel in de

praeparaten van Prof. G. Bakker , in het Museum

Atiatomicum te Groningen, als in de voorwerpen,

die ik ontleedde , nam ik waar , dat de mamklier

hel résercoir aan alle kanten omkleedt , naar den

tepel toe slecht» in dikla afnemende en zich op

eenigcn afstand van denzelven verliezende. Del-

Iphinus Orca vertoont dezelfde inrigling. Het ge-

deelte, waar de klier niet duidelijk meer is, is in

betrekking tot het overige , slechts kort. Ik vind

duH wel een' boezem of bekken in de klier {')
,

(*) UüNTER heeft dit in 1787 naauwkeuiig vermeld. Hij

tegt (/. /.): de raamklieren lijn duD , opdat zg den Torm



52

ook wel een' langzamen overgang van dien boezem

in een trechtervormig kanaal, waarvan de melk-

gang des tepels het einde is, maar ik zie niet, dat

er eerst eene klier , dan een boezem of réservoir

en eindelijk eene soort \an ureter is. In dien

boezem ontwaar ik , zoo als anderen , vele ope-

ningen , welke lot kleinere boezems leiden , maar

niet één dier openingen verdient den bljzonderen

naam van orifice de co?n7nunication , zoo als G. S.

H. er eenen afbeeldt. Deze orifice zou het in de

klier gevormde zog dropsgewijze in het réservoir

niet zoudcQ veranderen en hebben een hoofdkanaal in het

midden door de ijchccle lemjtc der klier , in hetwelk zich

de kleinere zijgangen vereenigen , die uit nog kleinere gan-

gen beslaan. Eenige van deze zijtakken gaan in den ge-

meenschappelijken stam in dezelfde rigting aU de weg des

melks , anderen ia eene tegenovergestelde rigling , voorna*

meiijk die , welke in het einde van den stam het naast aan

den tepel zijn. De stam is groot, schijnt getijklijdig tot

een melkbewuardcr of verzamelplaats te dienen, en ein-

digt naar buiten in een uitstekend deel of tepel.

Hoewel de opgave van Pagg niet zeer volledig is, zegt

deze toch van den walviscb: het kanaal, waardoor de melk

komt , is eerst krom en gebogen , dan vormt het een klein

bekken en heeft daarna een groot bekken. Men kan deze

inrigling kwalijk overeenbrengen met de opgave van G. S.

H., wat dit groote bekken aangaat; immers zou volgens

hem de klier dan nog moeten volgen. Ik versta onder het

kleine bekken van Page het voorste, irechlervormige ge-

deelte van den mamboezem , hetwelk een* dunner wand heeft

en zich bij den bruinvi^ch wël onderscheiden laat. Dit kleine

bekken kon G. S. U. des noods, als tusschen de klier met

haren grooten boezem en den tepel gelegen, beschreven heb-

ben. Dit was ook niet in strijd geweest, met hetgeen wij

wei bij andere dieren waarnemen.
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moeten iiitstorlen , hetwelk dan sterk uitgezet

wordt (p. 82.); doch er is niet ééne reden,

waarom de natuur hier zoo van de typus van al-

le ons bekende borslea zon afgeweken zijn , en

tol de typus der organa uropoietica zou overge-

gaan wezen. Ik zie voor als nog in de mammen
der celaceëu niets meer en niets minder , dan het-

geen in de uijers (wij Vriezen zouden , in onder-

scheiding van de tepels of uuren , hetjaar zeggen)

Tan eene koe te zien is, eeue zogkiier , die door

vele mondjes de melk in eenen veelhokkigen boe-

zem uitstort en dezen omhult, en een' tepel,

wiens melkgang een verlengsel van dien boezem

is. De vorm en de plaatsing zijn slechts naar den

stand des diers gewijzigd ; de ontlasting van het

zog wordt slechts door een spierloestel bevorderd

en geholpen ; de tepel is builen den zoogtijd

slechts in huidplooijen beval , niet ongelijk aan

de huidplooijen, die den zak der buidelratten

vormen. Waarlijk , G. S. H heeft regl om te zeg-

gen : fen ai Irouvé Ie iyslème différent de celui

propre aux Ruminans
,
propre a lous les Mam-

mifères terrettres , non point par la sitrtenance

de nouveaux matériaux , mais par la profonde

altération de lous comme de chacun deux:

car , dans toutes les parties de eet appareil , était

quelque chose d'aussi profondément modifié que

Velt Ie syitème de locomotion (p. 53) : maar hg

had profonde kunnen weglaten en de alteratie

of liever modificatie niet in eene andere opvol-

ging der zamenstellende deelen moeten zoe-

ken. Hoe gemodificeerd de voorpoot van een

landdier ook worden moet, om de vlaar van een'
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walvisch te vormen, de opvolging van schouder-

blad , opperarmbecn , enz. is niet veranderd. Zoo

is het ook met de zamenslellende deelen van den

niam
,

als ik mij niet bedrieg. — Doch het wordt

tijd
, dat ik dit opstel eindig. Noch dit wei-

nige.

Uit mijne bedenkingen make men niet op, dat

ik ten doel heb om te verdedigen , dat de wal-

vischaardige dieren zogen gelijk de landzoogdie-

ren , zonder eenige wijziging. De levenswijze in

het water en de toestel van moeder en jong de-

den sinds lang het denkbeeld eener wijziging in

functie bij mij ontstaan. Ik kan het G. S. H. niet

toestemmen , dat men het geloofd heeft en nog

steeds gelooft , dat de zeedieren op dezelfde ma-

nier zogen, als de landdieren fp. 71), en dat

niemand er zelfs aan gedacht heeft , om zich eene

definitie te geven, wat zuigen is (j). 75 . Ik zal

hier alleen Hunter noemen , omdat Geoffroy diens

geschrift aanhaalt en omdat ik aan eerstgenoem-

den veel vcrpligling heb , doordien hij mij op het

onderhavige punt eerst goed opmerkzaam maakte,

HüHTEB nu schreef in 1787 (1.1): » De manier,

» waarop deze dieren zuigen, schijnt de ademha-

» ling zeer Ie hinderen , dewijl of de moeder of

» het jong gedurende dien tijd veriiinderd wordt,

* om lucht te scheppen : want hunne blaasgalea

» lisgen in tcgenoversestelde risrtins; en een van

» beiden moet het blaasgat onder water hebben,

» ec de tijd van het zuigen kan sleclits zoolang,

» als de tusschenlijd der aderatogten , duren. Het

» zuigen zelf moet ook op eene andere wijze , als

» bg de landdieren
,

geschieden ; want bij dezen
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> geschiedt het daardoor , dat de longen de lucht

» uit den mond terugtrekken ; de vloeistof volgt

» daarop , want zg wordt door de drukking der

» uitwendige lucht ia den mond gedreven ; maar

» bij deze dieren hebben de longen geen verband

> met den mond , en derhalve moet het zuigen door

» eene werkzaamheid van den mond zelven en

> zgn vermogen om zich uit te zetten
,

geschieden.'»

Hij moge meer of rain in de wijze van zich de

zaak voor te stellen, gedwaald hebben, men ziet,

dat hg niet geloofd heeft , dat de zeedieren op

dezelfde wgze zogen , als de landdieren. Zijne

woorden bragten mij tot nadenken , en na het on-

derzoek van den Delphinus Orca , aan onze kust

,

in April 1832 gevangen, heb ik niet meer getwij-

feld , of het zog wordt den jongen walvischaardi-

gen, om het zoo eens uit te drukken, mede door

de moeder in den mond gespoten. Ik heb dit ge-

voelen meer dan eens in mijne lessen over de dier-

kunde aan mijne Toehoorders meegedeeld. Het

was mij hoogst aangenaam van Prof. Sebastiaw
,

te Groningen , met wien ik over dit onderwerp

sprak , te hooren , dat Prof. Rapp soortgelijke in-

zigten heeft geopenbaard (•) , wiens geschrift mij

toen nog niet onder de oogen was gekomen. Geof-

FROY reclameert nog op Rapp de prioriteit der

ontdekking van het vermogen der walvisch-moe-

ders , om het zog uit de mam te spuiten , hebben-

de hg hetzelve, in 1827 , bij de Kanguro's aan-

getoond. Ik laat gaarne aan beiden hun priori-

teits-regt over , zoo men mij vergunne , om te

(*) Zie Archiu von Meckel, 18.% Dec.

IlATTIJD8CHa.]lI. e
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verklaren , dat ik de werking der spierea wel

houde voor een middel , om de ontlasting van

het zog te bevorderen , maar niet voor de eenige

oorzaak derzelve , en dat ik alzoo geloof mijne

eigene wijze van zien in dezen te hebben. Ik

hoop eerlang dit breeder uit een te zetten en met

platen van daartoe betrekkelijke organen uit D.

Phocaena , D. Orca en Balaena Mysticetus op te

helderen. Voor het tegenwoordige zij dit weinige

genoeg.

Jan. 1835.

Dit opstel was sedert blijven liggen , doch

werd ik thans te rade , hetzelve nog in dit Tijd-

schrift te plaatsen. Ik voeg er bij , dat Geofprot

St. Hilaike in zijne Etudes progressives d'un Na-

turaliste pendant les années 1834 en 1835 {Paris

4'°)
, p. 47—65, zijne denkbeelden over het zogen

der walvischaardigen herhaald heeft. De figuren

van de Plaat (ƒ"/. 2 van dit werk) zijn onveran-

derd gebleven. Het voornaamste bijvoegsel bij den

tekst is p. 54, note 1. Wij lezen daar, dat zeker

jong Franschman
,

Qdris , de hooge philosophi-

sche studiën in Duitschland is gaan volgen , en

dat hij aan Geofprot eene vertaling van Rapp's

bovengemeld opstel heeft medegedeeld. Geoffroy

erkent hier , dat hij vroeger slechts een zeer on-

volledig uittreksel van het werk van den Duit-

sclien Hoogleeraar gehad had, en dat hij nu beter

de bijzonderheden daarvan heeft leeren waarde-

ren. Ik vrees zeer , dat het werk van Ruisch
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ook slechls en e.rtrait fort incomp/et aan St. Hi-

lAiKE bekend is , hetgeen wellig;t eenraaal door

études j}ro(jTessives zal verbeterd worden.

Ik -wil hier nog bijvoegen , dat later Prol. Maueb,,

te Bonn , in zijne Beilra(je zur Anatomie des

Delphins {") , het zuigen der walvischaardigen

mede ten onderwerp -van onderzoek heeft geno-

men. Hij beweert , dat het zuigen voornamelijk

door de beweging der tong wordt volvoerd , en

dat het eene dwaling is te stellen , dat het zuigen

eene voorafgaande inademing vordert. Hij meent

al verder , dat de verlengde larynx der Dolfijnen

de ademhaling
,

gedurende het zuigen , mogelijk

maakt , terwijl de structuur van de mam almede

zeer geschikt tot zogen is. Hij beschrijft in wei-

nig woorden den bouw van de mam van een' wal-

visch , en besluit met vast te stellen, dat jonge

Celacéen wezenllijk zuigen , doch dat ook een

spuiten van het zog in de keel van het jong door

de moeder , vroeger of later kan plaats vinden. Ik

kan niet ontkennen , dat hetgeen Maijer over dit

onderwerp mededeelt , onvolledig en niet voldin-

gend schijnt te wezen , zoodat men hopen moet,

dat hij daarop in het vervolg zal terugkomen. Het

ware ook Ie wenschen , dat hij het (op p. 115)

beschrevene bekken , bg eene volgende gelegen-

heid liet afbeelden, waarin hij ossa pubis , ilium

et iscini herkent. Ik vond het bekken zóó zamen-

gesteld niet in andere beschrijvingen (-[-) , noch

(*) Geplaatst in Zeitickr. fiir Physivlogic , V. Bd. 2, He/t.

lleükib. und Lcipz. 1835. k».

{\) Dal er wel eens verwarring van bel^kenbecndercn met an-

dere beencD plaalA vond, bewees, onder anderen, MoR-

e*
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in de natuur
;

ja ik zou bijna durven beweren

,

dat de walvischaardigen geen eigenlgke bekken-

beenderen bezitten , maar dat de beide beenstuk-

ken , welke men daarmede vergelijkt, liever met

de zoogenaamde ossa marsupialia moeten worden

gelijk gesteld. Weldra zal ik op deze onderwer-

pen breeder terugkomen in mgne Recherches pour

servir a l'hist. nat. etc. des Cétacêg , waarvan het

eerste Cahier ter perse gaat.

J[pril 1836.

REM in de Natuurk. Bijdr., IV. 63 volg. Men mag

niet Tooronderslellen , dat zoo iets bg Maiier geschied

zal lijn.



Beiiierknngen iiber die Mundjiiagen- uder Einge-

weidenerven (Nervns sympathicus seu nervi re-

productorii) der Evertebraten von D'. J. F. Brasdt,

Müglied der kaiserluhen Akademie der Wis-

senschaften zu St. Petersburg und Director

des Kaiserlichen Zoologischen Museums daselbst.

Aus den 31em. de l'Acad. (VI Sér. Tom III. 2

part. Scient. nat.) besonders abgedruckt. Leipzig

bei L. Voss. 1835. 1'^. met 3 platen.

DrPit stukje is de volledigste beschrijving, die wij

lot nog toe over de ingewandszenuwen , de zoo-

genoemde terugloopende zenuw van Lvownet ,
be-

zitten. Dat de aandacht der natuuronderzoekers

in den laatsten tgd zoo bijzonder op dit gedeelte

des zenuwstelsels bij ongewervelde dieren bepaald

werd, is wel voornamelijk het gevolg der onder-

zoekingen van Joh. Muller, aan wien de vergelij-

kende ontleedkunde, even als de physiologie, zoo

vele en groote verpligtingen heeft. De Heer Brandt

heeft in zijn o[)stel het onderwerp van Muller's

onderzoek meer algemeen bij alle klassen van on-

gewervelde dieren nagegaan. Reeds voor eenige

jaren had hij een dergelijk zenuwstelsel , als bg

de insektea door Mullee met den Nervus sympa-

thicus vergeleken wordt, ook bij den bloedzuiger

outdckt , en in de, aan ontleedkundige onderzoe-

kingen zoo rgke, Mediciniiche Zoölogie beschreven

en afgebeeld. Thans voegt hg alies , wat later
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onderzoek van hem en andere schrijvers geleerd

hebben , tot een geheel te zamen. Behalve deze

historische bijdragen bevat dit stuk eigene onder-

zoekingen omtrent het gemelde zenuwstelsel bij

dieren , bij welken tiet nog in het geheel niet on-

derzocht was, namelijk bij Squilla, Libellula , Ly-

gaeus , Glomeris , Spirobolus.

Bij alle de gelede dieren, die tot de klasse der

insckten van Latüeille behooren , mag men thans

aannemen , dat dit , aan den nervus sympathicus

beantwoordende , zenuwstelsel aanwezig , en in de

hoofdzaak even eens gevormd is. Het bestaat uit

een ongepaard deel in het midden, en uit twee

zljdeiingsche gedeelten. Het ongepaarde deel ont-

springt uit een of meer in den kop gelegene ze-

nuwknoopen , die met het voorste deel der her-

senen of den eersten knoop der zenuwslreng ver-

bonden zijn. Uit den in den kop liggenden knoop

van dit ongepaarde deel ontspringen zentiwen

,

voor de bovenste monddeelen , en een langs den

slokdarm fot op de maag, aan de bovenzijde loo-

penden draad , die zich aan deszelfs einde tol een

knoopje uitzet. Bij Phasma ferula zag Br. uit

deze zenuw talrijke takken dwars ontspringen en

over den slokdarm en de maag boogvormig heen-

loopen , en een fijn zenuwnet vormen. Veelligt

mag men ook bij andere insekten eene dergelijke

verdeeling vermoeden , maar de groote teérheid

der zenuwen verbiedt derzelver onderscheiding.

Bij de meeste insekten is dit ongepaarde middel-

deel het meest ontwikkeld ; bij Gryllotalpa daar-

entegen en Grrjllus is het zijdelingsche meer ont-

wikkeld , hoezeer ook het onparige niet ont-
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breekt , dat aan Mtjller's oog ontsnapte.

Bij kreeften en bij SquiUaMantis {Crusluceadeca-

poda et stomapoda) is hel zenuwstelsel , -waarover

gehandeld -wordt, mede uil een onparig en twee

zijdelingsche deelen te zamen gesteld , maar het

onparig deel heeft geen' zenuwknoop voor de

hersenen, en ontspringt aan den achlerrand van

dezen ; de zijdelingsclie deelen ontspringen uit

den halsband , die de hersenen met den volgen-

den zenuwknoop verbindt. Afzonderlijke knoo-

pen heeft hetzelve niet, maar deze schijnen met

den halsband versmolten , die ter plaatse van

den oorsprong dezer zijdelingsche zenu-wen eeue

zwelling vertoont. Bij Oniscoda (bij Porceliio)
,

vond de Schrijver geen onparig zenuwstelsel
,

maar slechts twee kleine , achter de hersenen ge-

legene, en daarmede, door twee dunne draden

verbondene , zijdelingsche knoopjes , die fijne

takken achterwaarts in den maag afzenden. Ont-

breekt hier het ongepaarde deel viferkelijk , dan

is zulks eene analogie , met hetgeen de Gastero-

poda pulmonaria , b. v. Helix , aanbieden.

Omgekeerd schijnen bij de door longen ademen-

de Ararhnoidca de zijdelingsche deelen te ontbre-

ken , en dit zenuwstelsel zou alleen uit een on-

gepaard deel bestaan.

Terwijl bij de lot nog toe vermelde dieren de

hoofdvlcchlen van den neraus sympalhirus aan

de rugzijde op de maag liggen , loopt de zenuw-

draad van het ongepaarde stelsel bij den bloed-

zuiger aan de onderzijde '^hel onderzoek van dit

zenuwstelsel is uit de Mediz. Zoölogie bekend
,

en Br. heeft dienaangaande thans geene nieuwe
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ophelderingen gegeven , noch den zamenhang van

gemeldea zenuwdraad met den in den kop gelege-

nen middelknoop kunnen aanwijzen.) Deze plaat-

sing komt ook Yoor bg, de Mollusca cephalopoda

en bg Gasteropoda tectibranchia,

J. V. D. H.



Prodromus Descriptionis Animalmm ab H. Mer-

TEKsio in orbis terrarum circumnaviyatione ob-

servalorum , auclore J. F. Brabdt , Acadeinico

PetropolUano et Musei Zooloyici Academice Scien-

tiarum Directore. Fascic. I. Polypos, Acalephas,

Discophoras et Siphonophoras nee non Echinoder-

mata contines. Petropoli 1S35. 4". Sumptibus

Academice.

BaHj de polypen volgt Brahdt de verdeelingen

van Ehreitberg. De beschrevene soorten zgn Lo-

bularia reniformis , Corticifera variabilis Bh., Mam-

millifera olivascens Br., Zoanthus Mertensii Br., Ac-

tinia chlorodactyta Br. , Actinia farcimen , Actinia

Xanthogrammica Br. , Actinia elegantissima Br. ,

Actinia Laurentii Br., Actinia Mertensii Br. , Ac-

tinia erythrospilota Br. , Cribrina chlorospilota Ba.,

Stichodactyla Mertensii Br. , en Stichophora cyanea

Br. Onder deze soorten komen twee nieuwe ge-

slachten voor, beide tot de Actinina behoorende,

Stichodactyla namelijk en Stichophora.

Onder de Acalephce worden beschreven Circe

'amtschatica Ba. , Conis mitrata Br. , Aequorea

rhodoloma Br. , Stomobrachiota knticularis Br. ,

Mesonema macrodactyla Br. , Mesonema coerulescens

Ba., Aeyinopsis horensis Br. , Polyxenia flavobran-

chia Ba. , Phacellophora camtschatica Ba. , Cyanea

Postelsii Br. , Cyanea Behrinyiana Br. , Aurelia

colpota Ba., Aurelia hyalina Br. , Aurelia limba-

ta Ba. , Chrysaora fuscescens Ba. , Chrysaora me-

lanaster Ba. , Proboscidactyla flavicirrhata Br. ,
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Hippocrene Bougainvillei Br. , Cassiopea Merten-

sii Br. , Staurophora MertensU Br. , Diphyes

stephanomia Mert. , Physophora ambiijua Br.
, Epi-

hulia MertensU Br. , Epibulia erythrophysa Br.
,

Agalma MertensU Br., Antliophysa rosea Mert.,

Apolemiopsis dubia Br,, Physalia Olfersii Br.,

Velella patellaris Br. , F'elella oxyothona Br.
,

Porpita radiata Br. , Porpita Lütkeana Br. Hier

is EscHscnoLTZ hoofdzakelijk als leidsman gevolgd.

Wg laten hier eene lijst der nieuwe geslachten

volgen , benevens de kenmerken , die Brakdt van

dezelve geeft.

Circe Mertens (e familia Oceanidarum Eschsch.)

Oris margo quadrilobatus. Venlriculus appendi-

cibus 8. Canales simplices in canalem circulafem

marginalem intrantes , e quo lentacula numerosa

criginem ducunl. Tenlacula uniseriata. Corporis

pars acuminata appendice non instructa.

Conis Br, (ex eadera familia.) Oris margo qua-

drilobatus €t flmbriatus. Canales plures simplices

in canalem marginalem intrantes , e quo lentacula

originem ducunt. Tentacula biseriata in inferiore

serie tantum evoluta. Corporis pars acuminata

appendice capituliformi instructa.

Stomobrachiota Br. (e familia Aequoridarum Esch-

scn.) Venlriculus appendicibus pluribus canales

exhibentibus. Oris margo brachiis ,5—6 brevibus.

Corporis disciformis margo lentaculis plurimis. —
Genus medium inler Aequoreas et Mesonemas , imo

adeo quodam modo ad A urelias tendens.

Aeyinopsis Bk. ('ex eadem familia) Appendices

ventriculi latae , sacciformes. Os brachiis qua-

tuor parvis instructum. Tentacula cum ipso ver-



65

triculo conjuncta , basi vaginata. — Genus Aeginis

Eschscholtzii valde affiae brachiorum praesenlia

praecipue diversum.

Phacellophora Bb. (e familia Medusidarum

EscHSCH.) Tenlaculorum fasciculi sedecim ininferiori

disci facie uniseriati , e sinu vasculoso arcuato

prodeuntes. Ventriculus simplex (sine appendici-

bus saccatis) , vasa (inteslina) plurima emillens.

Proboscidacttjla Ba. (e familia Geryonidarum

EsCHSCH.) Proboscis apice brachiis numerosis, sim-

plicibus , oblongis obsessa. Disci margo tentaculis

numerosis, uniseriatis ciactiis. Ventriculus appen-

cibus quatuor lanceolalis.

Hippocrena Hertehs (ex eadem familia.) Probos-

cis basi bracliiis quatuor dichotome ramosis (osti-

olis instructis ?). Tenlacula in fasciculis quatuor

marginalibus coiispicua. Ventriculus appendicibus

8 allernis minoribus. Canales seu vasa quatuor

e majoribus Tentriculi appendicibus in cminenti-

am parvam , cordatam , transeuntibus e qua tenta-

culorum fasiculus exoritur.

Staurophora Br. (e famiira Berenicidarum Eschsch.)

Os Cteste Mertensioj nuUum. In inferiore disci

facie brachia compressa , numerosa (^num organa

suctoria brachiformia?) cruribus quatuor cruciatis

serie duplici inserla. Corporis margo tentaculorum

cum canali circulari communicantium serie sim-

plici obsessus.

Antrophysa Mehtess (e familia Physophoridarum

Eschsch.) Vesica oblonga corpuculis subscarlila-

gincis , oblongis , vcsticillatis cincta. Tenlacula ra-

niosa , ramulis clavatis , biapiculatis.

Apolemiopsix Ba. (specimen non satis inlegmm

.
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hino genus dubium
; ex eadem farailia.) Canalis

reproductorius filiformis , tenuis , elongatus
, cui

vesiculae parvae , biseriatae
, porro tentaciila sim-

plicia verrucis parcis quadriseriatis obsessa : nee

non tubuli nutritorii adnexa et ut e figura appa-

rel, parles cartilaginea? fere semilunares adhaerent.

Daarenboven zgn hier verscheidene subgenera

onderscliciden , is de verdeeling der Medusidae

van EscHSGHOLTz gewijzigd, bet geslacht Diphyes
,

Agalma , Physalia , Velella en Porpita nader op-

gehelderd , enz.

Bij de Echinodermata wordt van de familie der

Holothuriae eene nieuwe verdeeling voorgesteld.

Zij worden in pedatue en apodes onderscheiden.

De pedatce zijn homoiopodes of heteropodes. De

homoiopodes hebben deels boomvormige ademha-

lingswerktuigen {Dendropneumones , deels geene

ademhalingswerktuigen {Apneumones}. De hete-

ropodes worden in stichojjodes en sporadipodes

onderscheiden. Het kenmerk der eersten is: Pe-

des ahdominales vel omnes vel in abdominis medio

sallem in ordines tres
,
quatuor vel quinque dispo-

siti ; dat der laatsten : Pedes ahdominales sine ar-

dine sparsi. De Holothurlce apodes zijn , even als

de pedatce homoiopodes , volgens de ademhalings-

werktuigen verdeeld en worden in pneumaphoroi

en apneumones onderscheiden.

Tot de Holothurlw pedatae homoiopodes behooren:

I. Dendropneumones : genera Cladodactyla Br.

{sp. Holoth. crocea Less. Cent. Zool. , Cladod. mi'

niata Br, , Cladod, nigricans Ba. , Clad. albida

Br., Clad. Gaertneri (Hol. Gaertneri Blkis\.) est.;)
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Dactylola Br. (sp. Holoth. laeris Fabr. Faun.

Groent, , Hol. minuta Fabr. ibid., Hol. pellucida

MüLL., Hol, inhaerens Müll.); Aspidochir Br. (sp.

Aspidochir Mertensii Bh.) ; Sporadipus Br. f sp.

Sporad. Ualanensis Br. , Sporad, maculatus Bji.)

;

Psolus Jaeger (sp. Psol, pantapus Jaeg. , Psol,

appendiculalus Jaeg.) ; Cuvieria PEBOif. (sp. Cu-

vieria Sitchaensis Bb.)

II. Apneumones : Genus Oncinolabes Br. (sp.

Oncin. fuscesceus Br. , Oncin. mollis Br.)

Tol de Holothuriae pedatae heteropodes behooren :

I. Stichopodeg : Genera Stichopus Ba. (sp. Sti-

choptts chloronotus Bk. , Stichopus cinerascens Br.
,

Stichop. leucospilota Br.) ; Diploperideris Br. (sp.

Diplop. sitchaensis Bh.)

n. Sporadipodes : Genera Holothuria (sp. Ho-

loth. tubulosa , Holoth, elerjans Müll. , Holoth. im-

patiënt Fobsk. , Holoth, wnbri?ia Rüpp. et LeüCk.
,

Holoth. quadrangularis Less. , Holoth, ananas (Tre-

pang ananas Jaeg.) , Holoth. grandis Br. , Holoth.

monacaria Less. , Holoth. maculata Br. , Holoth,

dubia Br. , Holoth. tigris Mert. , Holoth, sordida

Ba. , Holoth. cethiops Br. , Holoth, affinis Br. , Ho-

loth. fusco-cinerea Jaegeh , Holoth. alra ejusd.

,

Holoth. fusco punctata ejusd. , Holoth. scabra ejusd.)

Bohadschia Jaeger (sp. Bohadschia marmorata, Boh,

occellata cel. Conf. Jaeger de Hololhuriis') , 3ïiil-

leria Jaeger (sp. Mulleria echinitis Jaeg. , Muil.

lecanora Jaeg.); Trepang (_sp. Trepang edulis Sk^a.

(reliquce species hm; non pertinent) ; Cladolabes

Ba. (sp. Cladolabes limaconotot Br.)
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Tol de Apodes pneumonophorae behooren

:

Liosoma Br. (sp. Lios. Sitchcense)

Chiriclota Eschsch. (sp. Chir. rufescens Br.
,

Chir. disscolor Eschsch. , Chir. -eerrucosa ejusd.
,

Chir. lumbricoides ejusd. , Chir. purpurea Less.

Cent. Zool. Tab. 52)

Tot de Apodes apneumonea behoort het geslacht

Synapta van Eschscholtz (sp. Synapta mamillosa

Eschsch., Syn. oceanica Less. Cent. Zool. Tab. 35.)

De overige soorten van Eschscholtz behooren niet

tot dit geslacht of maken eene eigene onderver-

deeling van hetzelve uit {Tiedemannice Lecck.)

Bij Sipunculus worden als nieuwe soorten ver-

meld : Sip. nordfolcensis Br., Sip. fasciolatus Br.
,

Sip. ambiguiis Br. Hierop volgt eene nieuwe soort

van Echiurus , welk geslacht Bküsdt bij de fami-

lie der Holothurice wil rekenen , namelijk Ech.

Sitchcensis.

Daarna volgen eenige nieuwe soorten van Echi-

ni en AstericB. De schrijver belooft een uitvoeri-

ger werk over de eerstgenoemden en haalt daar-

uit verscheidene door hem aangenomeue onder-

verdeelingen in het g'3slacht Echinus aan. De

nieuwe soorten zijn Echin. chlorocentrotus , Echin.

Postelsii , Echin. Merlensii, Cydarites (JPhylla-

cunthus) dubia. Onder de door Brasdt opge-

noemde soorten van het geslacht Asterias , welke

Mertehs op zijne reis gevonden heeft , komen

als nieuw voor: Asterias miniata , Ast, ochra-

cea , Ast. janthina , Ast. epichlora , Ast. pecti-

nata , Ast. camtschalica , Ast. affinis , Ast. alho-

verrucosa , Ast. helianthoides (verschilt van Ast.

helianthoides Lama.rgk.)
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Het werk wordt besloten met eene aanhaling

en rangschikking der door Quoy en Gaimard in

de reis van D'ürville afgebeelde soorten van Ho-

lothurice, volgens het stelsel des Schrijvers, en met

eene tabel , welke een overzigt van deze stelsel-

matige rangschikking geeft.

J. V. B. H.



C. I. Temminck. Coup d'oeil sur la Faune des

Hes de la Sonde et de Vempire du Japon (^Ex-

trait de la Faune du Japon) gr. in 4°. XXX p.

Oedert Nederland na de yernieliging der Fran-

sche heerschappg in Europa 'weder in het bezit

van Java werd gesteld , heeft de hooge regering

niet opgehouden , om de wetenschappelijke on-

derzoekingen in dat eiland en in de overige ei-

landen van den Indischen Archipel te ondersteu-

nen : en bepaaldelijk de verzameling van alle voort-

brengsels der natuur aan onderscheidene bekwa-

me en gverige mannen op te dragen. Het Rijks-

Museum van Aatuurlijke Historie , te Leiden ge-

vestigd, dat in vele opzigten de eerste inrigtingen

van dien aard in Europa naar de kroon steekt

,

is een verwonderenswaardig gedenkteeken van

dien ijver, en verhief zich in het korte tijdsver-

loop van twintig jaren , van kleine beginsels tot

een' verbazenden trap van rijkdom. De beroemde

natuurkenner , die aan het hoofd dier insteUing

is gesteld
,

geeft ons in de bladen , die voor ons

liggen , in groote trekken een beknopt tafereel

van de dierenwereld en hare eigenaardige ver-

spreiding in de Sunda - eilanden , en in het Ja-

pansche keizerrijk , van welk laatstgenoemde land

ons de natuurlijke voortbrengsels door de bemoei-

jingen van von Siebold nader bekend geworden zyn

,

en door die van den Heer Burger nog steeds meer

en meer bekend worden. Voor een uittreksel is

dit tafereel minder geschikt. Wij vergenoegen ons

met het opgeven van eenige resultaten , zoo als



71

#verschil Taii de fauna van Sumatra en Java , niet-

tegenstaande de nabgheid van lis^ging, terwijl die

van het eerstgenoemde eiland integendeel raeer

met die van Borneo overeenkomt. Zoo gevolgelgk

Jacn en Stimnlra vroeger verbonden waren , moet

deze verbinding hebben plaats gehad , vóór dal de

tegenwoordige diersoorten het aanzijn hadden, en

de fauna althans levert geene bewijren van die vroe-

gere verbinding op , zoo als door de Fransche na-

tuufkenners iu de Reis van Dupbkret beweerd is

geworden. Celebes schijnt met Borneo in de fauna

veel overeenkomst te hebben. In Japan is het

aantal Europische vogels opmerkelijk ; de Heer

Temmiück telt meer dan honderd Europische vo-

gelsoorten op , welke iu Japan gevonden zijn; zij

zijn uit alle orden ; men vindt daar onder onze

eenden 'Anas tadorna , An. boschas , enz.) , onzen

kievit , onzen koekoek , onze meezen (Parus ma-

jor , P. nier , P. coeruleus , P. caudalus) enz. —
Ook onder de Japansche insekten hebben vyjj

vele Europische vormen en bijkans grooter over-

eenkomst met onze fauna , dan mei die van de

Sunda-eilanden mcenen , op te merken. Onder

de Amphibiën verdient vooral de bijzonder groote

zoetwater salamander (Triton jajjonicus) vermeld

te worden.

J, V. D. H.

HAT. TIJDSCnB. III.



C. G. Ehrenberg, ueber den Cynocephalus und den

Sphinx der Aeyyptier und über das Wechse/vet-

haltniss des Affen und Menschen. Ein in der

Königl. Akademie der Wissenschafteji am 18

October 1832 f/ehaltener Fortrag. Mit 4 Tafeln

Abbildungen. Berlin 1834. 4'-'.

Uit de onderzoekingen van Ehrenberg blijkt

,

dat de Egyplenaars in hunne tempels slechts eene

soort van apen aangebeden en goddelijke eer be-

wezen hebben , namelijk den Cynocephalus Ha-

madryas. Dit was de aan den God Thoth gehei-

ligde aap ; dezelve wordt niet in Egypte , even

min als eenige andere aapsoort , maar in Arabië

en Abyssiniên aangetroffen. Deze apen leven in

troepen bij een en oude mannetjes schijnen den

trein te sluiten.

De wijze , waarop vele Afrikaansche volken

hun hoofdhaar dragen , schijnt naar het model

dezer apen genomen te zijn. Hieruit meent Ehr.
,

dal men verklaren moet , dat apen en menschen

met elkander verward werden , en dat men het

zonderling verhaal van Aelianus en Horapollo van

het Genus Cynocephalorum cognoscentiuni litteras

(du/yéficcc itvi'oxt(pal(oi> ^iniazaninav /p«,it/*ara) kan

ophelderen. Eren eens zou het verband lusschen

de aanbidding der maan en den Cynocephalus te

verklaren zijn. De sethiopische volken , die de

mohamedaansche godsdienst nog niet aangeno-

men hebben , zijn thans nog ten deele aanbidders

der maan, » Es gab also nicht sowohl mond-

A
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anbetende Affen, soudern es gab Menscheu, wel-

che in ihrem Ropfpulze sich dem Ci/nocephalux

ahnlich trugen und gleichzeitig den Mond anbe-

teten , die man aber wegen ihres Kopfputzes mit

den AÉfen verwechselte und zum Theil Cynooepha-

len, Tota nannle."

Deze verwisseling van aapachtige menschen en

menschelijk gevormde apen vindt Ehrenberg zeer

natuurlijk : » f^or nnsereii habesiiiischen BexjJei-

tern zogen sich die A^en weit weniger zutiic/i

und wir hahen in geringer Entfei~nung von ein

ander beide mif gleiclie weise aus demselben Bache

Irinken gesehen. Diese nackte Lastlrager und Ka-

meellreiber mit ihrem auf beiden Seiten an den

Ohren atifgelockerlen oder gekrüusellen HaarwvJst

und ihre dunklen Hautfarhnng Hessen sie sich so

nah an die Affen am-eihen unter denen sie leben

dass diese Aehnlichkeit das menschliche Gefühl

nicht ohne Bewegung lüsst Ich theile diese

eignen Gefiihle , welche sich mir dort cmfgednmgen

mit , weit sie manche Ankliinge aus der alten Ge-

schichte des Menschen erklaren , deren Grund na-

lürlich immer mehr verwischt wird undversehwin-

det, je höher die Culliirsfahigheit den ,Menschen

hebt, wiihrend der Affe da steken bleibl , wo er

immer stand.'"

Uit vrees van de meening des schrijvers veelligt

,: niet geheel juist over te brengen , vonden wij het

raadzaam hier zijne eigene woorden aan te halen.

J. V. D. H.



Histoire naturelle des Insectes. Species qéneral de-s

Lépidoptères par Ie D''. Boisduval. Tomé pre-

mier. Ouvraqe accompagné de Planches, Paris

1836. (XII en 690 bladzijden.)

Uit nieuwe werk van den in de kennis der

Lepidoptera zoo zeer uitmuntenden Boisdüval ,

behoort lot de onderneming der Suites d Bdffos,

welke te Parijs bij Robet het licht zien. Frank-

rijk , met regt roem dragende op de werken van

BüFFON , zag niet alleen van dezelve verscheidene

herdrukken in allerlei vormen verschijnen , maar

tevens reeds meermalen aanhangsels en bijvoegsels

van de hand van verschillende schrijvers , welke

door behandeling der kruidkunde en der door

BuFFOK onaangeroerd gelatene deelen van de dier-

kunde , een zeker geheel zochten te leveren, het-

welk men een cours cojnplet d' Histoire naturelle

kan noemen. Zoodanig was de onderneming van

SoHNiNi , voor welke Latreille de geschiedenis

der insekten bearbeid, zoo was die van Detervilie
,

wraaraan Bosc onder anderen medeegwerkt heeft.

Ook deze nieuwe onderneming, welke voor twee

jaren aangevangen werd , belooft zulk een cours

complet rf' Hist. naturelle , en zal (^volgens het

prospectus) uit omstreeks 45 deelen bestaan , waar

.

van A. Decardolle (de zoon) , Spach en de Bre-

Bissoir het kruidkundig gedeelte zullen bewerken.

Was het ons voornemen , om thans dergelijke on-

dernemingen in het algemeen te beoordeelen , wij

zouden moeten onderzoeken in hoe verre bijvoeg-
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sels lot BuFPOu mei de -werken vau dezen veree-

nigd , ooit gezegd kunnen worden een cours com-

plet d' Histoire naturelle uit te maken , vooral

wanneer men daarbij , nieltegeDSlaandc de ont-

dekkingen, die in de laatste zestig jaren gemaakt

zijn, zijne natuurlgke geschiedenis der viervoetige

dieren en vogels onveranderd laat , om nu niet te

spreken van zijne Histoire des tninerau.v, die naau-

weiijks meer wordt aangehaald, en van zijne cos

-

mologische stellingen en zijne Theorie de la terre.

Wij zouden daarbij moeien overwegen , in hoe

verre streng wetenschappelijke soortbeschrijvingen

den naam van Suites a Büfïoh kunnen dragen.

Maar zulk een onderzoek zou ons thans te ver

afleiden. Al willen wij dan ook niet ontkennen

,

dat wij over dergelijke ondernemingen in het al-

gemeen min gunstig oordeelcn ; al zijn wij zelfs

niet on<rcneigd den titel als een uitlokkend uit-

hangbord , en het geheele werk als eene boek-

verkoopers-speculalie te beschouwen, zoo zijn wij

echter ver af om een afkeurend oordeel te vel-

len over de verschillende bestanddeeien , waaruit

deze Suites a Bcffon zijn zamengesteld. Met de

uitvoering der onderscheidene deelen van deze

onderneming hebben zich groolendeels algemeen

bekende , onzen lof niet behoevende en daar bo-

ven verhevene mannen belast , die ongetwijfeld

nuttige en 'grondige werken zullen leveren , al is

het dan ook , dat dezelve in stijl , in aanleg ca

in doel vaa die van Buppos zeer verre afwijken.

Wij beschouwen dan het werk van Boisduval

als op zicli zelf staande, als een Systema Lepi-

dopternrum. Al dadelijk mogen wy iels grondigs
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verwachten, daar de schrijver ons in het voorbe-

rigt meldt , dat dit werk de yrucht is van den

arbeid van vijftien jaren. Het is derhalve geene

taak , die als bij aanneming aan een' geleerde is

toebetrouved , die er anders nooit om gedacht

zou hebben buiten de inspiratie van den uitge-

ver, maar het is de volvoering van een lang ge-

rijpt plan , welke thans eenigermate verhaast is

door de uitgave der Suites k Büffon , waarvan dit

werk een gedeelte en wij mogen er bijvoegen,

een sieraad uitmaakt. Eo voor die verhaasting

zeggen wij den uitgever dank. Wilde men toch

met de uitgave van een wetenschappelijk boek-

werk , over welk gedeelte dan ook der natuur-

kennis , wachten , tot dat er niets meer aan het

onderzoek werd overgelaten, men zou altijd moe-

ien blijven wachten. Het » nonum prematur in

annuni' van Horatiüs geldt hier niet. Het is al-

leen toepasselijk in het gebied van het schoone
,

waar de vorm de hoofdzaak is, en w^aar het den

mensch gegeven is iets , hetwelk blijvend voor-

treffelijk genoemd mag worden , voort te brengen.

In het wetenschappelijke heeft elk werk zijn' tijd

en zijne voor dien tijd geschikte bestemming; het

verdringt anderen , naar mate het beter en gron-

diger is , maar vroeger of later wordt hel we-
derom op zijne beurt door anderen verdron-

gen ; het mag later om den vorm of om de ge-

wigtige ontdekkingen , die er het eerst in geboekt

waren , nog altijd in waarde blijven , «gne be-

stemming als wetenschappelijk leerboek kan het

niet behouden i,' i.

(*) En zie hier dan nog eene andere reden , waarom wij het

1
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Tot op dezen tijd toe , zoo volledig mogelgk

,

worden in dit eerste deel een gedeelte der Diurna

behandeld. In eene beknopte inleiding (bl. 1—169)

^vordt eerst over de Lepidoptera in het algemeen
,

en wel in den volkomen toestand , vervolgens als

larve en eindelijk als pop gehandeld , met achter-

lating evenwel van alle ontleedkundige bijzonder-

heden. Een ander deel der inleiding (bl, 73— 169)

handelt over de stelselmatige verdeeling der Lepi-

doptera , waarbij de Schrijver de velschillende

rangschikkingen met Linnaeus aanvangende, ach-

tereenvolgens naar de tijdorde vermeldt , en met

eene opgave van zijne rangschikking eindigt.

Hij onderscheidt twee groote afdeelingen , Rhopa-

locera en Heterocera , waarvan de eerste de diurna

bevat onder eene door Dumébil uitgedachte , en

van de sprieten ontleende benaming. Tot de He-

terocera behooren de crepuscularia en jiocturna.

De fihopa/ocera splitst hij in drie groepen , vol-

gens een van de pop ontleend kenmerk. Deze

toch is bij sommigen , zoo als bij onze Papilio

Machaön , Pieris Brassicm enz. , aan de punt van

den staart , en daarenboven door een' dwarsen

band bevestigd ; bij anderen , zoo als bij de F^a-

nessae enz. alleen aan den staart opgehangen , en

schrijven van Suites bij wetenschappelijke boeken evenmin ,

aL& het naar de behoefie van den tijd omwerken dier boekeu

goedkeuren. Het gaat niet beter, dau wanneer men oude

gebouwen , mil wat veranderen , afbreken en bijbouweu

,

lot nieuwe gebruiken wil bekwaam maken , waarbij oud eo

uieuw beide bedorven wordt, en men mei veel onkosten

uich aan de oakomclingschap niets goeds en bruikbaars

,

maar veel afbraak overlaat.
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eindelijk bij nog anderen , de Hesperice in een

spinsel besloten. De eerste groep noemt hij die

der Succincti , de tweede der Suspensi, de derde

der Involuti. Tot de Succincti , met welke onze

Schrijver aanvangt , behooren zes benden (Jribus)

namelijk Papilionides , Pierides , Eumenides , Iaj-

ccenides , Erycinides en Peridroniides. Alleen de

Papilionides en Pierides zijn in dit deel behan-

deld (bl. 171—684.) Met eene alphabelische tafel

der in dip deel beschrevene geslachten en soorten

wordt hetzelve besloten. De schrijver tracht over-

al , zoo veel mogelijk, de bestaande namen te be-

waren , haalt bij de uitlandsche soorten de beste

plaatwerken, zoo als Cramer, Hübker enz. , naauw-

keurig aan (*_), en geeft van de soorten eene vol-

ledige, met slechts zeer weinige uitzonderingen

naar de voorwerpen zelven, ontworpene beschrij-

ving.

Tot de Papilionides brengt de schrijver zeven

geslachten: Ornithoptera (zoo als Pap. Priamus

,

Pap. Remus) , Papilio , Leptocircus , Thais , Dori'

tis , Eurycus en Parnassius. Het geslacht Lepto-

circus van SwAiNSON , hetwelk Boisddval vroeger

Lamprosura noemde , bevat de zonderlinge Javaan-

schc soort, welke Fabricius onder den naam van

(*} Slechts zeer enkele fouten merkten wij bij het naslaan op.

Zoo als b. y. Pap.Hcctor, p. 269, Cram. 142 A, lees

Cram. 141 A; — Pap. Mncas bl. 286 Fabr. E. S.

III I. p. 50 N". 17, lees N». 17. p. 50; — Fiesis Ar-

gia, bl. 442 Pcip. Cassiopea Cram. 210 A; lees Cram.

201 A; — Pieris JEgialea bl. 450, Cram. 253 E, F.

lees Cram. 258 E, F. — Pieris Philijra bl. 462, Pap.

Hyparete Cram. 329 E, F, lees Cram. 339 E, F enz.
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Papilio Curius brj de Equites plaatste , terwijl

Latreille dezelve later als eene Eryctna beschouw-

de. BoisDcvAL laai dit geslacht onmiddellijk op

Papilio \o\gta , hetgeen met Ornithoptera, de zoo-

genoemde Equites bevat, en erkent hier dus de-

zelfde affiniteit , welke Fabricius en , na hem , Zis-

K.E5 hebben aangeduid, welke beiden dezen vlinder

als eene soort van Eques beschouwden. Het ge-

slacht Doritis beslaat mede slechts uit eene en-

kele soort, Thais Apollina van Godaut. Eurycus

noemt Boisdoval het geslacht , hetwelk de Pap.

cressida en Harmonia van Fabricius ibeidcn uit

Nieuic-Helland) beval , en hetwelk Swainson Cres-

sida genoemd had. Zestien geslachten maken de

bende der Pierides uit, namelijk £nterj)e SwAJN-

SON , Lpplalis Dalman , Leucojy/msia Stevens , Pon-

tia BoisDüV. , Pieris Schrank , Zegris Rambur
,

jinlocharis BoiSDüv. , Idmais BoiSDUT. , Tlieslias

BoiSDCV. , Iphias BoJSDüT. , Rhodocera Boisdut. ,

Eronia Hübxer , Callidi-yas Boisddv. , Colias

BoiSDCT. en Terias Swainson, Horsf. Het ge-

slacht Pontia van Boisdcvai, bevat eenige soorlen

van Pontia Fabric. , welke in O. India , Nieuw-

Holl/md , in Senegal en op Madayascar gevonde»

worden , en die lusschen Leucophasia en Pieris

inslaan , zon als P,ap. Alcesta van Cramer. Zij

onderscheiden zich van de soorten van Leucopha-

sia , tot welk geslacht Boisduval dezelve vroeger

bragt, door een korter achterlijf, langere sprieten

enz. Hel geslacht Zeqris door RAnBca uil Pap.

Eupheme van Esper gevormd , en waartoe ook

twee nieuwe , door EvERSMAnn in het kaukasisch

gebergte ontdekte soorten behooren , heeft veel
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overeenkomst met Antocharis , terwgl de pop naar

die der Danaidcn gelijkt. Het geslacht Thestias

bevat vijf bekende soorten, vcaaronder Pup. Ae-^

Hippe Fabr. en Pap. Pirene L. Het geslacht Iphias

bevat slechts twee O. Indische soorten : Pap.

Glaucippe L. , en Pap. Leucippe Gram. Het ge-

slacht Rhodocera is Gonopteryx van Leach, waar-

van Pap. Rhamni L, tot typus verstrekt. Het ge-

slacht Colias van Boisduval bevat gevolgelijk niet

alle soorten, die in het gelijknamige geslacht van

Latreille en Godart vervat zijn.

De vele nieuwe soorten , die in dit deel voor

het eerst zijn vermeld, kunnen wij hier uit plaats-

gebrek niet opgeven. Evenmin kunnen wij stil-

staan bij de menigvuldige verbeteringen der Syno-

nymie en de kritische opmerkingen over vroegere

beschrijvingen en afbeeldingen.

Wanneer het vervolg in denielfden trant bear-

beid wordt , waaraan wij niet mogen twijfelen
,

dan zal het voor ons liggende werk gewisselijk

een algemeen aangenomen wegwijzer worden

,

voor elk , die deze orde der insekten grondig

wenscht te leeren kennen , en verzamelingen van

• vlinders begeert te rangschikken.

J. v. D. H.



Klemenla Botanices , in usum Leclionum Arade-

micamm , conscripla ah H. C. VAN Hall , Insti-

'

tuli Jleyü Batavi sonio , Botanices et oecon. rwal.

Professore in Jcademia Groningana. Groningw

apud J. OoMKENS MDCCCXXIV. forma octava.

MJe Hooggeleerde Schrijver geeft , volgens deii

titel in dit boek , hetwelk het eerste bij ons oor-

spronkelijk Botanisch Handboek is , de grondbe-

ginselen der Botanische wetenschap. Hij maakte

hetzelve vooral ten behoeve van aanstaande ge-

neeskundigen , door den druk algemeen , te meer

daar er geen lalijnsch , voor het onderwijs ge-

schikt , Handboek beslaat.

Ik heb reeds langer dan één jaar deze Elementa

bij mijne botanische lessen aan het Alhenaeum te

Amsterdam als leiddraad gevolgd , en heb daardoor

welligt met meer oplettendheid dan sommige ande-

ren, dit boek bij herhaling doorlezen, en hetzelve

van vele kanten leeren kennen. Om deze reden

achtte ik het niet overbodig daarvan melding te

maken , en enkele zaken , die mij onder 't lezen in

het oog vielen , oj) te teekenen. Ik ben echter wel

verre van als beoordeelaar te willen optreden van

eenen geleerden , die reeds jaren lang als Hoog-

leeraar zijnen naam en dien zijner Hoogeschool

heeft gehandhaafd, en wiens wijze van beschou-

wen van het plantenrijk in dit boek blootgelegd
^

de vrucht zijn moet van een veeljarig en grondig

onderzoek.

Hij de meeste , die zich tot beoordeelaars stellen

van ujtgekomeuc geschriften , ontstaat wel eens
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Je vraag , of het hoek al dan niet noodzakehjk

zij. Dezelve is ook omtrent het onderhavige door

sommigen , hoewel nooit door ons
,
geopperd ,

en wij meenen , dat bij den grooten overvloed van

buitenlandsche handboeken , ofschoon daaron-

der goede zijn , een oorspronkelijk werk altijd is

te verkiezen. In het naburig Duilschland is bijna

niemand , die bij of kort na 't aanvaarden van zijn

onderwijs , niet een of ander Handboek uitgeeft

lot leiddraad zijner lessen. De beroemdste mannen

in de natuurkundige wetenschappen hebben dit

aldaar en elders gedaan en doen het nog in onze

dagen. Wel verre , dat wij meenen zouden , dat

deze schryfzucht , waaraan men ook wel minder

goede boeken verschuldigd is, navolgings- of prij-

zenswaardig is , komt het ons echter voor , dat

een goed leerboek , waarin de wetenschap dus

niet gekortwiekt of verhaspeld wordt , altijd nut-

tig zijn kan en dit ook zijn moet.

Vestigen wij , ten einde in dit opzigt lot een

billijk besluit te komen , onze aandacht vour eeni-

ge oogenblikken op de thans bestaande compendia.

In Engeland is hel Handboek, dat den meesten

naam heeft , dat van Liüdlev , hetwelk den titel

heeft van Introduclion to botany. Het is, zoo als

alles, wat de wetenschap aan dien beroemden man

verschuldigd is , uilmuntend , hoewel de geheel

en al wijsgeerige strekking en korte schrijftrant

hetzelve voor den aanvanger niet gemakkelijk ma-

ken ; hetzelve heeft mei het werk van Link , Ele-

menta philosophiae botanicce , dit vooral gemeen ,

dat hel bij den lezer te veel kennis omtrent het

onderwerp vooronderstelt, om door eerstbeginnen-
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deu met vrucht te wordea geraadpleegd. Het-

zelfde is waar vau de Outlines of the first princi-

pies of botany van deuzelfden botanist. In Frank-

rijk gebruikt men het meest van allen de hand-

boeken van RionARD. De uitgaaf zijner Nouveaux

élémens de Botanjque, in 1833 verschenen , is vol-

ledig en naar de nieuwere vorderingen bewerkt

,

en daarenboven met goede houlsneéfiguren voor-

zien. Eene der vorige uitgaven was door den

Heer H. L. var Altbba , onder opzigt van Prof.

Cl. Mulder vertaald. Deze vertaling is , onzes in-

ziens , als eene nieuwe door Mulder bezorgde uit-

gaaf te beschouwen , en wordt door alle leerlin-

gen , die geen lalijn , of vreemde, levende talen

verstaan, raet nut gebruikt. De werken van De-

CAHDOLLE, als zijnc Theorie élémentaire , zijne Or-

ganographie en Physiologie , zijn geene handboe-

ken voor hel aanleeren der wetenschap , maar

voor enkele deelen derzelve. Het eerste , een werk,

dat men , mijns inziens , niet genoeg kan bewon-

deren , is voor leerlingen volslagen ongeschikt.

3Ien behoort een aantal algemeene zakeu aangeleerd

te hebben , alvorens men hetzelve kan verslaan.

Het onlangs uitgekomen werk van 's mans zoon

,

ALFno>sE Deca^dolle , had , mijns inziens , even

als het geheeic botanische gedeelte van het zoo-

genaamd botanisch vervolg op Büpfow door Spach

en anderen , zonder nadeel kunnen achterwege

blijven. Onder de duitsche leerboeken ken ik

er geen , dat thans geheel op de hoogte der

wetenschap is , dat alle hare deelen omvat en in

alle ojtzijiten voldoet aan de vereisohten , die men

daarin verlangt.
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De Anleiluny van Rurt Spuehgel zal altijd wel

met nut worden gelezen , maar is echter niet als

Handboek te beschouwen. Het Handbuch der

Botanik van Nees vas Esesbeck , is , hoe uitmun-

tend ook , mgns inziens voor leerlingen niet ge-

schikt. De nieuwe uitgaaf van Willdbsow's

Grundriss der Krauterkunde in vier deelen , is

misschien als de beste Duitsche handleiding te

beschouwen , maar bevat niet alle deelen der we-

tenschap zoo uitvoerig en geregeld afgehandeld
,

als in een handboek vereischt v^'ordt. Aan de

werken van Zimmermahn über die Physiologie en

van RöMER onlangs verschenen , ontbreekt hetzelf-

de , hetgeen ik ook van vele anderen , hier niet

te noemen , kan zeggen.

Wij gelooven, door het bovenstaande genoegzaam

te hebben aangetoond , dat het verschijnen van

een latijnsch en oorspronkelijk Compendium

bij ons, als allczins tijdig en doelmatig is te

achten.

Het eerste gedeelte van dit werk handelt over

de leer der planten en over planten in het alge-

meen. Het bevat bepalingen van natuurlijke ge-

schiedenis en hare deelen , denkbeelden over 't

.

verschil tusschen de drie natuurrijken , en inzon-

derheid lusschen planten en dieren.

Het verschil tusschen dieren en planten is , be-

halve door den Heer de Haar, wiens verhande-

ling door den Schrijver genoemd wordt , opzette-

lijk nagegaan onder onze landgenoolen , door den

voortrefielijken Petrds Camper en Bosdt , later in

Duitschland door Schweigger , Nitzsch en vooral

door Prof. Tiedemah» te Heidelbery , in zijne aller-
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uitmuntendste Physioloyie des Menschett, een werk,

dat door den Schrijver waarschijnlijk daarom niel

genoemd is , omdat hij meende met de opgegeve-

ne. te kunnen Tolslaan. Dit werk te kennen re-

ken ik voor studenten in de geneeskunde van des

te meer belang, omdat hetzelve als eene vergelij-

kende physiologie van planten en dieren moet be-

schouwd worden , en dus het verband tusschen

de twee wetenschappen , die tot het levend rijk

der natuur behooren , beter doet zien dan vele

anderen.

. Het tweede hoofdstuk van het eerste deel han-

delt over de zamenstelling der planten. Bij de

beschouwing van de symmetrie der deelen van de

plant , ware het welligt even doelmatig geweest

,

de Theorie Elém. van Decahdolle , als het dikwijls

duistere en ter opheldering zoo vaak moeijelijke

boek van Lihk. , te vermelden. De verdiensten

van wijlen den Hoogleeraar H. C. van der Boon

Mesch zijn ook in dit opzigt der vermelding over-

waardig {*'). — Van § 18—20 wordt over de

physische eigenschappen der planten gehandeld.

In § 20 kwam ons de uitdrukking constructio

chemica als minder duidelijk voor.

Het tweede deel van het werk is organogra-

phisch. Hierin handelt vak Uali. over de organen

,

uit welke de plant bestaat. — Volgens de verdee-

ling van organen , door Decabdolle en de meeste

andereu aangenomen, worden de voedingsorganen

(*) Men zie tijne DUs. BoK lU rationt qutu est inler stru^

cturum tl formam cxltrnam platUarum, Li* £. 1819.
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tel.

Bij hetgeen de Schrijver zegt in de beschou-

wing vaa dit orgaan , kwam ons de bedenking

voor , of men de knollen , uit welke knoppen te

Toorschgn komen , wel tot de rhizomata kan

brengen (zie § 27). Bij de vermelding van de ex-

creta door den wortel drukt de Schrijver zich te

regt uit , als hij zegt , dat Mag&ire de waarne-

mingen van BRUGMAas, dat dezelve 's nachts vooral

plaats vindt , slechts heeft bevesticjd. Ik herinner

mij hierbij , verleden jaar in een Engelsch Tijd-

schrift te hebben gelezen , dat een Engelschman

,

die zich den uitvinder noemt van die leer
,
(welke

,

gelijk bekend is , BRUGinAns het eerst heeft voorge-

dragen), zich over de schromelijke onbescheiden-

heid vaa Decabdolle beklaagt , omdat deze zich

zijne uitvinding onregtmatig zoude hebben toe-

geëigend. Risum te?ieatis Amici !

Het tweede Hoofdstuk handelt over de steng.

De Schrijver gaat uit van hel plan , om vooral

aanvangers in de wetenschap niet te overladen

met hypothetische beschouwingen. Hier onder

brensen velen ook de leer door Aubert du Petit

Thotjars in 't midden gebragt, omtrent den aan-

groei in dikte van hel hout. Men schijnt niet

zoo algemeen als de Schrijver hier voordraagt

,

te gelooven , dat dezelve door Lirk en Dècah-

DOLLE geheel is omvergestooten. Wij houden

het er voor , dat zij , hoewel eenigzins over-

dreven, veel schoons bevat, en in dit opzigt

vooral opmerking verdient , dat de leer van het

leven en de verriglingen der knoppen bij deze
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wijze van beschouwen heeft gewonnen. Het thans

niet meer in twijfel te stellen denkbeeld van

individualiteit der knoppen pleit zeker veel voor

deze theorie; hoewel men aan den anderen kant moet

bekennen , dat de meeste der tot verklaring van

den groei van het hout in 't midden gebragle stel-

lingen , van eene of andere zijde aanbeveling ver-

dienen , en dat meer dan eene of alle Ie zamen

welligt de verklaring kunnen geven , welke men
tot hierloele vergeefs in ééne enkele gezocht heeft.

Het derde Hoofdstuk, dat over de knoppen han-

delt , is ons, in aanmerking nemende het belang

van het onderwerp , wat kort voorgekomen , en

moet door uitvoerige mondelinge verklaring wor-

den uiteen gezet.

Het vierde Hoofdstuk bevat de geschiedenis der

bladen , waartoe men de meeste , zoo niet alle or-

ganen , die aan de sleng en de takken zich be-

vinden en ontwikkelen, kan brengen.

Na de verriglingen der bladen te hebben uileen-

gezet , komt VAN Hall tot de individualiteit van

het blad , eindelijk tot het ontbladeren der boo»

men , hetwelk daarmede in verband wordt be-

schouwd
, waarbij het door Vrolik. geopperd ge-

voelen wordt vermeld.

Het vijfde Hoofdstuk handelt over de bijkomende

organen , door Lirhaeds fulcra genaamd , welke

de Schrijver alle tot de deelen der bladmaking

brengt. Dit gedeelte maakt eenen geleidelijken

overgang tot de deelen der bloem en die der re-

productie , waarvan in het zesde Hoofdstuk wordt

gehandeld.

De beschouwing van de bloeiwijzen , van den

HAT. TIJDSGH, III. g
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kelk , de bloemkroon en daarin bevatte organen , ma-

ken het eerste deel van dit Hoofdstuk uit. Bij den

kelk was het misschien niet onnuttig geweest ,

zoo de Schrijver het gevoelen der nieuweren ver-

meld had, die dit deel bij de grassen als bracleae

beschouwen.

In zijne voorrede heeft de Heer vaw Hall de

aanmerking trachten te voorkomen , welke men
welligt anders op sommige gedeelten van zijn

werk hier en daar zoude kunnen maken , dat

namelijk de zoo zeer wenschelijke kortheid niet

immer met hel belang der zaak is overeen te bren-

gen. Wij ontkennen niet , dat de aphoristi-

sche schrijfwijze van Liwhaeus , door velen nage-

volgd , maar door weinigen getroffen is en zelfs

dat door Lihk , die er zeker naar getracht heeft ,

maar soms onverstaanbaar is, deze juiste Lin-

neeaansche toon niet is aangeslagen. Wij geloo-

ven , dat een botanisch boek , zoo het voor aan-

staande geneeskundigen en dus beoefenaars der

physiologie tot nut zijn zal , in physiologischen

zin de kennis aangaande het ontstaan van het eene

orgaan uit het andere op eene wgsgeerige wijze

moet voordragen. Wil men dit zeer beknopt doen ,

dan wordt men , ten zij men een LiaitAEUs of een

Gaubios zij , ligt moeijelijk te verstaan voor de-

zulken , welke het mondeling onderrigt des schrij-

vers zelven moeten missen , en deszeUs gevoelens

door anderen hooren ontwikkelen. )iQ .!;

Het zesde Hoofdstuk handelt over de bloemen

,

de bloeiwijzen en vormen der kroonen , enz. In

§ 113 wordt het gevoelen, door de meesten thans

aangekleefd , Voorgesteld , dat de bloemdeelen zeer
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OTereenkomea met de ware bladen. Men heeft

als een bewijs daartoe ook dikwerf aangevoerd de

axillaire ontwikkeling der bloemdeelen , even zoo

als zulks b\j de ware bladen plaats grijpt. Ik zag

verleden jaar in onzen hortus eene monstreuse

ontwikkeling in de bloemen eener Martxjnia annua,

die ik geloof, dat in deze plantsoort nog niet is

waargenomen. Er had zich aan iedere zijde van

de volkomen ontwikkelde bloemkroon eene klei-

nere , onvolkomene bloemkroon ontwikkeld in den

oksel van kelk en kroon.

Het zevende Hoofdstuk , handelt over de vruch-

ten , vooral naar aanleiding van Kiceaed.

Het derde deel van het werk is ontleedkundig,

en loopt over cellen (I), tusschencellige ruimten,

sapbewaarplaatsen en eigene vatenen sappen(II). De

schrijver schijnt niet genegen , de leer van Kiesek

omtrent deze laatste aan te kleven , maar die van

ScHüLTz en Meijer. Daarna spreekt hij over spi-

rale en gestippelde vaten (III) , over de poreuse

cellen der Coniferce (IV), over de opperhuid, ha-

ren en klieren , waarbij telkens de beste geschrif-

ten bij iedere § worden aang'ehaald.

Het vierde deel is physiologisch. Hetzelve is in

de eerste plaats toegewijd aan de beschouwing der

gevoelens over het leven der planten , waarbij

vooral , hetgeen door Ddtkochet , MACiiBE-PKiasEP,

GoBPPERT en anderen is geschreven , naar clks

verdiensten billijk vermeld wordt. Het tweede

Hoofdstuk, hetwelk tot titel heeft: Stimuli vegeta-

bilium , stelt den invloed der zoogenaamde impou'

derahilia op de planten voor , terwijl daarna (III)

de lerugwerking van de planten op deze prikkels , als

9'
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oorzaken van dien ten gevolge in de planten

ziglbare bewegingen worden voorgesteld. Aan de

beschouwing der voeding is het vierde Hoofdstuk,

dat zeer breedvoerig is , toegewijd j in hetzelve komt

de Schrijver uitvoeriger op de beweging der voch-

ten en de leer van Schtjltz dienaangaande , terug.

Bij de vermelding der vroegere en nieuwere ont-

dekkingen , aangaande de bevruchting der gewas-

sen , vonden wij niet die van Robert Brown over

de Ascelepiadeën en Orchideën , waardoor deie leer

onwankelbaar vaststaat. — Het vijfde Hoofdstuk

van dit deel handelt over de kieming , en andere

wijzen van vermenigvuldiging der gewassen.

In het vijfde gedeelte van deze Elementa wordt

over plantbesohrijving , stelselmatige rangschikking

en beschrijvingswijzen gesproken, en gelijk bij elk

der reeds vermelde gedeelten en hoofdstukkeu , eene

historische opgave van de verdiensten van oudere

botanisten op den voorgrond gezet.

Het systeem van Lihraeüs wordt als 't meest aan-

bevelingswaardig voorgedragen , en daarna de na-

tuurlijke methode. Wij meenen dat , zoo voor

iemand , althans voor den aanstaanden geneesheer

de beschouwing der planten naar natuurlijke fa-

milien nuttig is. Men kan dit na de werken

van Decakdolle , Peeleb , Dierbach ,
Sodbeirah

,

enz. , wel niet meer in twijfel trekken. Ook uit

dit oogpunt welligt had het natuurlijk stelsel in

een boek , dat voor aanstaande geneeskundigen

bestemd is, verdiend te worden voorgesteld. Wij

stemmen den Schrijver toe (§ 302), dat de natuur-

lijke methode even als het > plantae qitae genere

conveniunt" van lihhabus verre is van volmaakt en



9!

geheel en al waar (e zijn , maar wij zien daarom

de mindere waarde daarvan nog niet in. Het-

zelfde is van de rangschikking der dieren te zeggen.

Men zal wel allijd wijzigingen kunnen en blij-

ven maken in het stelsel , dat door LAiiii.RCK. en

CuviEB zoo voorlreEfelijk gevestigd is , maar daarom

aal wel geen zooloog er aan denken , om de die-

ren naar oudere leerstelsels te verdeelen. Wij

meenen, dat hetzelfde waar is van de planten.

Na deze ontvouwing der kunstmatige stelsels en

natuurlijke rangschikkingen , spreekt vah Hall over

het denkbeeld van geslachten , soorten en verschei-

denheden.

Het tweede Hoofdstuk bevat de terminologie.

Een ieder kan des verkiezende eene andere orde

volgen en dit, gelijk ik gewoon ben , het eerst be-

handelen. Hierbij vonden wij onder de subsidia

studiorum , niet vermeld het Handb. der Botani-

schen Terminologie und Systcmenkun.de van BiscHOïF.

Het zesde deel bevat eenige denkbeelden over

geographische verbreiding der planten , vooral naar

aanleiding van Schouw.

Een vrij uitvoerige index maakt het gebruik van

dit werk gemakkelijk. Wij hebben nog enkele

drukfouten opgemerkt , behalve die , welke in de

emendanda zijn opgegeven, doch zij zijn van wei-

nig belang , en var Hall zal dezelve zelf wel

reeds hebben opgemerkt , terwijl wij hopen , dat

hij spoedig in de noodzakelijkheid zal zijn , deze

in eene tweede uitgave te herstellen. Moge hij

lange jaren als beoefenaar der schoone wetenschap,

met zijn eigen geluk en nut tevens dat van ande-

ren bevorderen !

D. V.



Geobgii Broeks, Maih. Phil. Nat.etMed, Cand.,

Responsio ad quaestionsm botanicam ab Or-

dine nob, Math. et Phil. ]\at. in Academia

Bheno-Traj. propositam
, qua quaeritur : > quid

3 botanici de variis plantarum gemmis atque de

» gemmatione universe observarint et quid

» complures eurum , rationibus teleologicis in-

» nixi, hac de re docuerint " Quae praemium

aureum reportavit , die XXVI. m. Martii a.

MDCCCXXXIII

JJe Faculteit der Wis- en Natuurkundige we-
tenschappen aan de Hoogeschooi te Utrecht^ had

op bovenstaande vraag twee antwoorden , het eene

van den Heer G. Broers , een ander van den

Heer Leerdeetz , den gouden eereprijs waardig ge-

keurd. Aan Broers viel door het lot de medaille te

beurt. Wij hebben ons voorgenomen , van zijne

verhandeling hier een kort verslag te geven , en

komen welligt later op het tweede stuk terug.

De leer der knoppen kan men houden voor het

belangrijkste punt der geheele organographie. Met

deze staan alle andere deelen der wetenschap , en

bovenal de leer der ontwikkelingswijze van alle

organen in het naauwst verband. Hoe zeer dit on-

derling verband door Broers is ingezien , blijkt

reeds dadelijk uit zijne inleiding. Er is in het le-

vend natuurrijk tweederlei wijze van voortplanten

,

door daartoe dienende organen en eitjes , of zon-

der dezelve ; de eerste noemt hg generatio digenea,

de tweede monogenea. De laatste is die , welke
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voortbrengt, of eigene ligchaampjes ontslaan doet,

die ieder nieuwe individus worden. Deze laatste

noemt men gemma , knoppen. Hieruit wordt de

bepaling afgeleid , van hetgeen de Schrijver door

yemmatie verstaat , waarbij hij meer het wezen der

zaak heeft uitgedrukt , dan tot hiertoe door an-

deren gedaan was.

Er zijn 3 soorten van gemmce , 1° de eenvoudig-

ste , zijnde de sporce en bulbilli ; 2" de knoppen
,

vrelke men eertijds voor wortels heeft gehouden ,

en die men om deze reden gemmce rhizomorphm

noemt , waartoe de lubera en bulbi behooren ;
3'

de eigenlijk gezegde knoppen , welke ten allen

Igde door de botanisten als zoodanig erkend zijn.

Het eerste deel der verhandeling handelt over

de eerste soort van knoppen. Zij komen voor in

de eenvoudigste organische ontwikkelingen , en

beide , zoowel sporce als bulbilli , worden hier

eerst in 't algemeen , daarna in 't bijzonder , in

het eerste hoofdstuk beschouwd. De Schrijver be-

schouwt vervolgens de sporce in de familiën der

cryplogamische planten , en toont hier genoegzaam
,

dat ook dit moeijelijk deel der wetenschap door

hem ijverig en grondig is beoefend. Dit geheele

gedeelte is natuurlijk voor geen uittreksel vatbaar.

Het tweede hoofdstuk is toegewijd aan de bijzon-

dere beschouwing der bulbilli. Hij toopt hier het

verschil aan tusschcn deze en ware knoppen en

zaden. Van knoppen verschillen zij daardoor , dat zij

zelfs na van de plant Ie zijn afgescheiden , blijven

groeijen , — van zaden , doordien in deze reeds de

deelen aanwezig zijn , die later de geheele plant
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moeien daarslellen, terwijl van deze in de bulbilli

geen spoor aanwezig is.

Het tweede deel der verhandeling handelt over

de tweede soort van gemmce , en is in twee hoofd-

stukken verdeeld , waarvan het eerste de knollen

,

het tweede de bollen behandelt. Wij vinden hier
,

het nieuwste , zoowel naauwkeurig en volledig voor-

gedragen als juist beoordeeld , hetgeen de physio-

logen in onzen tijd hebben doen kennen, waarbij

vooral de leer omtrent de ontwikkeling der bollen

door Medicus , Trevirahus , Vrolik en anderen

voorgesteld , uitvoerig wordt vermeld.

Wij houden beide deze deelen der verhandeling

voor een sprekend bewijs van de stelling , door

den Schrijver in zijne inleiding voorgedragen , om-

trent de meerdere algemeenheid der knoppen , en

den meer uitgestreklen zin , die aan dezen naam

toekomt, dan vroegere physiologen daaraan hebben

willen geven ; maar inzonderheid toont ons het

eerste gedeelte , van hoeveel belang voor de phy-

siologie de beschouwing der ontwikkelingen is in

bepaalde familiën , en wederzijds , hoeveel nut

daardoor aan de kennis der natuurlijke orden wordt

aaugebragl. Trouwens dit ontkent thans niemand

meer , tenzij welligt dezulken , die met beiden

niet genoegzaam vertrouwd zijn.

Het derde stuk handelt over de derde soort van

gemmce , en wel voornamelijk over dezelve in 't

algemeen beschouwd , over derzelver plaatsing

,

verdeeling, zamenstelling uit het beginsel vanden

tak , en de bekleedsels , over den vorm en zelf-

standigheid , en over de bijzondere deelen, die tot

hel vormen van den knop worden vereischt.
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Hier moeten natuurlijk in aanmerking komen de

basis van den knop , deszelfs as , de dealen in den

omtrek der as , en de schubben. Eene afzonder-

lijke § is aan de beschouwing der bladplooijing

in den knop toegewijd , terwijl vervolgens de ver-

deeling der schubben in terjmenta spnria en vera

wordt uileengezet , en de laatste daarna inzonder-

heid meer uitvoerig worden behandeld , waarbij

vooral de gevoelens en wijze van verdeelen der

gemmae van Ddtrochet , alsmede die van Torpin

worden voorgedragen. Bij het behandelen van

de verrigting der schubben is de Schrijver vooral

den getrouwen waarnemer Sehebier gevolgd.

Den oorsprong der knoppen te behandelen

,

was welligt het moeijelijkste gedeelte van het ge-

heele onderwerp. Het gevoelen van LrsHAEUs

,

dat dezelve uit het merg ontstaan en door hout en

bast naar buiten komen , hetgeen reeds met

de meening van Pliisitjs overeenstemt , komt hier

het eerste voor. Daarna volgen de theorieën

van PoBTEDERA , Dü Hamel dd Monceaü , Hill
,

GaRTHER , Medicus , en van de lateren , als Aübert

DU Petit Thours , en van Köier , van welken

laatslen de gevoelens zeer uitvoerig worden uit-

eengezet , welke deze physioloog in brieven aan

Vehtesat had bekend gemaakt , en waarmede voor-

al beweerd was , dal Libhaeus van de waarheid

niet zó(j verre af was geweest , als de Physiologen

beweerd hebben. Hetgeen de Schrijver vervolgens

mededeelt over de vorming, de misdragt en den groei

der knoppen en eindelijk over het enten , levert

ons , omtrent deze punten , een goed geheel , van

hetwelk wij , indien zulks mogelijk ware
,
gaarne
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de slotsom hier zouden mededeelen. Ons bestek

gedoogt dit niet, even min als om de bijzondere

inzigten en eigene waarnemingen van den Schrij-

ver voor Ie dragen ; wij bevelen dus aan elk , die

in het hier, zoo naauwkeurig als volledig behan-

deld onderwerp belang stelt , de lezing van het

geheele geschrift aan.

Weemoedig leggen wij de pen neder. De voor-

treffelijke en door allen, die hem kenden zoo hoog-

geschatte George Broers is niet meer ! Eene he-

vige ziekte ontnam hem iu den zomer van 1835

aan zijne betrekkingen en vrienden , door wie hij

zoo hartelgk bemind was , aan zqne leermeesters
,

wier roem hij eenmaal zoude vermeerderd hebben,

aan het vaderland , aan de menschheid , aan de

wetenschappen , tot welker roem en belangen hij

reeds had bijgedragen , en waaraan geheel zijn

leven zoude zijn toegewijd geworden. Hoewel

reeds met mannelijke geleerdheid toegerust , was

hij nog kweekeling van Utrechts Hoogeschool
,

en toonde door zijn voorbeeld de waarde en mo-

gelijkheid eener algemeene beoefening van de na-

tuur- en geneeskundige wetenschappen. Doch het

voegt ons niet in lof uil te weiden , dien zijne

deugd en kunde niet behoeven. Zijne verdiensten

zullen hier wel niet schitteren als die zijner voor-

treffelijke vrienden en tijdgenooten , maar in hoo-

gere kringen zal hij werkzaam zijn. Al blijft ons

intusschen bij het verscheiden van de braven hier

op aarde de troostende gedachte , dat veeleer onze

gelukweuschingen over hunne standverwisseling dan

onze tranen hen moeten volgen , — zoo lang wij

zwakke menschen blijven, zal het vroegtijdig en
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onverwacht gemis van zoo menigen brave en kun-

dige de diepste wonden slaan en ons doen treu-

ren over de onbestendigheid van ons aardsch geluk.

Wij denken hier aan de bekende woorden van een

oud schrijver: ") * O fallacem hominum spem
, fra-

» gilemque fortunam, et inanes nostras contentiones .'

» quae in medio spatio saepe franguntur et cor-

3 ruunt , aut ante in ipso cursu ohruunlur
,
quant

» portum conspicere potuerunt"

(•) Cicero de Orat.



De. in den handel voorkomende kinabaiten phar-

maeologisck behandeld en toegepast op de soor-

ten, welke in de Pharmacopoea Belgica vermeld

zijn , door T. D. Vrijdag Zijhen , Lid van het

Genootschap ter bevordering der Natuurkundi-

ge Wetenschappen te Groningen , Chimist en

Apotheker te 's Gravenhage. Rotterdam bij P.

H. VAH DEH Heuvel 1835. 8''.

Jjij het groot aantal pharmacologische geschrif-

ten , hetwelk in de laatste jaren in andere landen

van Europa , en vooral in het naburig Duitsch-

land is verschenen , bleven wij Nederlanders in

dit deel onzer letterkunde met onze nijvere nabu-

ren geen gelijken tred houden. En werd al de

pharmacologie door veJen grondig beoefend , de

vruchten der nasporingen onzer pharmacologen za-

gen maar zeldzaam het licht. Wij achten het daar-

om van belang , dat met het meer algemeen wor-

den van grondige beoefening dezer zaak , ook goede

geschriften , zoo als het voor ons liggend , of hand-

leidingen ook voor min geoefenden in onze taal

meer en meer worden uitgegeven.

In kennis der geneesmiddelen
,
pharmacognosie

,

wel te onderscheiden van de kennis aangaande de

werking der daarin liggende geneeskrachten
,
phar-

tnacodynamiek, heeft men in de jongst verloopene ja-

ren aanmerkelijke vorderingen gemaakt. Hoezeer

de laatste alleen tot de toepassing leidt , de eerste

slechts het natuur-historische der geneeskrachtige

sloffen voordraagt , zijn beide echter zoo onafschei-

delijk verbonden als de wetenschap , die de leer
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der xiekten en die, welke derzelver genezing

voordraagt. Het is vooral de laatste , {pharmacody-

namiek) welke , niettegenstaande duizende waar-

nemingen van vroegere en latere geneeskundigen,

den stempel draagt van eene onvolkomenheid

,

waarvan de geschiedenis of tegenwoordige toestand

der natuur- en geneeskundige wetenschappen naau-

welijks een tweede voorbeeld kan aanbieden. In

het eerste , de pharmacognosie , schijnt men , hoe

wel verre van op volledigheid te kunnen aan-

spraak maken , daar echter meer naar Ie streven ,

vindt men niet meer in die male dat onzekere en

weifelende als voerheen , en zal men noodwendig

trapsgewijze vorderingen maken , naar mate de

toenemende schei- en kruidkunde ons den aard en

oorsprong der ligchamen nader zullen doen ken-

nen. Wil men eenmaal eene goede pharmaco-

dynamiek , dan zal men wel met de vestiging der

eerste moeten aanvangen. Wij mogen niet onbil*

lijk en ondankbaar zijn jegens onze voorouders

,

maar wij gelooven , dat zelfs goede schrijvers on-

der dezelve , door het zorgvuldig vermijden van

de vermelding der tastbare eigenschappen hunner

geneesmiddelen , de grondslagen voor dwalingen

gelegd hebben , die zij , door van de nu be-

doelde zijde aan te vangen , zouden vermeden

hebben. — Mürra.y heeft de zaak het eerst regt

verslaan , hetwelk zelfs de naam van zijn boek
,

Apparalus medicaminum aanduidt , — een werk
,

waaraan in wijze van bewerking lot hiertoe geen

tweede gelijk verschenen is, ten zij welligt de on-

overtroffene Pharmacologia universa van onzen

landgenoot Voltelsb.
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Er is nog eene andere reden , -waarom wij mee-

nen , dat die wgze van beoefenen Ihans de eeniglijk

goede is. Wij hebben eerbied voor hetgeen enkele

goede ervaringen, aan hel ziekbed opgedaan, ons

omtrent het nut en de uitwerking der geneesmid-

delen geleerd hebben , maar wij gelooven thans

van sommige geneesmiddelen, inzonderheid van die

uit het planlenrijk , reeds vooraf op goede theoreti-

sche gronden de waarschijnlijke uitwerkingen

,

en die van vele praeparaten te kunnen bepalen
,

indien wij , door de scheikunde voorgelicht
,
ge-

leerd hebben , welke de invloed gewoonlijk zij

,

dien dit of gene der hoofdbestanddeelen der

gewassen op het organisme kunnen uitoefenen.

Eene andere vraag zoude het zijn , hoe die

stoffen op het ligchaam de bekende uitwerking

uitoefenen , doch dit is niet hetgeen wij hier be-

doelen. Wie ziet niet , welke rassche schreden men
op deze wijze maken moet , en hoe gemakkelijk

men den weg zal vinden , op het door zoo velen

vruchteloos betreden veld der in vele opzigten

verwaarloosde materies medica. Zien wij deze

wijze van denken ook verdedigd door geleerden , die

met regt eenen groolen naam hebben verkregen ;
—

wij vinden dezelve niet minder bewezen door

de goede pharmacologisch-pharmacodynamische na-

sporingen van onzen tijd , waartoe die van hel

opium en de kina , onder de geneesmiddelen uit

het planlenrijk , zeker in de eerste plaats moeten

gebragt worden.

Ook uit dit oogpunt beschouwd , vinden wij

dezen arbeid over de kinabasten van den Heer

Vrijdag Zijser voor onze landgenooten vooral zeer
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nuttig en doelmatig; een arbeid, welke onder hel

heir der geschriften over dit onderwerp , zich in

vele opzigten gunstig onderscheidt , door kortheid,

zaakrijkheid en naauwkeurige behandeling , die

eene bij ons bestaande gaping aanvult , en eene

plaats verdient naast de Nederlandsche genees-

en scheikundige waarnemingen en schriften over

dit onderwerp.

Wij willen onze lezers, die dit boekje nog

niet zagen , hetzelve doen kennen , en ten dien

einde den voornamen inhoud kort voorhouden.

Het is uit den geheelen inhoud duidelijk , dat

vooral het beroemde werk van den Hamburgschen

makelaar in droogerijen , Heinrich vos Bergeh, den

grondslag lot hetzelve gelegd heeft , aan wiens bevin-

dingen echter , wel verre van deze immer onvoor-

waar delijk aan Ie nemen , de Schrijver zijne eige-

ne ondervinding steeds getoetst heeft , waartoe

zijne keurige uitgezochte verzameling kinabasten

hem nog meer konde in staat stellen, en ook

die der Heeren vaw Dijk te Utrecht , en Nieuwef-

HUI3 en Mastesbroek. te Amsterdam , hem ten dien-

ste slonden. Hij verdeelt de kinabasten in die
,

welke alleen of hoofdzakelijk quinine , in die wel-

ke alleen of hoofdzakelijk cinchonine , en in die
,

welke quinine en cinchonine beide bevatten , en

gaat in zijne beschouwing van dit deel des on-

derwerps geheel van scheikundige beginsels uit.

Tot de eerste afdeeling behoort alleen de konings-

kina , lot de tweede behooren de als grijze of

bruine kina bekende basten, als de Loxa,lIuanu-

00, Pluamalies en de zoogenaamde china rubigi-

nosa of cusco, als surrogaat of vervalsching van
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den Cortex regius hier vermeld. Tot de derde

afdeeling behooren de roode en gele (flava dura

en
fl. fibrosa) kina. Eene vierde afdeeling is

die der valsche kinabasten , waartoe de Jaen of

Tenn , de pseudo-loxa en china nova of Surinaam-

sche kina gebragt zijn.

Naar deze wijze van verdeelen , welke de Schrij-

ver doet volgen , na te voren eenige algemeene

denkbeelden over kinabasten in den eigenlijken

zin , na eene geschied- en kruidkundige uiteenzet-

ting van het onderwerp en andere mededeelingen

te hebben gegeven , worden alle die kinabasten

ieder afzonderlijk en uitvoerig behandeld. Hierbij

gaat de Schrijver met veel naauwkeurigheid te

werk en geeft hier en daar , in vele opzigten nut-

tige wenken. Wij kunnen deze hier niet alle ver-

melden , maar raden den lezer om vooral bladz,

73 , en sommige aanteekeningen , als die der laat-

ste bladz. te lezen.

Er zijn ons intusschen onder het lezen en-

kele opmerkingen voorgekomen , welke wij , hoe

zeer ze niet van groot gewigt zijn , en in de over-

tuiging , die wij hebben , dat de Schrijver ze

ons zal ten goede houden , niet willen verzwijgen.

Wij hadden bij de beschrijving van iedere bast-

soort gaarne verwezen gezien naar de afbeel-

dingen van VON Bergen , of van Goebel en Kübze_

Wij meenen , dat de schrijver door de korte di-

agnoses , zoo als de eerstgenoemde schrijver , die

bij iedere bastsoort gaf, te plaatsen vóór of boven

ïijne uitvoerige uiteenzetting der kenmerken , het

gebruik van zijn werk nog gemakkelijker zoude

gemaakt hebben , op de wijze , zoo als men b. v.
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gewoon is bij de botanische beschrijvingen van

soorten te doen. Ik heb in mijne Planlenkunde

Toor Apothekers en Artsen , II Deel , Isle Stuk
,

bl. 32G getracht deze diagnoses, naar vor Bergeit ,

voor alle de Kina-soorten, in eene tabel voor te stel-

len. — Wij deelen met den Schrijver niet geheel

de overtuiging , dat de basten , die zwaar met cryp-

logamen zijn bezet, daardoor een bewijs opleveren,

dat zij van den stam of van oude takken zijn in-

gezameld. De Usneds en Parmelia melanoleuca
,

die men b. v. ook op de dunste pijpjes loxa vindt

,

schijnen hiermede in tegenspraak.

De schrijver heeft onzes inziens overigens zeer

wel gedaan , door zeer kort Ie spreken over de

op kina-basten voorkomende cryptogamen. De

soort van publiek , waarvoor dit werkje bestemd

moet zijn , heeft hierbij , voor als nog , dit groot

belang niet , en zoo iemand lust mogt gevoelen ,

zich in dit hoogst moeijelijk en uitgebreid deel der

cryptogamische botanie te verdiepen , de zoodani-

ge heeft meer behoefte dan Vrijdag ZuNsn hier

konde of wilde vervullen ; het werk van Fée kan

hem hierin het beste van dienst zijn , en tevens

doen zien , dat deze arbeid door dien Schrijver

wel begonnen, maar op verre na niet uitgeput is.

Mogt voH Berger , wiens meeningen de Heer

Vrijdag Zijnen, boven die van anderen blijkt te

waarderen , de basten van Rüiz ter vergelijking

gebruiken , niet mindere waarde meenen wij toe

te moeten kennen aan den verdienstelijken Hayre,

die de geschiedenis der kina wel niet zoo uitvoe-

rig, maar zeker niet minder naauwkeurig dan ton

Bergen heeft behandeld. Hem stonden de basten

van Kinaboomen en gedroogde planten door von

HAT. TIJDSCHR. III. h
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HüMBOLDT verzameld , en de planten van Ruiz uit

het Herbarium van Wildenow ten dienste , waar-

door hem mijns inziens niet minder gezag dan aan

VON Bergen toekomt. Daar nu zijne uitkomsten

niet altijd met die van laatstgenoemden overeen-

stemmen, ware het welligt niet overbodig geweest,

deze bij Hayne zelven na Ie gaan en naauwkeurig te

vergelijken. — Hoe men in Duitschland over de

verdiensten van Hayne op dit punt denkt , is on-

der anderen duidelijk uit het boek van Prof. Sachs,

die China und die Krankheiien welche sie heilt.

KSnigsberg. 1831. Het is mij voorgekomen , dat

ook Dr. WiNCKLER in zijn stukje: die echten China-

rinden, Varmstadt m. Leipzig , 1834 (een uittrek-

sel uit de monographie van voN Bergen) aan Hatne

de eer , die hem toekomt , niet naar verdiensten

heeft toegekend.

Dit geheele onderwerp verdient , niettegenstaan-

de de grootste mannen aan hetzelve hebben gear-

beid , nog immer van alle kanten , door kruid- en

scheikundigen , zoowel als door pharmacologen be-

handeld te worden. Vooral het onderzoek der be-

slanddeelen van het decoct. , en van de extracta cor-

ticis , enz. , zij onzen scheikundigen nog steeds aan-

bevolen. De Heer Eickma , te Rotterdam , heeft

door zijne onderzoekingen van het infusum , me-

degedeeld in het Archief van G. J. Mulder , hier-

mede reeds een aanvang gemaakt. Wij danken

den Schrijver van het hier vermelde sluk voor zijnen

arbeid , en wenschen , dat hij voortga , gelijk hij in

de voorrede beloofd heeft , om meerdere artikelen

van den droogerijhandel voor onze vaderlandsche

kunstgenooten te behandelen. D. V.
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Genera plantarum methodo naturali düposita , auc-

tore Stephano Endlicher , Wien Fr. Beck's Vni-

versitdts-Buchhandlung 1836.

TT ij kondigen den prospectus van het onder

bovenstaanden litel uit te geven werk aan , ten

einde dezelve in ons vaderland aan alle vrienden

der wetenschap spoedig bekend worde. Een werk ,

zoo als hetgeen hier is aangekondigd , behoort , dit

zal men wel niet betwijfelen , onder de dringendste

behoeften. De Schrijver stelt zich voor, de sedert

zoo vele jaren na Jdssieü verspreide opmerkingen en

ontdekkingen tot één geheel te brengen , en naar

de natuurlijke orde zamen te stellen. De wijze

,

waarop zulks zal geschieden , blijkt uit eene bij-

gevoegde proeve , welke zoodanig is , dat wij ,

indien het geheel daaraan zal beantwoorden , niets

dan goeds van het werk durven voorspellen. Van

de Ordines van Bartling zal dit werk , door de

uitvoerige beschrijving ook van ieder genus en de

daarbij behoorende literatuur , verschillen. Tachtig

vellen , in groot octavo , zullen het geheele werk

uitmaken , hetwelk in afleveringen van tien vel-

len zal verschijnen , ieder van welke 1 Thaler zal

kosten. In Julij wordt de eerste uitgegeven , in

1837 zal (omstreeks Michaelis Mess) het geheele

werk zijn verschenen. Papier en druk zijn keurig,

D. V.
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BOEKBESCHOÜWING en LETTER-
KUNDIGE BERIGTEN.

Alammalium exoticorum novorum vel minus rite cog-

nitorum J}Jusei Academici Zoologici Descriptio-

nes et Icones , ex Academiae Imperialis Scien-

tiarttm Commenlariorum, VI. Seriei , Tomo II.

eflll, separatim impressae. Auctore j.v.bratsvt,

Academico Petropolitano et 3Iusei Zoologici Iiii'

perial. Academiae Scientiarum Directore. Ac-

cedunt Tabulae XIX. Pelropoli in offici?ia Caet.

Acad. Scient. impress, 1835. (Lipsiae , upud

i. TOSS.) 4".

Dereze belangrijke bundel van monograpbiën

vangt aan met de beschrijving van een inseklen-

elend zoogdier uit hel eiland Haïti, hetwelk met

de spitsmuizen veel overeenkomst heeft , maar in

den vorm der tanden van al de bekende geslach-

ten van insectivora genoegzaam verschilt , om als

de typus van een nieuw geslacht beschouwd te

kunnen worden. Er zijn , even als bg Condy-

lura , in 't geheel 40 tanden , 20 in elke kaak
;

-T- snijtaaden , en -^— kiezen , waarvan —'—
val-

«che maaltanden zyn ; eigenlijke hoektanden zgn

er niet , wier plaats
,

gelijk bij vele insectivora ,

door de valsche maaltanden wordt ingenomen.

Dit getal van zes snijtanden in elke kaak vindt

men slechts bij het geslacht Cenlete* , terwijl zes

NAT. TU08CU. III. *
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«nytanden in de bovenkaak , raet twee of vier in

de onderkaak, daarentegen bij vele insectivora voor-

komen. "De twee voorste sngtanden in de boven-

kaak zijn lang, driehoekig, aan de voorzijde rond

en breed en dalen met de punten lot de onderkaak

neder. Tusschen dezelve en de volgende snij-

tanden is eene ledige ruimte , welke tot opneming

van den tweeden snytand der onderkaak dient.

De twee achterste snijtanden aan elke zijde der

bovenkaak zijn zamengedrukl en driehoekig. De

eerste valsche maalland is langer dan de overigen.

In de onderkaak zyn de twee voorste sngtanden

klein en smal; de tweede snijtand aan weerszijde

is zeer groot , kegelvormig en aan de binnenrijde

met eene groef uitgehold ; de derde snijtand is

klein en korter , maar breeder dan de eerste. Uit

hoofde van die gegroefde snijtanden der onder-

kaak, noemt Ba. dit geslacht iSo/eworfo». De daartoe

behoorende soort Soknodon paradoxus is 20£ duim

lang , waarvan de staart 9 duim uitmaakt. De neus

is in een' snuit verlengd; de staart is , het grondstuk

uitgenomen, oubehaard en geschubd ; de algemeene

kleur der haren van hel ligchaam is geelachtig bruin.

Uit de Proceedings of the Zoological Society te Lon-

don (1835 p. 105) zien wij , dat dit gezelschap ook

eene huid van dit dier uit Haïti bekomen heeft. De

heer hearne , die dezelve overzond , berigt daarbg ,

dat het dier het ecnige viervoetig zoogdier was
,

hetwelk op dat eiland , tijdens de aankomst van

coLTjJiBus, leefde, dat het Agouta genoemd wordt,

en dat het naar een' grooten rat gelijkt. Het zou

zich hoofdzakelijk van koren voeden , maar levens

vleeschetend zgn.
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De overige beschryvingen van den Heer Brahdt

hebbea betrekking tot de groole Orde dor Knaag-

dieren. In de eerste piaats wordt hier de familie

der Hystrices uitvoerig behandeld. De Schrijver

verdeelt deze familie in twee afdeelingen (subfa-

tniliae) ; de eerste is die der Philogaeae , waartoe

hg de geslachten Hystrix en jitherurus brengt; over

het laatste geslacht deelt Bk. geene opmerkingen

mede , daar hg niet in de gelegenheid was , het-

zelve waar te nemen. Met Hystrix vereenigt hij

het geslacht Acanthion van f. cüvier ,
gelijk ook

door a. ccvrea , in de tweede uitgave van het Règne

animal, dit laatstgenoemde geslacht niet is aangeno-

men. De tweede afdeeling is die der Philodendrae
,

waartoe alleen soorten van Amerika behooren. Hij

brengt de soorten lot twee geslachten : Erethizon v.

CUV. en Cercolabes Ba. , onder het laatstgenoemde de

geslachten Synetheres en Sphigyurus vanr. cüviEa za-

nienvattende. G. citviek had ook reeds beide geslach •

ten van zijnen broeder tot een gebragt en den naam

van het eene , Synetheres , behouden; in mijn Hand-

boek der Dierkunde vereenigde ik mede deze twee

geslachten , doch koos , toevalligerwijze , juist den

anderen naam , Sphiggurus. Om verwarring te ver-

mgden is de weg, door aaASDT ingeslagen, veelligt te

verkiezen , terwijl een nieuwe naam de onzekerheid

der Synonymie wegneemt. De door Ba. beschre-

vene soorten zijn : Hystrix crislata , Hystrix hir-

sutirostris Ba. , Erethizon dorsatus , Erethizon

epixanthus (met eene afbeelding), Cercolabes pre-

hensilis (Synetheres prehensilis) , Cercolabes plaly-

cenlrolus Ba. (met eene afbeelding) , Cercolabes

{fiphiijfjurus j nigricuns Ba. (mei eene afbeelding),
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Cercotabes (Sphiggufus') iitsidiosus , Hystrix inti-

diosa LiGHTENST. (met eene afbeelding) en CercolO'

hes (Sphiggurus) affinis Br. (mede met eene af-

beelding). Of Hystrix hirsutirostris , waarvan de

Schr. het vaderland niet weet , met Acanthion ja-

vanicum v. cuv. overeenkomt, durft hij niet hepa-

len. De Schr. geeft van deze soort geene afbeel-

ding , omdat de huid te slecht bewaard was

,

maar beeldt alleen den schedel af. Deze afbeel-

ding bewijst
I
dat het dier tot de eigenlijke Hyslri-

ces behoort , vraarvan Acanthion niet wezentlgk

verschilt; brahdt twijfelt
,

gelijk wij zeiden, of

dezelve ook jdcanthion javanicum kon zijn , doch

daar hij de huid eerst voor die van H. cristala aan-

zag, komt ons zulks onwaarschijnlijk voor; dit zou

toch met de huid van genoemde javaansche soort,

waarvan ik in ons Museum 4 exempl. vergeleken

heb , niet ^vel mogelijk zijn (^^j. Hystrix torquata

namelijk, oi Acanlhioti javanicum, verschilt door

gemis van lange maanharen op den kop en den

hals , door hoogere poolen , kortere stekels en den

geheel en fenèJ/MJ dermate van H. cristata, dat tus-

scheii deze twee soorten geene verwisseling ino-

(*} Ik wil in het voorbijgaan opleekenen , dat m het Rijks üa-

5eum te Zteidcn van het geslacht Systj-ix voorhanden zijn:

Hystr, cristata , 2 exempl. ; Hyslr. {£rethizon) dorsets

tUy 1 exempl. ; Hystr, macroura L> {jdtherurus G*

Cnv.;< 4 exempl.; Hystr. torquata (Acanthion javani-

cum) , 4 exempl.; Hystr. ccaudata Java, Boi£ et

Mackl. , 1 eïempl.; Hystr. [Cercotabes) prckcnsilis

,

2 exempl.; Hystr, (Cercotabes) insidiosa , 5 exempl*

Skeletten en schedels zijn aanwezig van Hyslr. cristata,

H. prehensilis , H. torquata en H, dorsata (aan het

laalstgcuoemde 5kelet,lc Lorulen aangekocht, was een vreemd

tranium gehecht }.
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gelijk schijnt. Erethizon epixanthus verschilt van

Er. dorsatus door de geel bruine kleur der hareu
;

de voorwerpen vau het Museum te Petersburg

zgn van Californi'é afkomstig ; vcelligl vormen

dezelve, volgens den Schrgver, slechts eene locale

verscheidenheid van Er. dorsatus. Cercolabes pla-

tycentrotus werd volgens een enkel in het Museum

te Petersburg voorhanden exemplaar , welks af-

komst onzeker is , onderscheiden en verschilt van

Cercol. preheniilis , doordien de stekels meest alle

aan de voorzijde gegroefd en platgedrukt zijn.

Cercolabes nigricans wordt beschreven volgens ecu

door LASGSDORFF uit BraziUë gezonden voorwerp
,

en , behalve door de zwarte kleur , door meer uit de

haren stekende pennen onderscheiden. Als sy-

nonyme haalt bbabdt hierbij , met eenige twijfeliup;,

aaa Hyslrix nycthemera lichtesst. , Sphii/gurus spi

notus r. Cüvrea en Hyslrix sjnnosa gripfith. Bij

Cercolabes intidiosus en Cerc. affinis zijn daaren-

tegen de haren digter om de stekels geplaatst, ea

van deze laatste komen slechts hier en daar eeni*

ge punten te voorschijn. Cercol. afpnis is meer

bruinachtig van kleur , dan Cercol. insidiosus , en

de staart is aan den grond bruin en geel gemengd ,

tcrwgl dezelve bij Cerc. insidiosus ,&?Ln den grond

roestkleurig kastanjebruin is. Ook de schedel is ver-

achiliend , meer plat en langvrerpig dan bg Cerc-

insidiosus; de voorhoofdsbeenderen zijn van voreu

smaller , enz.

Over de meerdere of mindere zekerheid der

nieuwe soorten zou het gewaagd zijn, een oordeel

te vellen . daar ons geene schedels van Hystr.

dortata en Hystrix intidiosa ter vergelijking tcu
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diensle stonden. In allen gevalle aarselen wq
geenszins , om deze mo^^ngr'iphie als eene zeer be-

langrijke bijdrage lot de kennis der soorten van

bel geslacht Hystrix L. te beschouwen , die met

de verhandeling van g. cüvier hel gewigligste uit'

maakt , hetvFclk de dierkundige litteratuur over

dit geslacht van zoogdieren bezit. De bijgevoegde

afbeeldingen van vele schedels geven aan dit werk

eene bijzondere waarde. Minder kunnen wy
evenwel de kenmerken goedkeuren , waardoor

BRASDT zijne twee afdeelingen van Philogaéae en

Philodendrae onderscheidt. Bij de eerste zouden

de kiezen een' enkelen wortel bezitten; bij de

Philodendrae zouden zij drie of vier wortels heb-

ben ; ook zouden de plooljen der glasachtige zelf-

standigheid dieper in de kiezen nederdalen bg

de Philogaéae , dan bij de Philodendrae , waar zij

zich lot de kroon bepalen. Wij willen niet ge-

wagen van de moeijelijkheid en weinige bruik-

baarheid van een kenmerk , tot welks opsporing

men de kiezen uithalen of dezelve zelfs doorzagen

moet ; maar wij zijn genoodzaakt te verklaren

,

dat wij bij al de schedels van Hystrix cristata , die

door ons onderzocht zijn, de voorste kies in de

bovenkaak met vier , in de onderkaak met drie

worlels hebben aangetroffen , niettegenstaande zij

bij deze soort als tot de eerste afdeeling behoo-

rende , een' eenvoudigen wortel moesten hebben

,

volgens het door Br. voorgestelde kenmerk. Wij

merken hierbij op , dat het niet slechts beginsels

vaii wortels waren (*) , maar duidelgk ontwik-

(*) j> Tubercula , radicularum rudimenia." Brandt 1. 1.

f, 27.
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keldc, kegelvormige, spitse wortels, 'waarvan de

grootste 7 lol 8 millimeters iatig wareii. De vol-

gende kiezea vertoonden ons knobbeltjes , die aan

de spits opeu waren , als beginsels van wortels ,

en deze waren aan de tweede kies zigtbaar

meer dan aan de derde of vierde ontwikkeld.

Het komt ons daaruit niet twijfelachtig voor , dal

deze wortels , hetgeen reeds de annloqie doet ver-

moeden , zich eerst laat ontwikkelen en een be-

wgs zyn van den ouderdom des voorwerps. Aan

den anderen kant moeten wij erkennen , dat wij

bij de kiezen van Hystrix prehensilis steeds meer-

dere wortels zagen. Het eenige onderscheid schgnt

dus te zijn , dat zich deze wortels vroeger vormen

bg Hystrix prehensilis en andere soorten van het

geslacht Cercolabes , dan bij de Hyslrices der oude

wereld. Eindelitjk komt het ons voor , dat Erethi-

zon, hoezeer dit dier {Hystr. dorsata) ook boomen

beklimt, niet die naaiiwe affiniteit me\. Cercolabes

heeft, als de Schr. aanneemt, en dat dit laatste ge-

slacht veel meer van Hystrix cristata afgescheiden

en verwgderd is , dan Erethizon.

Hier achter volgen de beschrijvingen en afbeel-

dingen van vijf soorten van knaagdieren , waar-

van de vier eerste, in Brazilië te huis befiooren
,

terwijl het vaderland der laatste onbekend is. De-

ze soorten zijn , Sciurus LanysdorffH liii. , Mus

^Holorhilut) (*) leurof/axter Br. , 31us (Holnlochi-

lus) Anguya [Mus Anr/uya Desm\h., LE9&ns),Hy-

jjudaeus Guiara L.\ngsd. en Critclus f'uscatus JJr.

(*) Eeiie ondervtrdeeling van hel geslacht Mms, duur Brandt
dui grnucmd , uit huofde van de onverdeelde l>ovcnli|).
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Deze laatste soort, een vierde grooter dan Cri-

cetus vuigarts
i

is over hel geheel bruin, met de

spits van den kop , het midden van de keel en

de poolen wil.

Het geheele werk wordt besloten met de be-

schrijving en afbeelding van twee door Langs-

noHFF uit Brazilië toegezondene Caviae , welke

Bhawdt Cavia leucopyga en Cavia flavidens noemt.

Hartelijk wenschen wg in het belang der we-

tenschap , dat de Heer Brabdt met zijnen bekenden

gver moge voortgaan , om de schatten van het Pe-

tersburgsche Museum verder algemeen bekend te

maken.

J. v. D. H.



Das Syste?) der Pilze durch AhbUduyirjeri umi

Beschreibungen der Gattungen erlautert von

Dr. Th. Fa. L, Nees von Esenbeck. und A.

Henry, Bonn 1836. Octavo.

Door deze beide Schrijvers is een prospectus

gegeven van een, onder bovenstaanden titel, uit

te geven werkje voor aanvangende beoefenaars

der Mycologie. » Deze behoeven ," zoo schrijven

zg ongeveer , » een werk , hetwelk tot wegwijzer

» kan dienen. Wij willen er zoodanig een geven.

• Het zal met 25 gekleurde afbeeldingen in octa-

» vo voorzien , en in twee afdeelingen uitgegeven

> worden. Door beschrgvingen en afbeeldingen

» der genera van deze familie , hopen wij voor

> de studie der soorten, die daardoor zoo veel

» gemakkelyker wordt , een zeker hulpmiddel te

» geven.'"

Wg gelooven onze landgenooten door de ver-

melding van dien Prospectus
,
geene ondienst te

doen , terwgl wij hopen , dat de Heeren Nees voi»

EsERBECK en Uenar ook bij ons , even als den

eersten te beurt viel voor de Genera Florae Ger-

manicae
,

genoegzame ondersteuning , voor dezen

allezins nuttigen arbeid zullen vinden.

D. V.



Monographiae generis PoTEHTiLLiRi"» supplemen-

tum scripsit J. G. C. Lehmahw , Med. & Ph.

Dr. in Gymn. Hamburg. Academ. Hist. Nat-

Professor, Bibl. Publ. Praef. primarius , ord-

Aquilae rubrae Boruss. Cl. III. eques. etc. etc.

Fase. I. Hamburgi 1836. forma quarta.

Dit stuk bevat de beschrijvingeu vau eenige

nieuwe soorten van het geslacht Potentilla , wel-

ke zga bekend geworden , sedert de uitgaaf van

Lehmann's hier bedoelde Monographia generis Po-

tenUllarum , cum XX tabulis aeneis , 1820. Wij

laten de soortskenmerken , zoo als ze door Prof.

Lehuann zyn opgegeven, volgen:

P. MEiFOLiA , caespitosa , subglabra , caulibus
,

simplicibus paucifioris suhaphyllis
, foliis radica-

lihus numerosissimis pinnatis
,

foliolis profunde

pinnatifidis , segmentis laciniarum linearibus

apice subpenicillatis
,
petalis calyce duplo longio-

ribus bilobis. Lehm. Nov. et. minus cogn. Stirp. III.

p. 19. P. meifolia Wallich. P. coriandrifolia Spb.

Tab. I. Habitat Gossain Than. 2f

P. astragaufolia , sericeo-villosissima , caulibus

decumbentibus
,

pnucifloris subaphyllis
, foliis ra-

dicalibus pinnatii numerosissimis
, folioli» conligui»

subimbricatis ovato-orbiculatis emarginatis calyce

duplo longioribus. Lehm. Nov. et min. cognit.

Stirp. III. p. 28. — Tab. II. fig. 1. In sterilissi-

mis deserti editi ad dextram fl. Tschuja siti. 2i.

P. MiCROFHYLLA , humiHs , dcHse caespitosa,

subsericeo-villosa , caulibus erectis unifloris sub-

aphyllis pcdunculiformibus longitudine foliorum
,

foliis pinnatis mullijugis
, foliolis conferlis pro-
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funde digilato-pinnatifidis segmentis linearihus oh-

Uisiusculis
,

pelalis obovutis integerrimis cahjce

duplo longioribus. Lehh. 1. 1. III, 19. P. micropbil-

la Spresg.— Tab. 2. fig. 2. Habitat Gossain-Than. %
P. Leschenaültiana. , vUlosissimu

,
pilis flavis ,

caulibus adscendentibus paucifloris , foliis radica-

libus pinnatis caulinis ternatis Ireviter petiolutis
,

foliolis obovatis rotundato-obtutis , crenato-denla-

tis extimis majoribus supra sericeis subtus albi-

canti-tomentosis , stipulis dilatatis subintegerrimis
,

petalis obcordatis calyce longioribus. Lehk. 1. I.

III. pag. 10. Decand. Pr. 2. p. 584. — Tab. III.

India oriënt, iu monte Gellery. 2f

P. MicKOPETALA , cüuHbus subsimpUcibus gracili-

hus
,

foliis pinnatis , summis ternatis
,

folioli.t

7—9 obovato-oblongis serrato-dentatis subtus niveo-

tomentosis extimis multo-majoribus , stipulis oblon-

gis ohlusis scafiosis integerrimis
,
pedicellis oppo-

sitifoliis subsolitariis
,
petalis ovalibus integerri-

mis , calyce dimidio brevioribus. Lehm. 1. 1. p. 8.

F. micropetala Spherg. Decand. Prodr. II. 583.

Don Fl. Nep. Prodr. p. 231. P. albifolia Wallich.

Tab. IV. Hab. Gossain-Than. Z
F. POLYPHYLLA , coule erecto

, foliis interrupte-

pinnatis multijugis
,

foliolis glaberrimis venoso-

Hnealit, majoribus oblongis obtuse-crenato-denlatis,

foliolii calycinis exterioribus minoribus trilobis,

lobis lateralibus minoribus
,
petalis obovato'orbicu-

latis calyce longioribus. Lebm. 1, I. III. 13. — F.

polyphylla Wall. P. barbala Wall. — Tab. V.

Hab. Gossain-Than. 2f

F. FLABELLiFOKHis , cuuU efecto grocHi
, foliis

novenatis septenalisoe
,

foliolis profunde pinri-altfi-



dis supra adpresse-pilosis , suhtus incano-tomento-

tis , laciniis linearibus distantibus marqine revolu-

tis
, floribus corymhosis

,
petalis obcordatis calycem

superantibus. Lebm. 1. 1. II. 12. Tab. VI. Hab. in

planitiebiis ad Saskatschawan , Amer. Bor, 2f

P. PULCHELLA , couUbus procumbetitibus sub-uni-

floris , foliis pinnatis multijugis subtus sericeo-to-

mentosis
,

foliolis lateralibus bi-trilobis vel lineari-

bus integerrimis margine revolulis , imparipinna-

tifidis , stipulis vaginantibus , stylis bast glandulo-

so-digitatis Lehm. et Hook. Y\. Boreali-America p.

IV. p. 791. P. Keilhavii. Tab. VU. 1. Hab. inin-

sulis maris Arclici etc. ^
P. coBCiHHA , caule abbreviato paucifloro , foliis

radicalibus septenatis quinatisve
,
foliohs cuneato-

obovatis apice serratis , subtus densissime niveo-to-

mentosis
,
petalis obcordatis calycem. superantibus.

Lehu. Not. et min. cogn. stirp. II. 13 et in Hook.

Fl. Bor. Am. — Tab. VIL fig. 2. — Hab, in pla

nitiebus ad Saskatchawan ; Amer. Bor. 21,

P. VELUTiHA , caule paucifloro
,

foliis ternatis
,

foliolis petiolatis cuneiformibus superne obtuse-

dentatis, pilis stellatis utrinque canescentibus ve-

lutinis venosis
,

petalis subrotundis subinteger-

rims calyce longioribus. P. velulina Spreng. Tratt.

Lehm. P. subacaulis. Decakd, P. grandiflora Scop.

Tab. VIII. — Hab. in Gallopro\iuciae montibus la-

pidosis. 2^

P. ARGYROPHYLLA , ca2tle erecto stricto subsitnpli-

ci
, foliis ternatis distantibus subsessilibus , foliO'

lis oblongié serrato dentatis , dentilnis apiculatis

sublus venoso-7iervusis densissime niveo-tomentosis ,

stipulis ovato-lanceolalis incisoserratis
,
petalis co-
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rollae magnae Inteo-obcordatis calyce hngiorihus.

P. argyrophylla Wallich. Tab. iX. Hab. Gossaia-

Than.
2f,

P. CATHAGHKES , cauUhus protlratts suhunifloris,

foliis ternatis distantibus
,

foliolis subrotundis in-

ciso-serratis , supra denss pilosis subsericeis , iub-

tus iiiteo-tomentosis venoso-nervosis , stipulis ovatis
,

subintegerrimis
,

petalis {sanguineis) obcordatis

calyce longioribus, Lehm. Nov. et min. cogn.Stirp
,

III. 37. Hab. Gossain-Thain, 2{.

D. V.



SlXTII MEETING OP THE BhITISH ASSOGIATIOM FOR THE

ADVAKGEItlEIlT OF SciEKGE. BrISTOI. 1836.

Men vindt in The Athenaeum , Journal of En

f/lish and Foreign Literature , Science , and the

Fine Arts , hetwelk te Londen wordt uitgegeven
,

en wel in N'\ 461 van Zaturdag den 25 Aug. 11.,

en volgg. onder bovenstaanden titel , eene ojigave

van de handelingen dezer, blijkens den inhoud

van dit stuk , in menig opzigt, voor de wetenschap-

pen belangrijke bijeenkomst van Natuurkundi-

gen. (^)

"Wij -willen uit dit stuk voordragen , hetgeen

in de Sectie der Zoölogie eu Botanie , verhandeld is.

De uitvoerigheid van het geheele verslag , laai ons

niet toe, hetzelve in zijn geheel hier medetedee-

len. Welligt wordt elders van de in andere Sec-

tien behandelde zaken , eenige melding gemaakt.

Voor de naauwkeurigheid van dit verslag meenen

wg , op het getuigenis van Prof. Daübehy van

Oxford , die den post van Secretaris bjj de General

Meeting at the Theatre waargenomen heeft, en

aan wiens welwillendheid wij de mededeeliug van

dit stuk verschuldigd zijn , te kunnen inslaan.

(*) Vau de Nederlandsche geleerden, die zich aldaar bevonden,

vinden wij in hel verslag genoemd , bij de mathematische

en physische afdecling , Prof. MOLL , b; de geologische

en geographische , Prof. van Breda.
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Sect. D. Zoölogie en Botanie.

Prof. Herslo-w Voorz. ; Rev. F. W. Hope, Dr.

J. RicnARDSoR , Prof. Royle , Vice-Presideii-

ten ; John Curtis, Esq. ; Prof. Dow, Dr. Ri-

LET, S. RooTSEY Esq. Secretarissen,

(22 Augustus.)

Dr. RiCHAHDsoN maakt een' aanvang met de han-

delingen der afdeeling, door de » inleiding van zijn

«erslag over de Zoölogie van Noord-Amerika" , voor

te dragen. De voortgang van bevolking door het

aanleggen van volkplantingen schijnt lot hiertoe
,

geene enkele diersoort te hebben doen verdwij-

nen. De groote gelijkheid , welke bestaat tusschen

de dieren van Noord-Araerika en die van Euro-

pa, ten opzigte van hunne generische onderschei-

dingen, in verband met de verschillende soorten

in beiden, maakte dezelve, volgens het gevoelen

van den spreker , uitnemend geschikt tot ver-

eenigde onderzoekingen , omtrent derzelver aard-

rijkskundige verbreiding. — De triviale namen
,

door de bewoners der koloniën aan de dieren van

Noord-Amerika gegeven , hebben tot hiertoe de

Natuurkundigen slechts op het dwaalspoor ge-

bragt. De spreker bepaalt zich in zijn verslag, tol

de westelijke deelen van Noord-Amerika , begrij-

pende hg daaronder Nieuw-Mexico , het schierei-

land van Florida en Kalifornie , tot aan de wel

bepaalde grenzen van de zeer verschillende Zuid-

Amerikaanschc Zoologische provinciën.

Dr. RinnARDsoN ging daarna over , tot de beschrij-

ving van de natuurlijke gesteldheid van dit land
,

waarvan de rotsachtige bergen een zeer opmerke-
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lijk karakter opleveren. De hoogte van vele Tan

derzclvcr leppen steekt uit boven de eeuwige

sneeuw , en aan derzelver af hellingen zijn klimaten

van verschillende temperatuur, den doorgang ver-

leenende aan dieren van den circulus Arcticus tot de

Table Lands van Mexico, zonder eenige groote ver-

andering van klimaat over de geheele uitgebreidheid.

De gematigde luchtslreken van de beide hemispheren

zouden op deze wijze vereenigd worden , ware het

niet, dat de Cordilleras hij de landengte van Pana-

tna laag zijn , en dat een weinig verder naar het

zuiden , zich eene vlakte van deeene naar de andere

zee uitstrekte. Voor als nog hebben wij geene be-

rigten aangaande de hoogte dezer bergruggen , ten

zij van eenige der toppen van dezelve. De diepten

van sommige valleijen ia dezelve , zijn aanmerkelijk

,

en deze verschaffen gelegenheid voor verhuizingen

van dieren. Vele der voorname rivieren , die naar

het oosten vloeijen , doorsnijden de keten , en eene

ontspringt er werkelijk ten westen van de kruinen

dezer bergen. Aan de zgde van den Allantischen

Oceaan zijn uitgestrekte vlakten of pleinen , met

eene zachte helling naar het oosten , zijnde dit eene

^roole uitgebreidheid lands , welke mei eene uitge-

slrekle vallei zoude kunnen worden vergeleken

,

welke zich vail de Arctische zee naar Mexico uit-

strekt , zonder verdeeld te zijn door eenige dwarse

bergruggen , maar alleen drie verschillende water-

vallen vertoonende. De grootste breedte van deze

vlakte, is ongeveer op 15° lengte, en 40''—50"

noorder breedte. Deze gesteldheid geeft een groot

gemak roor het orazwerven van graseteude vier-

voetige dieren van hel noorden naar het zuiden

,
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en voor de verhuizing van laag vliegende vogels

,

terwijl de Irekvissehen van de Arctische zee 10°

of 11° breedte naar het zuiden kunnen doordrin-

gen , en die van den Golf van Mexico door mid-

del van de Mississipi ver Noordelijk kunnen op-

klimmen.

De meest opmerkelijke keten van bergen ten

oosten van de Mississipi, zijn de A/leghanies
,

welke ongeveer lüO mijlen breed zijn, uit ééne

basis voortkomen welke tussclicn de 1000 en

1200 voeten beslaat, en welke eene hoogte van

2000—3000 boven de oppervlakte der zee be-

reiken. De strook lands tusschen dezelve en de

kust , is 200 mijlen breed in de Carolinas , wordt

in Georgië nog breeder , en vereenigl zich , om het

Noordelijk uiteinde van de keten loopende, met de

vallei van Mississipi.

Deze strook lands heeft invloed'op de verspreiding

der dieren , door zich zuidwaarts uit te breiden tot

den 5° breedte, aldus een' hinderpaal vormende voor

den voortgang van trekvisschen van den Atlanli-

schen Oceaan naar den bodem van den Golf van

Mexico. New Foundlaud uit een physisch-geo-

graphisch oogpunt beschouwd, schijnt tene ver»

lenging te zijn van de Atlantische kustlijn , terwijl

deszelfs zoologische en botanische voortbrengse-

len met die van Labrador overeenkomen.

Wanneer de reeds ontworpcne kanalen gemeen-

schap zullen daargesteld hebben tusschen de ver-

schillende groote inlandsche zeeën , \velke in

Noord-Amerika bestaan, zal er eene verwisseling

plaats vinden tusschen de visschen van zeer van el-

NAT. TIJDSCH. III. k
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kauder verwijderde waters.

De grootere verhouding van het water lot het

land, is een hoofdtrek van het noord-oostelijk

vaste land. Dit kan zoologisch in twee deelen

worden verdeeld , namelijk in de noordelijke of on-

vruchtbare gronden en de zuidelijke of boschach-

tige. De warmtegraad wordt hier door de bin-

nenlandsche zee der Hudson's straat kennelijk ver-

minderd , en daardoor ook het vermogen om het

dierlijk leven te onderhouden. ïen westen van de

Rockt/ Mountains , schijnt de noorderlrjke hoek

overeenkomstig te zyn met de oostelijke zgde of

de onvruchtbare gronden. Het algemeen voorko-

men van het aan de stille zee grenzende land

,

is bergachtig.

Wat aangaat de luchlsgesteldheid van Noord-

Amerika , de oostelijke kust heeft eene lagere ge-

middelde temperatuur dan de westelijke , ten min-

ste in de hoogere breedten.

Waarschijnlijk komen de isothermale en de

isothaerate lijnen van de boorden van Colum-

biaen Nieuw Caledonia, in breedte bijna overeen

met die van de oostelijke kust van Europa. Maar

aan de oostelyke zijde , lot aan de 56sle parallel

breedte , is de onderlaag der aarde (subsoil) besten-

dig bevTOzen. Zelfs in de 45ste parallel aan de

noordzijde van de groote Ganadasche meeren

,

heerscht gedurende meer dan zes maanden onafge-

broken vorst , en de Steltloopers benevens de mees-

te kruideelende vogels , kunnen, gedurende den win-

tertijd, niets vinden om van te leven, en is derhal-

ve <Ip verhuizing van het gevogelte veel meer al
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gemeen, dan in de landea van Europa, welke on-

der dezelfde parallellen liggen. De voornaamste oor-

zaak van dit groot verschil , tusschen de klimaten

van oostelgke en westelgke landen , kan toegeschre-

ven worden aan de gesteldheid van het kustland

,

waardoor het gs in deszelfs baaijen en golven op-

gehouden wordt , en door deszelfs smelting , welke

natuurlijkerwgze de zomerwarmte vermindert. De

afneming in de jaarlrjksche gemiddelde warmte
,

welke met de toeneming van breedte overeenkomt

,

is in Noord-Amerika grooler dan in Europa , en er

bestaat een grooter verschil tusschen de warmte-

graden van den zomer en de winter. Dr. Ri-

CHAHDSOK besloot zijn verslag met het vermelden

van bijzonderheden , aangaande de temperaturen

welke opgemerkt waren , op verschillende plaatsen

van het onderhavig land.

Hierop volgde een gesprek, w^aaraan de Hr. Root

siT , Dr. FisKB (van Amerika), de Eerwaarde G. Tib-

BETTx en de Hr. O. Wkbb. Hall deelnamen, over de

beste wijze om aanteekeningen te houden omtrent

weerkundige waarnemingen , en meerdere kennis

van de oorzaken , van w^elke die veranderingen in

den dampkring af hangen, te bekomen, met oogmerk

om onze kennis omtrent de wetten , volgens welke

de luchtsgcsleldheid geregeld wordt , te Vermeerde-

ren. Men was van oordeel dat er een voorstel door

de Afdeeling zou kunnen gedaan worden , waarbij

een plan werd voorgedragen voor plaatselijke

en algemeene waarnemingen , tot dit doel in het

werk te stellen.

De Hr. Rootset toonde aan de Afdeeling een
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levend exemplaar van eene groote spiu , vvelke hij

oordeelde de Aranea avicularia Lis\,, of Mygale

avicularia te zijn, die gevonden was te Brislol

op een schip , afkomstig van de baai van Cam-
peachy

,
geladen met campéche-hout. Hg stipte

enkele der verschillende verhalen aan , welke

aangaande deze diersoort in omloop zijn , b. v.

over deszelfs vergiftigen aard , enz. , maar waar-

van hij , bij deze gelegenheid , een deel kon weder-

leggen. Het behoort almede onder de gewone yer-

halen, dat deze spinsoort kolibrietjes vangt, door op

dezelve te springen ; de Heer Listeb merkte aan
,

dat hrj ook een levend exemplaar gezien had, het-

welk insgelijks afkomstig was van een schip van

dezelfde haven , en vermeldde dal het zich steeds

voedde met torren, die hetzelve waren voorgehou-

den. De Hr, Hope hield de nu vertoonde spin,

niet voor de ware Mygale avicularia , maar meen-

de , dat het eene verwante soort was , door Spix

en Martids beschreven. HÜ bezat , in zijn eigen

kabinet , de ware Mygale avicularia , en had een

specimen van dit insekt gezien , hetwelk levend

te Esse.v na eene schipbreuk aangespoeld was.

De Heer Rootsey vertoonde monsters van sui-

ker , mout, en wijngeest , welke hij uit den beet-

wortel verkregen had , en meende dat deze wor-

tel, onder bepaalde omstandigheden, met groot voor-

dcel in Engeland aangekweekt zou kunnen wor-

den , met het oogmerk om bovengenoemde zel£.

stundighcid daaruit te bereiden. Hij beschouw-

de het denkbeeld dat deze wortel niet onderhevig

was aan bcleedigiugen door insekteu , als onjuist

,



127

en vertoonde exemplaren van Haltica nemorum, wel-

ke hij daarop azende gevonden had. Door het uit-

kiezen van, voor dien aanbouw bijxonder geschikte,

gronden , zou de gemiddelde opbrengst tot 40—50

tonnen per morgen lands kunnen klimmen. Hy

merkte aan , dat het overblijfsel , nadat het sap

er uitgeperst was , voor het vee bgna zoo voed-

zaam scheen Ie zijn als te voren , en dat door

dit , op eenen bijzonderen -svarmtegraad , in een'

mouleest te strooijen, eene zelfstandigheid ver-

kregen werd, welke in reuk, geur, en ande-

re hoedanigheden zeer met het mout overeen-

kwam , behalve dat dezelve in eenen ligten graad

bitter was. Met dit mout was voortrefielijk bier

bereid geworden. Hg droeg de verschillende ge-

voelens voor , welke uitgebragt waren geworden,

aangaande de verschillende soorten van suiker
,

die verkregen worden uit suikerriet , druiven

en andere planten , en hg had , door talrijke proef-

nemingen , bevonden dat de ontleding van druif-

suiker , beneden het gemiddelde was van die

,

welke door verschillende rietsuikersoorten, was

opgeleverd, van welke hij oordeelde, dat twee

afzonderlijke soorten bestaan. Toen hg de sui-

ker uil den beetwortel verkregen , op dezelfde

wijze behandeld had , als met de Oost-Indische

suikersoorten plaats heeft, had hij kristallen ver-

kregen , welke in geene opzigten verschilden, van

die der rietsuiker, en hij beschouwde de beide

soorten, om die reden, als identisch. Bij meende

dat een vierde gedeelte van een centenaar van

het mout uit den beetwortel
,

gelgk stond aan
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een schepel van het gewone mout , dienstig om
er mede te brouwen. De luchtsgesteldheid welke

voor den groei der plant hel meest geschikt was

,

was die der Tallegen , meer dan die der toppen

van bergen, en hij meende, volgens gemaakte be-

rekeningen , dat er in £ngcland 500,000 morgen

lands waren , welke tot derzelver aankweeking

geschikt waren.

De Heer G. Webb, Hall voegde hierbij ,dat hij deze

planten op eene groole schaal had aangekweekt, en

ten gevolge zijner, dien aangaande verkregene onder-

vinding, geenzins gereed was, de voordeden welke

waarschijnlijk door derzelver aanbouw zouden op-

geleverd worden , even gunstig te beoordeelen , als

de Heer Rootsey. Ofschoon wel eens oogsten zou-

de kunnen verkregen worden , welke 60 of zelf 90

ton per morgen opleveren , oordeelde hij echter dat

40 boven het gemiddelde was. Maar de hoeveelheid

suiker welke uit eenen oogst verkregen kon wor-

den , vermeerdert, naar zijne meening, niet in ver-

houding tot het gewigt van den oogst van den-

zelfden grond, en men heeft in Frankrijk bevon-

den, dat een oogst van 20 ton, dikwgis meer op-

leverde, dan een ander van veertig. Men had in

Essex waargenomen , dal de plant welke voor

kerstyd suiker opleverde , na kersmis slechts mo-

lassen verschaft , ongeschikt om gekristaUizeerd te

worden.

De groote moeijelijkheid om de suiker te kris-

talliseren , ontstaat uit de snelheid waarmede de

azijngisting plaats grgpt , welke in Engeland

moegelijk te vermijden is. In de West-Indiën
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vindt (Je bereiding iii den tijd yan drie dagen

plaats. Hg meende dat de suiker uit den beet-

wortel in Engeland bereid , nimmer met die, welke

uit liet suikerriet bereid wordt , kan mededingen >

en zoo derzelver bereiding in Frankrijk wel slaag-

de , moest dit liever aan de bepalingen van hel

gouvernement worden toegeschreven , waardoor

dit produkt beschermd wordt , dan aan eenige

andere oorzaak , al wilde men zelfs aannemen

,

dat hel klimaat van dit land , voordeeliger was

voor den groei dezer plant , dan dat van Engeland.

Eenige krislalachlige stukjes zuiver wille en

doorschijnende suiker, naar kandg-suiker gelijken-

de , en van aanmerkelijken omvang , welke na-

tuurlijk gevormd
,
gevonden waren , in de bloemen

van Rhododendron ponticum , werden door Prof.

Uerslow aan de Afdeeling vertoond. Er is een

klein klierachtig vlekje nabij de basis , alsmede aan

de bovenste oppervlakte van het vruchlbeginsel

,

waaruit een ' dik kleverig sap vloeit , hetwelk

jiluur die uitvloeging tot de vermelde zelfstandig-

heid kristalliseert.

De Heer G. Webb. Hall las eene mededeeliug

voor, over het bespoedigen van den groei van tar-

we. Na du voordeden aangetoond Ie hebben

,

welke voor den landbouw zouden voorlvloegen , uit

de oplettendheid, welke duor beoefenaars van welcn-

ischappen aan daarmede in verband staande onder-

werpen van den landbouw behoorde geschon-

ken te worden , en na de volstrekte uoodza-

kelgkheid , welke er nu bestond , om de meest

uitgebreide en zorgvuldigste onderzoekingen in hel
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werk Ie stellen , aangaande verschillende punten
,

die van groot belang zijn vcor het wel gelukken

van denzelven , betoogd te hebben
,
ging hij voort

met de aandacht der Afdeeling in te roepen voor

eene opgave van zijne bevindingen , waaruit zoude

blijken, dat het gewoon tijdsverloop voor een tar-

weoogst bepaald, merkelijk zoude kunnen wor-

den verkort. Dit zou gemiddeld op tien maanden

kunnen berekend worden , ofschoon twaalf en

somtijds dertien niet ongewoon waren , en acht

maanden zouden kunnen beschouwd worden , als

de kortste tijd voor de gewone wintertarwe.

Door het kiezen van bijzonder zaad en eene bij-

zondere standplaats , was tarwe , vroeg in Maart

gezaaid , bij verschillende gelegenheden rijp ge-

worden vóór de helft van Augustus , een lijdsver-

loop van weinig meer dan vijf maanden. Delleer

Hall beschouwde het als eene stellige wet van den

plantengroei , dat de afstammeling van eene plant

,

die vroegrijp geworden is, eene neiging bezit om
ook die eigenschap aan te nemen , en dat dezelven

,

al werd zij ook in ongunstige omstandigheden

geplaatst , echter met weerzin afwijkt van den

toestand der moederplant. Van hier heeft men

bij gebruik van het zaad van eenen oogst , welke

in 5 maanden rijp geworden is^ meer vooruitzigt

om een' anderen meer vervroegden oogst voort te

brengen , dan bij dal van een' anderen oogst, die lan-

ger tijd behoefde om te rijpen. Hij beweerde ook,

dat een oogst bespoedigd werd door het zaad digt

te zaaijen, dat almede zou kunnen beschouwd

worden , als bevordelgk tot het tegengaan en
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doen ophouden van den honigdauw.

Dr. RicHARDsoR herinnerde de Afdeeliug hierbij

aan de mededeeiins; door von HüJiBoiiDT gedaan , dat

de korenoogst in Zuid-Amerika rijp was in den tijd

vaa negentig dagen , nadat het zaad gezaaid was

,

en Terhaaldc, dat dit tijdperk, in de nabijheid van

Hudson's-baai, slechts zeventig dagen bedroeg. Hij

gaf de waarschijnlijke voordeelen Ie kennen, wel-

ke zouden kunnen voorlvloeijen , uit het invoeren

van zaad uit het laatstgenoemde land , ten einde

de bedoelingen van den Heer Hall te bevorde-

ren ; maar deze Ueer zeide , dat hij bevonden

had, dat zaden, die van eenen verren afstand in-

gevoerd worden (hij had namelijk zaad dat uil

Ilalie was aangevoerd , beproefd ,) onderhevig

waren aan ziekelijke aandoeningen. In verband

met dit bespoedigen van den groei van zaden

,

deelde Prof. Henslow de uitkomsten mede , van

proefnemingen , door hem in het werk gesteld , met

zaden van eene Acacia-soort , hem door Sir Johh

IlERscnELL , van de Kaap de Goede Hoop gezon-

den , met het voorschrift om dezelve in kokend

water te weeken , vóór zij gezaaid werden. Eeni-

gc derzelven waren, gedurende 3—6 en 15 minu-

ten , op den warmlegraad van kokend water ge-

houden , en waren echter, in een open tuinbed,

zeer gemakkelijk ontkiemd ; terwijl die , welke

niet geweekt waren , ook niet groeiden. Men

merkte aan , dat deze bevindingen tot geluk-

kige uilkomsten zouden kunnen voeren , door

den landbouwkundigen aan te toonen , dat het

mogelijk kon zijn , verschillende zaden in water
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Ie \erweeken , dal genoegzaam verwarmd was
,

om zekere fungi of insekten , welke men wist

dat aan dezelve schadeiyk z^n , te vernielen , zon-

der hel levensbeginsel van het zaad zelve te be-

leedigen. De heer Hope , maakte melding van eene

gewoonte , welke in sommige deelen van Spanje

algemeen is , om naraelgk het koren tot op eenen

zekeren graad te roosteren , door hetzelve aan

eenen warrategraad van 150" of daarboven , bloot

Ie stellen , ten einde een insekt aan welks scha-

delijke werking het onderhevig was , te] ver-

nietigen. — Dr. RiGHARDSoH merkte aan , dat van

die zaden , welke in China voor de Europesche

markten verkocht werden , door warmte het le-

vensbeginsel werd vernietigd ; de ijverzucht van

die natie doet dezelve die voorzorgen nemen

,

ten einde den uitvoer van zaden te beletten
,

welke voor ontkieming vatbaar zgn. Bij het

zaaijen van deze zaden , had hg desniettemin op-

gemerkt , dat eenige nog in staat waren om te

groegen.

De heer Cortis vertoonde eenige exemplaren

van de eindelingsche scheuten van eene Pinus, wel-

ke aangedaan waren door de Hylurgus Piniperda ,

en maakte eenige aanmerkingen over de huis-

houding van dit insekt.

Dr. Daubeny deelde aan de Afdeeling gedeel-

telgk de uitkomsten mede , van eenige proefnemin-

gen , waarmede hij zich te Oxford onledig hield,

aangaande de uitwerkselen welke door arsenicum

op den plantengroei worden voortgebragt. Hg had

aanleiding gekregen, om deze proefnemingen Ie
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ondernemen , door het ontvangen yan eene mede-

deeling van Dr. Daties Gilbert, waarin deze na-

tuurkundige opgaf , dat er eene landstreek in

Cornwallis was , waar de grond eene groote

hoeTeelhcid arsenicum bevattede , en waarop dus

eeene planten konden groeijen, behalve eenige £e-

guminosae. Door ontleding had deze grond hem

öO'/o arsenicum opgeleverd , in den vorm van een

sulphuretum; het overige bestond hoofdzakelijk

uit zwavelijzer en een weinig kiezelaarde. Hij

had reeds bevonden , dat een weinig van dit sul-

phuretum, in den grond
,
geene schadelijke uitwerk-

selen veroorzaakte op Sinapis alba
,

gerst of

boonen , en dat z^ , daarin gezaaid zijnde
,
gereede-

lijk bloeiden en zaden voortbragten. Ofschoon

men de onoplosbaarheid van het sulphuretum

zou kunnen houden als eene oorzaak van des-

zelfs werkeloosheid, werd het echter ongelwg-

feld , in kleine hoeveelheden , door het water opge-

nomen , en door de wortels der planten opgezo-

gen. Toen hg dezelve begoot met eene oplossing

van arseoikachtig zuur , had hg bevonden dat zy

hetzelve in grootere hoeveelheden konde verdra-

gen , dan hij vooraf voorondersteld had.

De schadelijke uitwerkselen van arsenikachtig

zuur op den plantengroei , in de nabijheid van ko-

perwerken van Brislol en Sivansea , werden ter

sprake gebragt door den heer Rootset, en de Heer

Steve:»3 maakte de omstandigheid bekend , dat de

baarzen in eenige waters van Cornwallis onlangs

gedood waren geworden , door het openen van

eenige nieuwe mijnen in derzelver nabijheid, waar-

door arsenik bevattende zclfstandighedcn ontlast
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waren geworden , ofschoon de vegetatie daardoor

niet aangedaan scheen te zijn; men vermelde ein-

delijk nog , dat paarden aanmerkelijke ziekelijke

aandoeningen hadden verkregen', en aan eene bij-

zondere ziekte waren blootgesteld geworden , door

de uitwerkselen van arsenik bevattende zelfstan-

digheden in dezelfde streken.

In de zitting van den 23 Augustus nam Prof.

Hehslow den post van Voorzitter waar. Dr. Ri-

CHARDsoN ging voort met het lezen van zijn ver-

slag over de Z.oologie van Noord-Amerika. Bij het

behandelen van de aardrijkskundige verspreiding

der zoogdieren , vestigde hij de aandacht op de

groole gelijkheid welke tusschen deze en de Eu-

ropesche soorten bestond , terwijl opzigtens die

van Zuid -Amerika, de grootste ongelijkheid be-

staat. De grenslijn welke de Fauna's van Noord-

en Zuid-Amerika scheidt , is niet aan de land-

engte van Darien , maar aan den kreeftskeerkring.

Ten Noorden van de landengte van Darien, komen

geene Quadrumana voor , ofschoon er in Europa

ééne soort bestaat , welke zich zoo ver uitstrek

als de rots van Gibraltar , 36» breedte.

In de orde der Carnivora , de familie der Chei-

roptera , behooren al de Noord-Amerikaansche

soorten tot dien tribus , welke in den wijsvinger

slechts een phalanx bezit , en twee in eiken der

twee andere vingers , tot welken tribus alle Euro-

pesche vledermuizen behooren , behalve ééne Ila-

liaausche soort van het geslacht Dinops, Geene
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der zestien soorten als inlandsch in NoorJ-

Amerika vermeld , is elders gevonden gewor-

den ; slechts van twee zijn over eenige uitgebreid-

heid lands sporen gevonden , en een derzelven

(naar de Europesche Pipistrellus gelijkende) zwerft

omtrent den 24° breedte, en is de meest noorde-

lijke soort in Amerika.

Van de familie der Inscctivora werden twee soor-

ten opgenoemd , en er werd opgegeven , dat Noord-

Amerika in deze familie met de in Europa daarvan

voorkomende soorten, meer verschilt dan eenige an-

dere van de familie der Carnivora. Drie der Europe-

sche geslachten zijn niet in Noord-Amerika gevonden

geworden , en de daar voorkomende zyn niet in

Zuid-Amerika. De Noord-Amerikaanscbe soort van

Sorex gelijkt evenwel zeer veel naar die van Europa.

Van de familie der Marsupialia , welke de

Nieuwe Wereld bewoont , strekken zich slechts

drie soorten tot in Noord.Amerika uit; de overi-

gen zijn beperkt tot het zuiden van de landengte

van Darien. Twee van deze komen niet hooger

voor dan Mexico , maar de derde (het Virginische

Opossurn) strekt zich uit tot aan de groote Cana-

dasclie meeren aan het Noorden en tot aan Para.

(juay aan het Zuiden.

Van de familie der Carnivora, zijn omtrent veer-

tig soorten waargenomen , en deze familie bevat

een grooter aantal , welke , zoowel aan Noord-Ame-

rika als Europa , -gemeen zijn; ofschoon welligt eene

meer naauwkeurige kennis van eenige, welke wy
thans als identisch beschouwen , ons in staat zoude

stellen , dezelve als soorten te onderscheiden. De
geslachtavormeu van Noord-Amerika zijn dezelfde
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als die van Europa , uitgezonderd in zeer weinige

welke tol den Zuid-Ainerikaanschen tribus behoo-

ren. Een klein getal van meer noordelijke vor-

men , steekt ook de landengte van Darien over ,

naar het Zuiden.

In de familie der Planti/jrada, zijn twee van

de vier soorten van beeren van Woord Amerika,

ongetwijfeld eigenaardig aan de Nieuwe Wereld
,

en is een derzelve het meest noordelijk voorko-

mend viervoetig dier dat deze bevat. De Ameri-

kaansche Veelvraat (of F'olaerenne volgens Cuvieh ,)

is identisch met dien van de Oude Wereld. On-

der de Digitigrada is de uitbreiding van de Mus-

telae zuidwaarts beperkt tot de noordelgke of

middellandsche streken der Vereenigde Stalen. Of

eenige der Amerikaansche en Europesche soorten

van dit geslacht identisch zijn , is groolelijks on.

zeker. Van de drie soorten van Otters van Noord-

Amerika , schijnt eene identisch te zijn met die van

Europa , en eene andepe , indien dezelve naauw-

keurig als de Lutra brasiliensis bepaald is , leeft

op eene groote uitgebreidheid van de Arctische zee

af, lot door een groot gedeelte van ZuidAmeri-

ka. Acht soorten van het geslacht Canis worden

in Noord-Amerika gevonden ; maar groot is de

moeijelijkheid om de soorten te onderscheiden , en

dezelve met eenige van die , welke in Europa

voorkomen , overeen te brengen . De tamme hond

teelt met den wolf en vos , en hunne afstamme-

lingen zgn vruchtbaar.

Acht soorten van het geslacht Felis werden door

Dr. RiCHARDSon opgenoemd , van welke er drie

zich van Zuid-Amerika naar de Zuid-Weslelijke
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landen van de Vercenigde Staten uitstrekken , en

eenigen der anderen als Noord-Amerikaansche soor-

ten nog twijfelachtig zijn.

De negen soorten van Mammalia Amphibia wel-

ke in Noord Amerika gevonden worden , zijn meest-

al gemeen aan de noorderlijke zeeën van de Oude

en Nieuwe Wereld ; het geslacht Otaria slechts is

bepaald tot de noorderlijke stille zee. De soorte-

Igke identiteit van eenige der robbeu is nog zeer

twgfelachtig.

In de orde der Rodentia zijn lusschen 70 en

80 soorten ontdekt , en Noord-Amerika overtreft

hierin elk gedeelte van den aardbol , door den

overvloed en verscheidenheid van vormen , welke

deze dieren aanbieden. De eekhoreus zijn nog

op geene voldoende wijze gedetermineerd. De

marmotten zgn talrijk , uitgezonderd in het sub-

geaus Spermophilus, Er is slechts ééne soort

welke misschien aan de Oude en Nieuwe Wereld

gemeen is. Ook is er slechts ééne soort van het

naauw beperkt geslacht Mus , welke ontegen-

zeggelijk aan Noord-Amerika eigen is^ eu deze

komt zeer overeen met de Europesche Miis sylves-

tris. Andere soorten zijn van de tegenovergestel-

de zijde der Atlantische zee ingevoerd geworden.

, De heer Bouwnah droeg een opstel voor , aan-

gaande den leeftijd van den Taxisboom {Taxu»

haccata) , en vermelde de uitkomsten van zijne

waarnemingen omtrent den groei van verschillen-

de jonge boomen , waaruit bleek , dat hunne door-

snede, gedurende de eerste 120 jaren, ten min-

sten 2 lijnen , of ^ duim per jaar toenam , en dat

de f!roei, onder gunstige omstandigheden, nog
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sneller plaats vond. Op liet Kerkhof te Gresford

,

nabij Wrexham, in Noord-Wallis, zijn 18 Taxis-

boomen , welke , volgens de kerkregisters van

1726 , in dat jaar geplant zijn geworden. Het ge-

middelde van de doorsnede dezer boomen, is 20

duimen. De Heer Boüwmak deelde toen aan-

merkingen mede, aangaande twee Taxisboomen,

van groeten omvang , van welker stammen hij

schijven had bekomen. Eene daarvan bevindt zich

op hetzelfde kerkhof als de bovengenoemde , en

deszelfs stam is 22 voeten in den omtrek aan het

voetstuk, 29 voeten ouder de eerste takken. Dit

geeft eene gemiddelde doorsnede van 1224 lijnen,

welke volgens den regel van De Gandolle om , den

ouderdom van den Taxisboom te bepalen, ook

het getal jaren moet aanwijzen. Van drie schij-

ven (sections) van dezen boom, had de Heer Bouw-

man bevonden, dat het gemiddeld getal ringen,

tegen één duim in dikte van deszelfs laatsten

groei, 34| was. Uit vergelijkende met de resultaten

van de 18 jonge boomen verkregen, berekende hij

den vermoedelij ken ouderdom van dezen boom op

1419 jaren. De tweede dezer boomen is op het

kerkhof van Darley in the Dale , in Derbyshire
,

en deszelfs gemiddelde diameter , volgens meetin-

gen op 4 verschillende plaatsen gedaan, is 1365

lijnen. Horizontale doorsneden van deszelfs noor-

delijke naar de zuidelijke zyde gaven, een gemiddeld

gelal van nagenoeg 44 vingers per duim voor den

laatsten groei , waaruit men besluiten mag , dat

deszelfs ouderdom op 2006 jaren , moet gerekend

worden, volgens den berekeningswijze door de heer

BouwMAW aangenomen. Hij ontwikkelde vervol-



139

gens waarom naar zrjn oordeel zoo vule Taxis-

boomen op kerkhoven voorkomen ; hy meende

,

dat dezelve welligt aldaar geplant waren gewor-

den voor de invoering van het Christendom, en

zulks om dezelfde redenen , als die , welke ds oude

volken genoopt hadden , den Cypresboom om de

graven van hunne afgestorvene vrienden te plan-

ten.

De heer Bali. vertoonde de schedels van eene

om Ierland gemeen voorkomende robsoort , mei het

doel om te doen bepalen , of deze als aan Groot-

Britannie eigen moest beschouwd worden, terwijl

dezelve zeer verschilde van de twee reeds beschre-

vene soorten. Er was geen voorbeeld , dat deze

soort tam werd , terwijl de Phoca vitulina, vic\kc

algemeen , als de meest gewone soort van onze kus-

ten beschouwd wordt , zeer gemakkelijk getemd

kan worden. Prof. Nilsson van Lund , gaf dade-

lijk te kennen , dat deze soort zijn Halioclioerus

griseus was , welke een van Phoca verschillend

geslacht uitmaakte, en door hem iu 1S2Ü beschre-

ven was. Het dier was reeds vroeger door Fa-

BBiciLS beschreven , onder den naam van Phoca

(jryphus. Hetzelve is gemeen in de Oost- en

Noordzee, komt ook om IJsland voor, en be-

reikt de lengte van 8 voelen. In Zweden wordt

het de zeerob genaamd , ter onderscheiding van

die , welke de zeeboezems bewonen. Hij merkte

aan , dal de naam van Phoca vüulina , door Lin-

NAEU8 en volgende schrijvers, aan drie afzonderlijKe

soorten gegeven was
, waaraan hij zelf de namen

Tan burbata , varieyata ea annellala gegeven had.

Hij had vernomen , dat een specimen , in de 5e-

KAT, TDDSCIi. lil. /
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verne gevangen , en nu in de Brislol-Institution

aanwezig , tot de annèllata behoorde. Dr. Scouler

merkte aan , dat de soort , welke Prof. Nilsson als

idenlisch aan zgnen Haliochoerus griseus beschouwd

had, in Ierland de overhand had boven de Phoca

vüulina , ofschoon dit , tot hier toe , nog niet was

opgemerkt; en dat het groot verschil in de tanden

van deze soorten , het regt gaf om dezelve te be-

schouwen als eigene geslachten. Dr. Riley ver-

toonde de maag van het in de Severne gevangen

wordende dier , waarin hij van 30—40 steentjes

gevonden had , en merkte aan , dat er andere voor-

beelden van dien aard voorkwamen , en dat het

een algemeen denkbeeld was , dat deze steentjes

den rob dienden even als ballast , terwijl hij zg-

he prooi greep , hetgeen door dit dier gedaan

w^erd , door regtstandig naar boven te komen, en

de prooi van onderen aan te grijpen. Sir Fran-

CIS Mackenzie zeide echter, dat hg herhaalde

malen door robben , zalmen in de netten had

zien jagen , doch dat zij hunne prooi niet op de

beschrevene wijze vermeesterden. Noch hij , noch

de Heer Ball had immer steenen in de maag van

dit dier gevonden.

Dr. Hancock las een stuk voor , over eene nieu-

we soort van Norantea , uit Guinea, die de in-

boorlingen Corocoromibi noemden. Deze groeit aan

de boorden van rivieren, en op vochtige plaatsen
,

en derzelver botanische kenmerken komen veel

overeen met die van Norantea guianensis. Hij

had dezelve lang met die soort verward. Daar

de plant door Aublet echter beschreven wordt

,

als een boom , die de hoogte van 80 voeten bereikt

,
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en de nu bedoelde soort cene groote klimmende

plant was, moeten zrj verschillende z^n. Dr.

Hancock ontwikkelde daarop de botanische ken-

merken Tan de laatste.

De heer Hope vertoonde een merkwaardig exem-

plaar van de Lucanus cameiug Fabb. van Noord-

Amerika , welks regterzgde de gesteldheid van het

mannelijk , en de linker die vaa het vrouwelijk ge-

slacht bezat. Deze wanstaltigheid kwam overeen

met eene andere , welke in de Lucanus cervus
,

eene na verwante soort in Europa ,
was opgemerkt

geworden. De beschouwing van dit exemplaar gaf

aanleiding tot eene woordenwisseling, waaraan de

heer Gurtis , Dr, Ruleï en de Heer Yarrell deel

namen, aangaande de beginselen van ontwikke-

ling , waardoor \vangestalteD van de bovenvermel-

de soort
, gebragt konden worden tot algcmeene

wetten. De Heer Yabrell merkte in het bijzon-

der , het voorkomen op van zoowel mannelijke

als vrouwelijke organen, op tegenovergestelde zij-

den van tw^eeslachtige dieren , kreeften en vogels

,

Avelke hg ontleed had : hij meldde , dat hem een

voorbeeld was voorgekomen van eenen visch die

aan de eene zgde eene zachte , en aan de andere

eene harde kuit had. Hg had een zeer merkwaar-

dig voorbeeld van tweeslachtigheid ontmoet in

eenen vogel, welke hij nog niet bekend had ge-

maakt, en waarvan hg nu de meest belangrijke

bgzondcrheden opgaf.

De heer Hupe las eene mededeeling voor , waar-

in de waarschijnlijkheid te kennen werd gege-

ven, dat cenigc der vroegste denkbeelden der

oudheid , uit het waarnemen van insckten onl-

/ *
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slaan waren. Bij het beproeven van het geven

eener verklaring aan de schijnbaar vrywilligc

(spontaneous) voortbrenging van insekten , welke

bij duizenden (myriads) uit het slijk ontstonden

,

dat door het yyater van den Nijl werd terug-

gelaten , hadden de wgsgeeren der oudheid het

eerst hunne aandacht bepaald tot de werking

van den uitwendigen invloed der elementen , en

de heer Hope zijn gevoelen slavende , door talrgke

aanhalingen , toonde, dat zij de zon als de voor-

naamste en meest werkzame kracht beschouwden
,

by het voortbrengen van deze uitwerkselen. Het

denkbeeld van vrijwillige voortbrenging was aan-

genomen , en bleef in volle kracht lol het midden

der zestiende eeuw , en wordt nog behouden in

het grootste gedeelte van ^zie en Amerika , en zelfs

door sommige uitstekende natuurkenners in Eu-

ropa. Den oorsprong van de leer eener zielsver-

huizing {metempsychosis) , beschouwde hy als

kunnende afgeleid worden van de gedaantever-

wisseling (rnetamorphosis) van zekere insekten. De

aankleving dezer leer bepaalde zich nu tot de

Gawrs van Perzië en eenige andere afgodendie-

nende volken van hel vasle land van Azië.

De Heer P. Duncan hield zich bezig met eenige

bespiegelingen over hetzelfde onderwerp.

De heer G. Wedb. Hall weidde uil , over de

uitwerkselen van kalk op velerlei wgzen in

verschillende lauden aangewend, en beschouwde

de algemeene uitwerkselen van deze zelfstandig-

heid , met opzigt tot derzelver waarde als kalk-

aarde en derzelver rotting veroorzakende eigen-

schappen , als bevorderlijk tot hel doen vergaan
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van plantaardige sloffen. Uit hoofde van de laatat-

genoemde eigenschap , werd die slof voor eene

vochtige landstreek, als die van Devonshire , zeer

nuttig bevonden. Hij wees de noodzakelijkheid

aan , van wetenschappelijk onderzoek , ten einde

aangaande de vereischte verhoudingen , waarin de

kalk op gronden van verschillende hoedanigheden'

moest gebezigd worden , eene meer naauwkeurige

kennis te bekomen, dan wij tot nog toe bezitten.

Hg had bevonden , dat eene mindero hoeveelheid

vereischt , en meer voordeel aangebragt werd

,

door den kalk versch gebrand van den oven te

bezigen , en door denzelven in den grond te ploe-

gen , binnen twaalf uren nadat dezelve op de op-

pervlakte gelegd was. Hg beweerde de waarde

van gips als mest voor lucernsche klaver. Mr.

RooTSEV kon geen geloof hechten aan de nadeelige

uitwerkselen , welke zoo algemeen aan calx mag-

nesica worden toegeschreven, en waarop door

den heer Hall gedoeld was , daar hij een voor-

beeld kende van overvloedige oogsten , verkregen

uit eene landstreek, waar deze steensoort veel

voorkwam.

Vergadering van 24 Augustus.

Colonel S1JKE8 deelde der Afdeeling eenige op-

merkingen mede , over de aangekweekte en in

het wild groeiende vruchten van den Deccau.

In een statistisch overzigt , hetwelk hij van dea

Deccan gemaakt had , had hij gelegenheid beko-

men om een zeer volledig onderzoek in het

werk te stellen , umlrenl de verschillende voort-

bi«ugsclcu van dcu laudbouw ulduur , cu had
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hij omtrent elke vruchtsoorl, zoo wel gekweek-

te , als in het wild in die provincie groeijende
,

berigten bij een yerzameld. De meeste van deze

had hij overeen gebragt met een catalogus , in

oude boeken, welke hem in Indië waren voor-

gekomen , bevat. Zijn handschrift behelsde de

namen van vele derzelve in de Mahratta , Sans-

critische en Hindostansche talen. Waar de Sans-

crilische naam ontbrak, bestond er waarschijnlijk-

heid , dal de plant niet volstrekt inlandsch was.

De aangekweekte vruchten, van welke verschei-

dene inlandsch waren , bedroegen tot vijf en veer-

tig in getal , en van die , welke alleen in het wild

vorkwamen, een-en-twintig. Hierbij kwamen
eenige aanmerkingen betrekkelijk den tgd, waarop

deze planten bloegen en vruchten geven , omtrent

het gebruik der vruchten in de kunsten , en de

geneeskrachtige eigenschappen , welke vele soorten,

zoo als de Hindoos beweerden , bezaten. Hij maak-

te vervolgens gewag van verschillende godsdien-

stige plegligheden en denkbeelden , welke aan

sommige van deze planten en derzelver voortbreng-

selen verbonden waren. De Annona , Anacardium

en Carica , algemeen als inlandsch in de West-

Indien beschouwd, worden in den Deccan algemeen

aangekweekt. Hij beschreef eene plant , welke

hij beschouwde als de oorspronkelijke van de ge-

heele familie van Citrus te kunnen zijn, welke in

het wild in de westelijke deelen van het land
,

overvloedigUjk voorkomt , en de grootte aanneemt

van een' middelmatigen boom. De wilde mus-

caatnootboom wordt ook een fijne woudboom
omtrent den oorsprong van de Becara rivier. Van
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geheel nieuw te zijn , en de Decaan leverde eene

schoone gelegenheid voor den aanbouw dier boo

men en eene voordeelige zijdekultuur.

De heer Mackey las een verslag voor , hetwelk

hy , in het vorige jaar , verzocht was
,
gereed te

Nvillen maken : » Over de aardrykskundige ver-

spreiding der planten in Ierland." Hetzelve behels-

de eene lijst van 195 van de meest opmerkens-

waardige soorten , met een vergelijkend ovcrzigt

van de zoodanigen , welke in de nabijheid van

Dublin , Ediuburg en aan de zuidelijke kust van

Schollaud gemeen waren, en menigvuldig voorkwa-

men. De beer Macket trad toen in eenige bijzon-

derheden , welke de meer opmerkelijke punten

van verschil in den plantengroei van Ierland en

Schotland ophelderden. Dit verschil zoude gedeel-

lelgk kunnen worden toegeschreven aan de meer

zuidelijke ligging van Ierland , en aan de min-

dere hoogte van deszelfs bergen , dan die van

Schotland. Deszelfs meerdere blootstelling aan

den westeiyken oceaan , deed de landstreek vol-

gens zijn oordeel vochtiger zyn. Schotland be-

vat dieo ten gevolge meer Alpische planten, en

de heer Mackev noemde vijf en vyftig soorten van

de meest merkwaardige planten van de Alpen en

andere, welke in dat land tehuis behooren , op,

welke in Ierland niei voorkomen. Vele planten

op de westelijke kust, zijn eigen aan de bergen

van Spanje en Portugal. Vervolgens werd eene

Ijgst opgegeven , in welke een en twintig soorten

als in Ierland inlandsch werden opgenoemd, maar

welke in gvene andere deelcn van Groot-Britannie
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waren gevonden geworden , en het was zeer op-

merkelijk , dat verscheidene van deze planten, ook

aan de westelijke zijde van de Pyreneën gevonden

waren geworden. De heer Mackey gaf tot besluit

zijn voornemen te kennen , om zijne nasporingen

voort te zetten , den wensch uitende, om bg eene

volgende gelegenheid , der Vereeniging eene betere

eu meer volkomene opgave aan te bieden.

Prof. RoTLB gaf mededeelingen over Caoutchouc
,

waartoe hij aanleiding gekregen had , door een

gesprek , onlangs door hem gehouden met den di-

recteur van een uitgebreid etablissement , voor het

bewerken van deze zelfstandigheden lot verschil-

lende voorwerpen van handel. Van dezen had hij

vernomen , dat de aanvraag voor die stof, op dit

oogenblik
,

grooter was dan de voorraad. Prof.

RoTLE beweerde , dat er in de Oost eene groole

hoeveelheid van dit artikel , uil eene menigte plan-

ten zou kunnen verkregen worden , zoo slechts

de inboorlingen overreed konden -svorden , om
het met genoegzame zorg Ie verzamelen. De Zuid>

Amerikaansche caoutschouk wordt gewoonlijk met

zoo veel meer zorg dan de Oost-Indische verza-

meld , dal dezelve eenen veel hoogeren prijs op-

brengt. Die van hel laatstgenoemde werelddeel is

van eene voortreffelijke hoedanigheid , maar meest-

al vermengd met eene aanmerkelijke hoeveelheid

onzuivere deelen van den bast des booms , en an-

dere vreemde zelfstandigheden. Prof. Rotle noem-

de toen verscheidene wgzeu op , waarop de Ca-

outschouk thans gebruikt wordt , en meldde , dat

de Oost-Indische soorten , om derzelver groote on-

zuiverheid , alleen gebruikt konden worden , om
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daaruit het vlug geestrijk bestanddeel Caoutchouci-

«e, over te halen. De uit de Oost komende Gaout-

schouk wordt thans legen 2 stuivers het pond

verkocht , terwgl die van Para 30—36 stuivers

opbrengt. Het is zeer merkwaardig , dat eene

stof, welke door het water zoo wreinig wordt

aangedaan , en voor de werking van verscheidene

scheikundige ligchamen zoo ongevoelig is , in

Europa zoo lang onbekend was gebleven. Prof.

RoYLE herhaalde toen de voornaamste bijzonder-

heden , omtrent vroegere handelsgeschiedenis , en

de gebruikelijke wgze van dezelve te verkrggen

en te bereiden. Deze zelfstandigheid wordt waar-

schijnlgk ook verkregen in de zuidelijke deelen

van China , en wordt thans uitgevoerd van hel

eiland Singapore. De eilanden Mauritius , Mada-

gaskar , Java en Penang werden als voorbeelden

bijgebragt van andere plaatsen , van waar Caout-

chouc verkregen wordt , en op de wgze verwe-

zen , waarop dezelve in het laatstgenoemde land

bereid wordt. Door proefnemingen in het werk

te stellen op andere soorten van dezelfde familiën

,

waaruit men wist , dat Caoutchouc verkregen

werd , zou het waarschgnlijk blyken , dat de op-

gave van planten , waaruit dezelve bekomen kon

worden , weldra veel vermeerderd zou worden
,

Prof. RoTLE noemde vervolgens die familiën , in

•welke men reeds opgemerkt had , dat het , in min-

dere of meerdere hoeveelheid aanwezig was. Deze

waren de Chicoraceën , Lobeliaceën , ^pocyneën
,

Asclepiadeën , Euphorbiaceën en Arlocarpeën ,

Het is opmerkelijk , dat vele planten van de fami-

liën , welke Caoutchouc verschafien , zich kenmcr-
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ken door de kracht en vastheid van haar weefsel

,

en dat in de Jkeerkringslanden het vogellijtn uit

planten van dezelfde familien bereid wordt. Deze

waarnemingen , in verband gebragt met de bekende

daadzaak , dat de zgworm zieh met verschillende

planten uit familien , welke Caoutchouc opleve-

ren , voedt
,

(ofschoon dezelve anders weinig met

elkander verwant zijn)
,
gaf Prof. Royle aanleiding

om te vooronderstellen , dat deze zelfstandigheid

welligt een noodwendig bestanddeel kon zijn
,

van die planten, waarmede zij zich bij uitsluiting

voeden , en dat deze caoutchouc welligt eeniger-

wijze diende , om de stof op te leveren , waardoor

hunne zgde zoo veel vastheid verkreeg. Dit be-

woog hem om te onderzoeken of caoutchouc in

hun geliefkoosd voedsel , den moerbezienboom
,

aanwezig w^as , hetgeen hem ook door ontleding

van deze plant was gebleken.

De heer P. Duncam gaf, na omstandig eenige

proefnemingen van Dr. Harwood over de kleine

diertjes , van welke het lichten der zee op zekere

tijden afhangt , vermeld te hebben , zyn verlangen

te kennen , om de oorzaak van dit verschijnsel

nader te kennen, terwyl hg voor zich geneigd was

te gelooven, dat hetzelve nooit gezien werd, ten

zy dezelve in onmiddellijke aanraking met de lucht

gebrast werden. Col. Sijkes zeide , dat lusschenDo
de keerkringen , het licht geven van het zeewater

aanhield , nadat hetzelve in een vat geplaatst was
,

zelfs al werd het niet bewogen , en dat het dus

niet in beweging behoefde te zijn , om te lichten.

Dr. Hancock las een stuk voor ," over de Ma-

natus fiuviatilis van de binnenlandsche wateren
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van Guiana." Dezelve wordt thans zeldzaam ont-

moet , behalve in waters der landstreken , welke

van de Europesche bezittingen ver verwijderd

zijn. Twee voorwerpen , welke hij onderzocht

had , waren negen voeten lang , en wogen onge-

veer 800 pond ieder. De vrouwel^ke visch

brengt één jong te gelgk voort , zelden twee
,

en deze draagt zg onder eene der vinnen aan

de borst gedrukt. Hij oordeelde, dat hel gemak-

kelijk en voordeelig zoude zgu , dit dier in de

met zandbanken gevulde meren van Guiana;, tam

te maken.

Dr. Hancock beschreef de kenmerken van deze

soort , welke hg als verschillend van eenige andere

tot dus verre beschrevene beschouwde. Dr. fii-

urr maakte hierover eenige aanmerkingen , en

hield het Toor twijfelachtig, of deze soort we-

zenlijk een Manatus of Dugong was. Er scheen

eene dwaling te bestaan in Cüvier's beschrijving

van Manatus Americanus, waaraan deze twee en

dertig tanden toeschreef, terwijl hij nu aan de

Afyeeling eenen schedel vertoonde, in welken er

zes-en-dertig waren. Deze dwaling was waar-

schijnlijk veroorzaakt, doordien hij niet wist, dat

de voorste maaltanden uitvielen, naarmate de

achterste ontwikkeld worden. In den jongen toe-

stand waren er twee sngtanden in de boven-

kaak , en waarschijnlgk ook twee in de onderste.

Dr. Macartnkt maakte eenige aanmerkingen

over het bewaren van dierlgke en plantaardige

zelfstandigheden tegen de aanvallen van insekten.

Hij bezigde eene geconcentreerde oplossing van

gelgke deelen aluin , salpeter en zout met eene



150

gelgke hoeveelheid wgngeest en een weinig la-

vendel- of rosmargnolie. Door deze vloeistof met

kracht in de aders te spuiten , konde een dood

ligchaam
,

gedurende drie of vier maanden

,

voor dissectie geschikt , bewaard worden , en

deelen van een Igk , hetwelk aldus opgespoten

was , konden, indien dezelve met brandigen hout-

azijn gewreven waren , een' tijd lang bewaard

worden. Hg raadde aan , ten einde de sapachtige

deelen van planten te bewaren , dezelve met eene

laag van gips te bestrijken, die droog zijnde, ge-

makkelijk kon weggenomen worden. Hij deelde

eindelijk voorbeelden mede van bewaringen van

eenige ligchamen , welke in de moerassen van

Ierland gevonden w^aren.

De heer Hope vertoonde eene verzameling van

Noord-Amerikaansche insekten , voornamelgk Co-

leoptera , uit den ruwen terpentgn in Engeland in-

gevoerd, verzameld. Zij waren daaruit afgezon-

derd door denzelven zachtjes te smelten , en dan in

terpentijngeest te plaatsen , om geheel gereinigd

te worden; op deze wijze, kunnen zg even schoon

en volmaakt goed bereid worden , alsof zij in

den natuurstaat gevangen waren.

(25 Augustus.)

Dr. MooRb maakt bekend , dat hij eeuen visch

in de haven van Plymouth gevangen had, w^elke

voor Groot-Brittanië nieuw was , de Trigla cata-

phracles , en de heer Yarkel bevestigde de juist-
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heid der waarneming, Termeldende teyens , dat

deze soort in de Middellandsche zee algemeen

was.

Dr. RiCHARDSoN las toen het laatste gedeelte

van zijn verslag voor. De orde der Edentata is

by uitstek Zuid-Amerikaansch , en slechts drie of

vier soorten worden in Noord-Amerika gevonden.

De fossile soorten van Megatherium en Merjalonyx

worden echter in Noord- en Zuid-Amerika aange-

troffen.

De orde der Pachydermata is opmerkelijk , we-

gens de grootte van de meeste harer soorten , terwijl

het getal der uitgestorvene soorten , in de Nieuwe

Wereld , meer dan dubbel is van dat der tegenwoor-

dig levende. Slechts twee geslachten en drie of vier

soorten , behooren aan Noord- en Zuid-Amerika.

Fossile olifanten en mastodons komen, in de af-

gelegenste deelen van Noord-Amerika , voor. Of-

schoon het tegenwoordig geslacht van paarden
,

stellig van Europeschen oorsprong is , worden

echter van dit viervoetig dier in Kotzebues straat

nog fossile beenderen gevonden. Dertien soorten

van Ruminantia worden opgenoemd , waarvan

twee aan de oude en nieuwe vaste landen gemeen

zijn , en eene hoog noordelijke uitbreiding heb-

ben. De Noord-Amerikaansche herten zgn nog

zeer onvolmaakt bekend. Het rendier strekt zich

tot aan Spilzbergen en de meesi Noordelgke der

Amerikaansche eilanden uit , en zuidwaarts zou

ver als de Columbia-rivier aan de kust tan de

stille zee , en tot aan Nieuw Brunswijk aan den

Atlantischen oceaan. Ai hoewel de Muskuskat

van de onvruchtbare landen over hel ijs naar Parm



«(«2

ry's eilanden zich uitbreidt » wordt dezelve noch

in Azië , noch in Groenland gevonden. £r sche-

nen negen soorten van Cetacea , als Noord-Ame-

rikaansche bekend te zijn , en die aan de ooste-

lijke kust , zijn' almede bewoners van Europa
,

onder dezelfde paralellen van breedte , voorname-

lijk die der Groenlandsche zeeën. Aan de weste-

lijke zijde zijn de soorten ook aan Azië gemeen.

Dr. RiCHARDSOH vervolgde met eenige mededee-

lingen aangaande de Ornithologie , waarover hg

meende , dat het onnoodig zoude zijn , zoo uitvoe-

rig te handelen , als over de zoogdieren , de-

wijl de soorten zoo veel naauwkeuriger bekend

waren , daar het grootst getal derzelve trekvogels

was , en derhalve die , welke de minder bezochte

landstreken bewoonden , op gegevene tijden , de

meer beschaafde landstreken bezochten. Er ont-

braken echter , voor als nog
,
plaatselijke opgaven

om natuuronderzoekers in staat te stellen , hunne

aardrijkskundige grenzen , met juistheid na te spo-

ren , en , in bet bijzonder was onze kennis aan

die van California , en Russisch-Amerika zeer

gebrekkig. Van omtrent 500 soorten, werd een

vierde gedeelte in Europa gevonden , maar niet

meer dan een achtste in Zuid-Amerika. Onder

de eersten , of die , welke in Noord-Amerika en

Europa gemeen waren , waren 30 landvogels , 28

waadvogels , en 62 watervogels. Verscheidene

der geslachtsvormen waren eigenaardig , maar

slechts twee familien, namel^k die der Trochi-

lidae en Psittacidae , worden in Europa niet

gevonden , en de Vpupa is de eenige Europesche

vertegenwoordiger van de geheele orde , waartoe
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de eerste vau deze familien behoort, Geene gier-

soorten zijn aan beide werelddeelen gemeen , maar

dit is wel het geval met bijna de helft der andere

roofvogels , en vele van deze strekken zich al-

mede over Zuid-Amerika , en zelf over de geheele

wereld uit.

Een vierde deel der Corvidae , zijn bewoners

van Europa ; maar de andere landvogels , aan

beide vaste landen gemeen, zijn in geringere ver-

houding aanwezig , en niet meer dan twee van de

twee en zestig Syltyadae , zijn Europeesch. Het

getal soorten aan Zuid- en Noord-Amerika gemeen,

is zeer onzeker. Eenige der meest talrijke familien
,

welke bet laatstgenoemd land kenschetsen , hebben

weinige of geene soorten in Zuid-Amerika. Het

is opmerkelijk , dat slechts één Trochilus , als ge-

meen aan Noord- en Zuid-Amerika, beschreven

is, ofschoon deze familie laatstgenoemd land bij-

zonderlijk kenmerkt , en twee en twintig soorten
,

welke , als in Mexico inlandsch , zyn beschreven.

Dr. RiCHAansoN gaf toen verscheidene bijzonder-

heden op , aangaande hel trekken van vogels , en

deed als zijn gevoelen daaromtrent kennen, dat

de verplaatsing in het voorjaar geschiedde , met

oogmerk om eene geschikte plaats te vinden , om
te broeijen en de jongen op te brengen.

De voorraad van voedsel , welke te verkrijgen

was , had naar zijn oordeel
,
grooten invloed op den

weg , welke door deze dieren genomen werd , en

de noordelijke en zuidelijke togteu hadden dikwgls

plaats over verschillende landstreken. Hij wees de

drie groote wegen aan , welke tot zekere mate be-

paald werden, door het natuurlijk voorkomen van
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het laad. Het volstrekt getal vogels , dat in ver-

schillende landen gevonden wordt , neemt af van

den keerkring naar de noordpool , maar het getal

van die , welke zich elders ophouden om te broei-

jen , vermeerdert van den keerkring naar den 60"

noorderbreedte , daar de bosschen minder digt

worden. De voortgang der beschaving had reeds

op het trekken van zekere soorten
,
groolen in-

vloed uitgeoefend , door dezelve daar , waar zg vroe-

ger zonder eenigen voorraad van voedsel waren

,

overvloediglijk met hetzelve te voorzien. Aldus

trokken de spreeuwen verder naar het noorden
,

naarmate dat de aankweeking der graansoorten

zich in die rigting uitbreidde , ea het invoeren van

zekere buisvormige bloemen in de tuinen van

Florida , had nieuwe soorten van kolibrietjes uit

het zuiden daarheen gelokt. Vervolgens werden

eenige bijzonderheden medegedeeld, aangaande

de verspreiding van de verschillende familien van

vogels , en een tabel bij het verslag gevoegd , loon-

de het volstrekt getal van soorten aan , als ook het

getal van de zoodanigen , welke in Philadèïpkia
,

Massachusett en Süskatcheran broeiden.

Dr. RicHARDSon wees de verschillende goede ge-

legenheid aan , welke Amerika oplevert , om den

togt van vogels van het begin tot het einde waar

te nemen. Hij was niet van voornemen de krui-

pende dieren , visschen en andere dieren nu

te behandelen j en eindigde zijn berigt door

zekere desiderata aangaande onze kennis van

Noord - Amerikaansche Zoölogie op te geven

,

waarop hg de aandacht van natuuronde-zoekers

,

welke gelegenheid zouden hebben , dezen tak der
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-weteuschap te beoefenen, wenschte te vestigen.

De Heer Carpenteb , hield de Afdeeling bezig

met de gevoelens van Dr, Pbichard aangaande

de kenmerken , waardoor de soorten in Zoölogie

en Botanie onderscheiden worden. Uit de de-

finitie van soort van Dr, Prichard , zoude het

blaken , dat dit onderzoek bestaan zoude , iu

het bepalen , welke de voornaamste kenmerken

van elk individu waren , die door de werking

van uitwendige oorzaken noch verloren gingen
,

noch verkregen konden worden. Het was thans

blgkbaar , dat de bepaling van soortelijke ver-

schillen, alleen volgens structuur (bouw), een

zeer onzeker kenteeken was , en hij vestigde de

aandacht op het herstellen van vele soorten , in

Zoölogie en Botanie , door verscheidene Natuur-

kundigen , welke zich bezig hadden gehouden

met het meer naauwkeurig onderzoek van talrijke

verscheidenheden , en meer aandacht verleend

hadden aan de voorwaarden , waardoor bepaalde

veranderingen werden voorlgebragt. Hg ging voort

met vier verschillende punten van onderzoek te

beschouwen , waaronder hg de gevoelens van Dr.

Pricuard rangschikte , aangaande de omstandig-

heden, welke in acht zouden kunnen worden geno-

men , ten einde te geraken tot eenemeer naauwkeu-

rige onderscheiding van soorten , dan die, welke al-

leen door derzelver uitwendige kenmerken werden

opgeleverd.

1°. Hij wees het nut aan van het bezigen van

de algemeene wetten , welke de verrigtingeu van

elk geslacht regelden, omdat er gevallen beston-

den , waar de geringere ondcracheidingen van

NAT. TIJIISCII. lil. m
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bouw , niet gebezigd konden worden , ten zij voor

zoo verre , als zij door een verschil in de verrigtin-

gen herkend konden worden. De meest belangrijke

van deze waren de gemiddelde duur van het le-

ven voor elke soort; en dus omstandigheden , wel-

ke in verband staan met hunne voortbrenging
,

als het getal hunner afstammelingen , de tijdper-

ken en herhaling van broeijen , van dragt ^tttero-

gestation) , en de tusschenpozingen van het leggen

tot aan het broeden van het ei bij de dieren ;
—

alle deze omstandigheden verschillen wezenlijk in

soorten, welke, wat den bouw aangaat, het naauwst

met elkander verwant zijn. Zoo is de tijd van dragt

bij den hond , 62 dagen , en bg den wolf 90.

De mensch is van alle dieren , welke op het naauwst

met hem verwant zyn, zeer naauwkeurig onder-

scheiden , door den gemiddelden duur van zijn le-

ven en deszelfs voornaamste tijdperken ; en , uit dit

oogpunt beschouwd , wordt de soorts-identiteit van

het geheele menschelijk geslacht aangetoond , door

de algemeene gelijkvormigheid van deze omstan-

digheid in alle natiën. Er bestaat echter verba-

zende moeijelijkheid in het toepassen van deze

voorwaarden, als een herkenningsmiddel van soor-

telgk verschil, in het grootste aantal van gevallen
,

door onze, nog zoo zeer, in vele belangrgke daad-

zaken , beperkte kennis.

Het schgnt waarschynlyk, dat het voornaamste

onderscheidingskenteeken , w^aardoor eenige groep

gekenmerkt wordt , in de eene minder aan af-

wisseling onderworpen is, dan in de andere; en

hier noemde hy als voorbeeld de periodieke re

geling van menstruatie bij hel menscheljjk geslacht
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als een onderscheidingskenteeken van onze soort

2. De voorwaarden aan tweeslachtigheid ver

bonden , zouden als een hulpmiddel kunnen gebe-

zigd worden , ter onderscheiding van wezenlijke

soorten. Strijdig met hel gevoelen van Hcnter ,

wist men thans , dat hybriden somtijds vrucht-

baar waren. Dr. PRiCHARr» beweerde echter , dat

dit slechts dan het geval was , wanneer het vrou-

welijk individu door een van het ouderlijk ras

bevrucht werd , en dat er geen voorbeeld be-

stond , dat zij met elkander voortteelden. Bij de

planten schenen de grenzen der tweeslachtigheid

eenigzins meer uitgebreid te zgn , en men meen-

de , dat eenigen in staat waren , haar zaad tot de

derde of vierde geslachten te rijpen ; maar deze

voorbeelden zouden de uitwerkselen kunnen zyn

van de uiterst groote verscheidenheid van eene ge-

meen voorkomende soort, en hij helde er toe over,

om de geneigdheid tot onvruchtbaarheid bij hybri-

den aan te nemen, als een voldoend herkenningsmid-

del ter bepaling der wezenlijke onderscheiding van

soorten in de individuen, van welkezij afkomstigzgn

3. Hij vroeg of het nicl mogelijk , was om
ziektekundige beschouwingen als een middel

om de soorten te onderscheiden, aan te wenden,

zoo als b. v. , hel verschil , dal in de uitwerking

van ziekte veroorzakende vergiften wordt opge-

merkt. Sommige besmettelijke ziekten werden aan

verschillende soorten medegedeeld, lerv*fijl dilmet

anderen het geval niet was. Bij planten , welke

door uitwendige kenmerken zeer naauw met el-

kander verwant waren , werden sommige door

bijzondere ziekten aangedaan , terwijl zij op de
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anderen geene werking uitoefenden. Uierby merk-

te de Heer Carpenter echter aan , dat het zeer

moeijelgk zou zijn te bepalen , of niet dezelfde ziek-

te in Terschillende individus met zeer verschillen-

de verschijnselen kon waargenomen, en aldus voor

verschillende ziekten aangezien worden. Men

vooronderstelt thans b. v, , dat de koepokken

slechts een gewijzigde vorm van de kinderpok-

ken zijn. (^)

4. Wij zouden de zielkundige begaafdheden vanbij-

zondere geslachten als eene wijze van onderscheiding

kunnen bezigen, als die der zintuigen b. v. de bevatle-

lijkheid, hel instinkt, de geneigdheden
,
gewoonten,

enz. Hierin bestond eene verwonderlijke gelijkvor-

migheid , ofschoon dit door zekere voorwaarden

moest beperkt worden
,
gelgk aangetoond werd in

hel verschil , dat in de verschillende rassen van den

hond wordt opgemerkt. In dit geval was wei-

ligt het verschil geheel onderworpen aan eenen

algemeenen hoofdtrek in het kenmerk van dit

dier, namelijk deszelfs ingeschapene gehechtheid

aan den mensch. De hoedanigheden welke hier

aangeduid werden , waren vooral toepasselijk op

het onderscheiden van naauw verwante soorten

van insekten , als bij wespen en bijen. Het scheen

den spreker toe dat het duidelijk uitgemaakt was ,

dat het geheel raenschelijk geslacht slechts uit eene

enkele soort was zamengesteld.

De heer H. Duncan weidde over hel gevoelen

van Dr. Prichard uit, en oordeelde, dal hel aan

-

(*) Dit gevoelen is door de bekende proeve» van omen ijveri-

gen landgenoot den Hoogl. NüMak geenszins bevestigd.

V. D. H.
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nemen van instinkt en gewoonte , als kenmerk

voor soortelijke onderscheiding , doelmatig was ;

en in Ornithologie beschouwde hij in het bijzon*

der de nestmaking als van groot belang. De Heer

Eyton meldde, dat hij hybriden had verkre-

gen van den gewoonen gent ((/ander) en eene

vrouwelgke Chinesche eend , j4. cygnoides , en

dat deze hybriden met elkander hadden voort-

geteeld. Hij bezat ook vruchtbare hybriden van het

Sinesche zwijn en het gewone varken. — De

Heer Vigors helde zeer over , tot hel gevoe-

len van HüNTER over dit onderwerp , en meen-

de , dat de onvruchtbaarheid van hybriden een

voortreffelijk hulpmiddel was ter onderscheiding

van soorten. De uitzonderingen , welke nu en dan

aangevoerd werden , werden dikwijls onbeslissend

bevonden , door gebrek aan voorzorg bij het ne-

men der proeven , zoo als hem bekend was

door eenige gevallen , welke in de Zoological Gar-

dens waren voorgekomen. Onder de hulpmidde-

len , door Dr. Pricicabd ter onderscheiding van

soorten voorgeslagen , beschouwde hij dat van

ziekte als van groot belang. Bij hetgeen reeds

gezegd was geworden, wilde hij nog voegen de

waarschijnlijkheid, dat men de huishouding van

parasitische dieren zoude kunnen nasporen, met

het doel om het soortelijk verschil tusschen die

dieren , waarop welke zij zich voeden te bepalen
,

en dit vooral bij de vogels waar elke soort een eigen-

aardig parasiet schyn te bezitten. — Dr. Rilby,

verklaarde, na de verschillende definitiën van eene

soort , zoo als zij door Lamarck , Linnaeus , Cü-

viER en Bf.uMENBACH gegeven waren , vergeleken
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Ie hebben , dat hij overtuigd was , dat de theorie

van HuNTER niet te behouden was; en dat, vol-

gens de denkbeelden van Dr. Prichard , eene

soort , als het ware , naar n:etaphysische be-

schouwingen bepaald moest worden , waaruit

dit zoude moeten volgen , dat elke bijzondere ver-

rigling het middel kon zijn van voortbrenging

van het deel , van hetwelk dezelve afhing , en dat hij

dus zoude kunnen geraken tot het aannemen

van de leer, welke vooronderstelt , dat het mogelgk

is, soorten naar verkiezing voort te brengen. Na

gesproken te hebben over het groot verschil , het-

welk er tusschen dieren van verschillende landen

bestaat, en de oneindige verscheidenheid van scha-

keringen van overeenkomst , welke tusschen die

van zekere groepen is
,
gaf hij , als zijn gevoelen

daaromtrent te kennen , dat het eindelijk noodza-

kelijk zou worden, de benaming soort af te schaf-

fen en de hypothese aan te nemen , welke den

meer trapsgewijzen overgang van den eenen vorm

in den anderen toestaat. — De heer Yarreli,

meende , dat het ten minste bijna altijd waar was

dat hybriden onvruchtbaar waren. Deze regel

was op het vaste land zoo algemeen , met opzigt

tot den muilezel , die alleen in zulk eene ma-

te wordt aangelokt , dat de weinige gevallen

,

in welke men meende . dut het voorkwam

,

met zeer veel grond voorondersteld konden wor-

den, door eenig toeval of misslag ontstaan te zgn.

Onder de vogelen noemde hij ais voorbeelden , twee

eendsoorlen , u4tias boschas en acuta , welke

vruchtbare hybriden hadden voortgebragt. Met

betrekking tot visschen , weet men thans , dat de
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door IsaAC Walton -vooronderstelde hybriden, goe-

de soorten waren ; en hij meende , dal het immer

eene moeijelijke zaak zoude zijn , eenen basterd

visch aan te wijzen. Hy kende hiervan geen voor-

beeld , en inderdaad , indien er waarschijnlijkheid

voor bestond, zouden onze vijvers weldra met hy-

briden gevuld worden , door de uilwerking van de

mannelijke kuit , die door het water lol op eenen

groolen afstand gevoerd werd , nadat dezelve uit-

geworpen was. — Dr. Prichard merkte aan

,

dat hg , aangaande de menstruatie van apen , ver-

klaren moest , deze zaak , welke door Lesson en

CüviER vermeld , maar door Blumenb.ach ont-

kend was, in twijfel te trekken , en hij zeer gaar-

ne eenige stellige inlichtingen over dit onderwerp

wenschte te ontvangen.

Prof. Henslow sprak over hel gevoelen van De

Ca.vdolle aangaande hybride planten ; en nadat

de heer Carpe.nter op eenige der gemaakte op-

merkingen geant-woord had , nam de behandeling

van dit geschilpunt een einde.

De heer Phelps las eene mededeeling voor , over

de vorming van veen , meer bepaaldelijk met betrek-

king tot een gedeelte land, in de lage streken zuid-

waarts van de IHendip heuvels. Deze streek w^as

voorheen door de Abten san Glastonbury geheel

droog gemaakt , en , dien ten gevolge, bezaten zg

een der schoonste landen voor hel weiden , welke

in Groot-Britannien bestaan. Dit land was vervol-

gens, door verzuim, lol den slaat van moeras over-

gegaan, waaruit het later weder terug geroepen was.

De heer Phklps trad toen in verscheidene bijzonder-

heden , aangaande den groei , de eigenschappen en
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hel uut van veen, en loonde monsters, tol slaving

Tan hetgeen hij beweerde, aan. Boonien hadden op

deze plek gegroeid, nadat dezelve voor het eerst

uit den moeras-staat terug geroepen was , en wa-

ren vervolgens in de nieuwe formatie diep inge-

drongen. Hij vermeldde vervolgens , dat er over-

blijfselen van Roraeinschen oorsprong aldaar ge-

vonden waren , op eene diepte van zeven tot twaalf

voeten.

De Heer Babikgton , Dr. Crook, de Heer Taylok

en Sir Fbakcis Mackenzie , spraken over het be-

staan en de toeneming van moerassen, op de zijden

en afhellingen van bergen, alsmede in zoet wa-

ter meren , waaruit derzelver vorming , door den

heer Phelps verklaard was. — De heer Mackey

vertoonde eenige monsters van het hout , den

bast , de bladen, en kegelvruchten van Pmus sylves-

tris , welke gevonden waren geworden in een

veenmoeras , zestien voeten onder de oppervlakte

der aarde , en op eene diepte van vijf voeten

veengrond , in Jiing's County in Ierland.

De heer Macket las toen eene mededeeling, w^elke

hij van den Heer Ndtall ontvangen had , over hel

behandelen van het geslacht der Pijnen. Waar de

planten te schielijk groeiden , of door slecht ontwik-

kelde wortels, niet in verhouding staan tot de steng,

bevond hy dat dit gebrek verholpen werd , door het

afbreken van de geheel ontwikkelde knoppen, in hel

voorjaar , met uitzondering van die der korte tak-

kea. Hij had Lorkenboomen weggesneden tot op

éénen zijdelingschen tak na, welke eindelijk een keu-

rige schoone boom was geworden. Hij zeide , waar-

genomen te hebben , dat harsachtige boomen voor
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de uitwerkselen van het weerlicht bewaard werden,

terwijl anderen daardoor getroffen worden.

De heer Crook meldde , met opzigt tot deze

waarneming , dal hg een voorbeeld kende , dat

twee Lorkenboomen
,
gedurende een' slorm , door

het weerlicht vernield waren geworden.

De heer Torbes droeg een stuk voor ,
waarin

hij de namen en localiteiten van zestien soorten

van coachylien , welke in Schotland nieuw waren,

opgaf, en met de opmerking besloot , dat die Tes-

tacea , welke , op de oostelijke kust en in de ler-

sche zee , de diepten bewoonden , op de weste-

lijke kust, dikwijls ver onder het merk van laag

water gevonden werden.

Dr. Slotd droeg eene verhandeling voor , over

de Marsileaceac
, waarin hij deze groep beschreef

als het naast van alle kryptogamische geslachten

aan de phanerogamische planten komende. Hij

behandelde in het bijzonder de Pilularia globuli-

fera , en beschreef het involucrum , als bestaande

uit drie rokken , die trapsgewijze door vier klep-

pen opengaan , zoodat er verscheidene weken ver-

eischt worden , om hel uitgaan van het zaad te

bewerken. Hij beschreef toen twee soorten van

korrels , welke in hel involucrum bevat zijn

,

als overeenkomstig met stuifmeel en zaden. De

laatsten kiemen , wanneer zg uil involucrum ge-

nomen worden , voor dat hetzelve berst , en de

andere gelijken niet naar misdragene korrels , zoo

als sommige dezelve beschouwen. Wanneer de

zaden aan water blootgesteld worden , '.wellen zij

op aan hun uiteinde, en daaruit komt eene groe-

ne stip, of in de rigting , of perpendiculair me
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de rigting van hunne assen , en dit wordt een

blad
, dat een halve duim lang is. Witte worteU

tjes verschijnen alsdan aan de tegenovergestelde

zrjde. Het blad komt altijd uit een bepaald punt

voor. In de middelpunten van de steng en het

blad is een bundel van kleine sapbuizen, maar

geene spiraalvaten.

Er werd een uittreksel van een berigt van den

heer P. Teale , voorgelezen over Alcyonella stug-

norutii , en werden zeer schoone praeparaten en

exemplaren van hetzelve ter tafel gebragt. Het

dier werd in grooten overvloed gevonden , van

Augustus tot November 1835, in eenen kleinen

vyver nabij Leeds. Men vooronderstelde , dat dit

dier aan Groot-firitanië vreemd was.

Exemplaren van het insekt de Plantenwesp

^f^egetating wasp) genoemd , werden door den

heer Yates vertoond j hij meldde , dat hg dezelve

van Jamaika had ontvangen. Het bleek , dat dit

insekt door een fungus , aan het geslacht Sphae-

ria verwant , besmet was , welke zich aan deszelb

ligchaam hecht , zelfs, zoo als beweerd werd
,
gedu-

rende het leven van het dier ; de heer Hope meen-

de, dat dit insekt tot het geslacht Polystes be-

hoorde, en zeide, dat verscheidene Curculionidae

aan dezelfde soort van besmetting onderhevig waren.

Dr. RiLEY maakte melding van eene bijzonder-

heid in de osteologie van den tweevingerigen struis*

vogel , welke de opmerking ontgaan was. Hg

toonde aan , dat de derde vinger werkelijk in eenen

rudimentairen staat aanwezig , en door de om-

kleedsels verborgen was. Hij bestaat uit twee

phalangcs , en is met ccnen wel bepaalden con-
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dylus aan den tarsus geleed , en komt met de

twee anderen in hetzelfde vlak.

De heer Hewitsos vertoonde verschillende soor-

ten van stroo
,

parasitische insekten bevattende.

De heer Bowman bood een exemplaar van Spi-

raea hypericaefolia , op een' kalksteengrond na-

bg Denbigh verzameld , aan , alwaar deze plant

geheel genaturaliseerd schijnt te zgn. Dr. Ttacke

vertoonde exemplaren van Lamium intermedium

nabij Edinburg , en in verscheidene deelen van

de Highlands en Hebrides gevonden.

Eene mededeeling van Dr. Corbet , werd alstoen

voorgedragen , waarbij in bgzonderheden de uit-

komsten werden bekend gemaakt , van verscheide-

ne genomene proefnemingen , door namelgk plan-

ten eene oplossing van 8 gr. pruissischzure pot-

asch, op elk ons water, te doen opzuigen en de

aangedane deelen door zwavel-ijzer te reageren.

Men merkte aan , dat dit reeds eenige jaren gele-

den in het Gardeners Magazine was opgegeven
,

en Dr. Gorbet zeide , dat hem wel bewust was

,

dat ook reeds Dr. Daübehy daarop was opmerkzaam

geweest , blijkens een daarvan gegeven berigt in

Jameton's Journal, maar daar hij zgne eigene

uitkomsten , zonder eenige voorafgaande kennis

hieraan , had verkregen , meende hg , dat deze voor

de Afdeeling belangrgk zouden zgn, als bevestiging

van de proefnemingen door anderen genomen.

De volgende nommers van The Atlienaeum zgn

ons nog niet geworden.
D. V.
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CzERMAK en wAGNER over Spermatozoa.

Beitrage zu der Lehre von den Spermatozoen.

Ein f^ortrag
,
gehalten in der zweiten allge-

meitien f^ersammlung Deutscher Naturforscher

und Aerzte zu Wien am 22 Sept. 1832. Mit

beigefiigten Anmerkungen von jos. jui.. czer-

MACK , der Hei/kunde Doctor , Professor an

der Wiener Hochschule und Mitgliede mehrerer

gelehrten Gesellschaften. Wien IS33. F. reck's

Universitats-Buchhandlung . 4"". {Mit 2 Slein-

drucktafeln).

De zaaddierljes , sedert ruim anderhalve eeuw

ontdekt, zijn het eerst gezien door ham, '^*3 en

door LEEUWENHOEK nader bekend geworden. Men

yindt dezelve alleen in het sperma van mannelijke,

tot voortplanting geschikte dieren. Men zou ze

enlozoa kunnen noemen, wanneer men enkel op

de plaats let, waar ze gevonden worden, mnar

overigens zijn zrj noodwendig bestaande voort-

brengselen van het bewerktuigd wezen , waarin

(*) Niet HAUHEN, gelijk CZERMAK scbrqfi.

n*
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men ze aantreft, en in dit opzigt dus van inge

wandswormen zeer verschillend. Zij ontstaan als

infuinria , wier eenvoudige vormen , volgens czer-

MAK , zonder eijerei) , door generatio aequivoca

ontslaan. Gelijk Czermak in dit opzigt van ehuen-

BERG afwijkt, die de oude leerstelling: Omne vivum

ex ovo algemeen verdedigt , zoo ook in het denk-

beeld , dat hij zich van het kenmerk eens diers

vormt. Beslaat, vraagt czermak , het onderscheid

lusschen dier en plant enkel en alleen in inwen-

dige voedingswerkliiigen , en eene bepaalde, dui-

delijk ziglbare , mondopening ("") ? En moeten wij

wezens, die zich willekeurig bewegen, maar waarin

herhaald onderzoek geene organen kan opsporen

,

daarom geene dieren noemen , of wij moeten hun

,

om ze tot den rang van dieren Ie verheffen , eene

door ons niet waargenomene spysverteringsholte

toeschrijven?

Deze vraag moet volgens czermak ook het lot

der Spermatozoa beslissen. Daar hij in dezelve

geene inwendige deelcn vindt, kan de structuur

niet tot grondslag der verdceling worden aange-

(*) » Vorlau&g wage ich nor dicsem Sabe des genialen Be-

» obachlers mcine Erfahrung über die eigeiitlichen Aufguss-

)ï ihierchea cnlgegon lu stellen, wozu ich mich um so mehr

» bercchtigl fiihle , als ich mich seit mehreren Jahren mit

» der Infusorienbildung fleissig bcschaftlgle. Ich erhielt aber

» in den meisten vorsichtig angcslelten Aufgussen beinahe

» immer sich lebhaft bewegende , oft kaum den jsVs Theil

» einer Wiener Linie betragendc , Thierchen , welchc oach

» wiederhohlter Belrachtung für organlos ia erklaren wa-

tt ren.** S. 14,



171

nomen. Naar de uitweudigc gedaante uoeml liy

drie orden aan : Cephaloida , üroidea en Cepha-

luroidea. De CepJmloidea ziju scliijfvormig , ei-

rond of kügelvormig , zouder eenig aanhangsel

;

hiertoe behooren de zaaddierljcs bij alle ,
door

C. onderzochte visschen, en van vele ringwormen.

De Uroidea ziju langwerpig , zoo als bij de week-

dieren , de meeste kruipende dieren en verschei -

dene vogels. Cephalnroidea noemt de sciir. zoo-

danige zaaddiertjes , welke uil een rond deel nicl

een, gewoonlijk spits toeloopcnd, korter ofluugcr

aanhangsel beslaan. Wij zien dergelijke bij alle

zoogdieren en de meeste insekteu.

De schrijver besluit zijne verhandeling met cenc

vergelijking tusschen de spermatozoa en de bloed-

bolletjes. De eerste zijn even zou noodzakelijk

tot de voortplanting , als de laatste tot de voe-

ding (^).

Op de twee platen zijn op eenen zwarten grond

(op dezelfde wijze als door bremscr , mehlis en

anderen ingewandswornien zijn afgebeeld) de zaad-

diertjes voorgesteld van Salamandra atra, Cobitis

barbaluia
, fiana temporaria , Bufo cinereus , Hyla

viridis ^ Lnrerta ngilis, Culumba licia , Coluber

nalrix , Emys europaea, Salatnandra maculata,

^nguis fragilis , Triton crislalus, Lepus cuniculus

en f^'esperttlio murinus.

Dal wij van een reeds voor drie jaren uitgege-

ven gescliritt nog melding maken , zal zyne ver-

(') > Dti Same ui dat Zeugungsbtul , dat Blut der Er-
» nahrunguamc." S. 22.
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ontschuldiging vinden in de belangrijkheid van

het behandelde onderwerp , en in de algemeene

aandacht , die men aan dit stukje geschonken

heeft , hetwelk ook door de voordragt der zaken

en door helderheid uitmunt. Overigens gaf ons

eene andere verhandeling , over hetzelfde onder-

werp , welke ons voor weinige dagen door den

Hoogleeraar wagner Ip. Erlangen werd toegezonden
,

gereede aanleiding , om het opstel van czermak te

beschouwen , en met dal van vi'agner te vergelij-

ken , welks inhoud wij nu in de tweede plaats

beknopt willen opgeven. Het is getiteld

:

Fragmente zur Physiologie der Zeugung , vorzüg-

lich zu mikroskopischen .'Jnalyse des Sperma's

van D». R. WAGNER , Professor in Erlangen (af-

gedrukt zoo het schijnt uit de Abhandl. der

physik. tnathem. Klasse der Acad. zu

Munchen. Bd. II.) 1836.

Deze verhandeling is met drie platen voorzien,

waarvan de figuren door duidelijkheid en bepaald-

heid van omtrek die van czermak ver overtreflFen.

Met de beschrijving en verklaring dier figuren vangt

de schrijver aan , om alzoo den lezer eerst met

de waarneming bekend te maken , voor hij hem

de daaruit afgeleide algemeene gevolgtrekkingen

en meeningen mededeelt.

Deze afbeeldingen wijken van die van czermak

vooral daarin af , dat vele eencn zeer langen draad-

vormigen staart hebben , welke ook bij de Spermato-

zoa van vogels niet ontbreekt [Columba domestica
,
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Parus cristatus , Parus coeHtleus , Turdus vis-

civorus , Alauda campestris , Fringilla spinus
,

Fringilla coelebs , Fanellus cristatus). De ronde

vorm , dien czermak bij de Spermatozoa der vis-

schen opmerkte , is door w. ook bij Cypriitus

Brama gezien , maar hij bemerkte daarbij een kort

en zeer dun draadvormig aanhangsel. Verschil-

lend 13 daarentegen de gedaante der Spermatozoa

bij kraakbeenige visschen , althans bij Petromyzon

en Squalus ; bij het eerstgenoemde geslacht staf-

vormig, veelligl met een hoogst fijn draadje of

aanhangsel , bij Squalus naar eene spiraalvormig

gedraaide streep gelijkende. Bij zoogdieren is

steeds de vorm der Spermatozoa die van een rond

ligchaam met een lang draadvörraig aanhangsel

(de gedaante der Cephaluroidea van czermak)
,

gelijk ook door dezen is aangenierkt. Ook bg

Paludina impura en Cyclas oornea koeien derge-

Igke Spermatozoa voor. Het aanwezig zijn van

deze dieren bij de laatste soort is hoogst opmer-

kelijk , en bewijst, dat men de koplooze w^eek-

dieren als hermaphroditisch beschouwen moet

;

waarschijnlijk zijn hier eijerstok en zaadhal innig

verbonden. Bij de Spermatozoa der Salamanders

en Tritons zag w. hoogst fijne en in trillende be-

weging zijnde cilia {fVimpern) en bij Salamandra

maculala aan het spits uitloopende , dikkere eind

een rond knopje.

Wagner maakt in deze verhandeling vervolgens

eenige melding van de waarnemingen der niéu-

yieieu. Als een bykans algemeen gebrek der tot

uog toe bekend gemaakte onderzoekingen
, merkt
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hg aan , dat men alleen op de Spermatozoa gelet

,

en te weinig acht gegeTen heeft op de overige

bestanddeelen van het Sperma. In hetzelve vindt

men namelijk, behalve deze diertjes, eene menigte

yan verschillend gevormde ligchaampjes, schijfjes,

bolletjes , korreltjes en onregelmatige massen

•welke niet alleen tot de wording der Spermato-

zoa , maar ook tot het leven van het Sperma in

een zeer gewigtig verband schijnen te staan. De

rangschikking der bijzondere vormen dezer ele-

menten van het zaad en de aanwijzing van hun-

nen waren aard houdt hij bijkans voor moeijelij-

ker' dan de scherpe karakterbepaling der Sperma'

tozoa. Hij geeft zijne methode van onderzoek op.

waarschuwt tegen vooraf opgevatte meeningen;

betuigt zijn twijfel aangaande de waarschijnlijkheid

van zoo veel verschil in dealen en zoo zamenge-

sleld maaksel aan te treffen , als bij sommige In-

fusoria en Entozoa gevonden is , in dieren , wier

levensduur zoo kort, wier verblijf zoo eng tol

een enkel orgaan beperkt is , en eindigt met de

uitkomsten zijnor onderzoekingen in den vorm

van thesen mede te deelen , wie man sie aufsu-

stellen pflegt , wenn man Widerspruch wünscht

,

der dem Ernst der fFissenschaft gemass ist.

Wij laten hier eenige der gewigtigste stellingen

volgen , waarmede wij ons berigt over deze leer-

rijke, en in den echten geest des waarheidlievcnden

onderzoeks geschrevene verhandeling besluiten.

I. Het zaad beslaat in dcszelfs tot voorlleling

geschikten toestand uit onderscheidene wezenlyke

gronddeelen.
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2. Drie groadbestanddeelen schijnen aan hel zaad-

vocht eigendommelijk toe tebehoren, eene gelijksoor-

tige vloeistof, korreltjes of bolletjes en zaaddierljes.

3. De gelijkslachtige vloeistof zonder balletjes

kan met het Serum des bloeds vergeleken worden

en hare hoeveelheid is verschillend. Zij is waar-

schijnlijk eiv?itachtig ; zuren en wijngeest doen haar

stremmen , en eerst dan wordt zij , als eene fijn-

korrelige, doorschijnende massa, een voorwerp

van mikroskopische waarneming.

4. De korreltjes en bolletjes van het zaad zijn

kleine , in huune grootte meer daa de bloedbol-

letjes van elkander verschillende ligchaampjes
,

welke reeds voor , maar ook tegelijk met de zaad-

dierljes aanwezig zijn, en met deze in geene ver-

dere betrekking schijnen te staan.

5. Er zijn andere kegelvormige of zeer verschil-

lend gevormde ligchamen , welke men niet met

de ware zaadboUeltjes moet . verwarren, maar

welke in een naauw verband tot de voeding der

zaaddiertjes schijnen te staan.

6. De zaaddiertjes ontstaan grootendeels in massa

in eigenaardige blaasvormige hulsels , welke een

latere vorm der onder N". 5 beschrevene bolletjes

schijnen te zijn.

7. De zaaddiertjes en hunne geheele ontwikke-

ling zijn het voortbrengsel der verhoogde voort-

telingskraciit; hunne wording hangt derhalve van

ouderdom en jaargetijde af.

8. De zaaddierljes zijn even wezentlijkc bestand-

deelen van het zaad , als de bloedboUctjes zulks

van bet bloed zijn.
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9. Het ontstaan der zaaddiertjes is tot nog toe

slechts door het aannemen eener generatio aequi-

voca te verklaren , en kan als een der sterkste

gronden voor deze stelling beschouwd worden.

10. Een bevruchtingsvermogen van het zaad zon-

der zaaddierljes is niet mogelijk ; hetzelve schijnt

met het afsterven dezer diertjes verloren te gaan.

13. Alle bestanddeelen des zaads komen in eenc

onmiddellijke aanraking met de eijeren , en moeten

zulks doen , wanneer er bevruchting zal plaats

hebben.

16. Bij vogels, zoogdieren en waarschijnlijk alle

met schubben bedekte kruipende dieren dringt het

zaad trapsgewijze door de inwendige geslachts-

deelen tot den eijerslok door.

22. De zaaddiertjes staan in eene soortelijke be-

trekking tot de diersoort , waarin zij voorkomen.

24. Altijd komen slechts zaaddieren van eener-

lei bepaalden vorm in dezelfde soort voor.

25. Alle individus van eene soort hebben ge-

lykvormige zaaddiertjes.

J. V. D. H.



Beitrage zur Anatomie der F'ögel. Von r. wag-

NER , Professor zu Erlangen (Abhandl. der

mathem. physic. Klasse der Academie zu Mun-

chen. Bd. II. S. 271—308). Met eene Steen-

dnikplaat. 1836.

D<rez,e verhandeling behelst bydragen tot de ont-

leedkundige kennis van verschillende organen der

vogels, waartoe de schrijver uit 57 geslachten,

meer dan honderd soorten onderzocht heeft. De

eerste bijdraag handelt over het dubbeld voorko-

men van het eijernest bij vele vogels. Het is be-

kend , dat by vogels gewoonlijk alleen het linker

ovarium voorkomt. Wolf heeft in 1810 het eerst

bij Falco nisus het aanvvezig zijn van tvyee eijer-

neslen opgemerkt , en bijna te zelfder lijd maakte

EMMERT zijne waarnemingen dienaangaande bij

verschillende roofvogels bekend. Wagner heeft

deze zaak nu bij zeer vele vogels nader onder-

zocht en bij Falco palumbarius eenen zeer ont-

wikkelden regier egerstok afgebeeld. Hij vond

dezen regten eijerstok ook somtijds bij Falco bu-

teo , waar mtzsch denzelveii nooit waarnam

;

somtijds bg Slrix otus en Strix aluco , eenmaal

bij Corvus corone (bij Passeres komt een regter

eijerstok zeer zelden voori; onder de klimvogels

komen twee eijerstokken , bg Psittacus dikwerf

voor, en wag.ner vond dezelve bij drie soorten;

bij spechten daarentegen schijnt bijkans altgd al-

leen de linker egerstok aanwezig , hoezeer w.
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eenmaal bij Picus viridis een zeer klein rudiment

Tan het regier ovarium vond. Nooit daarentegen

vond w. twee eijerstokken bij hoenderachtige vo-

gels , stellloopers of zwemvogels.

De tweede bijdrage handelt over het vooricomen

van een rudiment van regter eijerleiders bij de

vogels. Deze bijzonderheid is zeldzamer opgemerkt,

dan het aanwezen van twee eijerstokken. De

schrijver zag echter eenen regtschen eijerleider
,

die dunner was dan die der linkerzijde en naar

boven toe bandvormig uilliep bij Gypogeranus

serpentarius , door hem in het anatomisch Museum

te Berlijn onderzocht, bij welken vogel ook tvvee

eijerstokken aanwezig waren. Buitendien heeft

hij slechts eenmaal by Fulica atra een kort , uil

de Cloaca ontspringend , blind uitloopend begia-

sel van een' regter eijerleider gezien.

De derde bijdrage handelt over de asymmetri-

sche ontwikkeling der ballen by de vogels gedu-

rende den paarl^d ; hier is als eene merkwaar-

dige overeenkomst met de vrouwelijke voort-

plantingswerktuigen , de linker bal veel grooter
,

somtijds tweemaal grooter dan de regter , maar

tot andere deeleu , tot de afvoerende buizen strekt

zich deze zijdelingsche ongelijkvormigheid niet uit.

De vierde bijdrage bevat opmerkingen over

het blinde aanhangsel aan den dunnen darm der

vogels , hetwelk men als overblijfsel van den do-

jer-ingewandsgang beschouwt. Dit diverticulum

komt bij moeras- en watervogels
,

gelijk reeds

MECKEi, en NiTzscH hebben opgemerkt , vrij al-

gemeen voor. De schrijver vond dit deel zeer
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zeldzaam bij roofvogels , nooit bij zingvogels

,

daarentegea sleeds bij den koekoek. Onder de

zwemvogels onlbrak het bij vele soorten , maar

schijnt bij den gans evenwel standvastig aanwe-

zig te zijn. Het meest ontwikkeld en regelmatig

treft men dit deel aan bij snippen en verwandte

geslachten (Limicolae, nitzsch). Wagner vond dit

deel echter niet bij Ibis falcinellus , hoezeer het

bg het geslacht Numenius zeer standvastig aanwe-

zig schijnt te zgn , en bij Numenius arquata zelfs

10 lijnen lang is. Dit korte diverticulum heeft

geene villi , die bij deszelfs ingang, aan den dun»

nen darm , ophouden , maar het sigmvlies is in-

^vendig met vele groeven voorzien.

De vijfde bijdrage handelt over de vereeniging

en zamensmelting der nieren. Bij Lanius excubi—

tor zijn de nieren , volgens nitzsch , altijd vaa

achteren zamensegroeid: zulks werd ook door w.

waargenomen (S. 301). Ook vond w. dergelijk eene

vereeniging somtijds bij andere vogels , terwgl bij

andere individuen dier zelfde soorten de nieren we-

derom van elkander afgescheiden waren. Bij Platalea

leurorodia zag w. de nieren in den vorm van een

hoefijzer vergroeid aan het achterste gedeelte j ook

bg Ardea cinerea schijnt eene verbinding der twee

nieren zeer dikwerf voor te komen. Nimmer nam

de schr. dergelijk eene vereeniging bij roof-, hoen-

derachtige of zwemvogels waar.

De zesde bijdrage beschrijft verscheidenheden
,

die de vaten van den hals aanbieden, en de hier

dikwerf voorkomende zgdelingsche ongelijkheid in

ontwikkeling. De regier vena jugularis is , waar-
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op reeds anderen opmerkzaam hebben gemaakt

,

gewoonlijk twee- of driemaal grooter dan de lin-

ker. W. vond bg alle door hem onderzochte vo-

gels , zonder onderscheid , de regier vena jugula-

ris grooter dan de linker , maar de betrekking

tnsschen beiden was , bij verschillende soorten
,

zeer onderscheiden.

In eene zevende bijdrage merkt de schr. op

,

dat de blinde darmen dikwerf aan wederszgde

ongelijk in grootte zijn.

De achtste bijdrage eindelijk handelt over het

getal der ploogen in den waaijer of den kam van

het vogeloog. Dit aantal biedt somtijds in verschil-

lende individuen der zelfde soort
,
ja zelfs wel in

beide oogen bij een en hetzelfde dier eene geringe

afwijking aan. Het grootste aantal dezer plooijen

vindt men bij Passeres namelijk van 20 tot 30(30

b. V. bij Lanius ruficeps , Corvus glandarius , 28 bij

Slurnus vulgaris , enz.) Bij soorten van het geslacht

Strix is dit getal daarentegen het kleinste (bij

Strix flammea b. v. 5, bij Slrix o<2<« 6) gelijk ook

by Caprimulgus 5 , (volgens blainville slechts 3).

Vindt men gevolgelijk , zoo als de schr. hier uit

afleidt , minder plooijen in hel pecten , naarmate

de geschiktheid, om in den duister te zien, toeneemt?

J. V. D. H.



Untersuchungen über die iiusseren Kiemen der

Embryonen von Rocken und Hayen , non Dr.

F. s. LEUCKART , Ofdentl. öffentl. Professor

der Medicin , Physiologie und vergleichenden

Anatomie ara der Universitat zu Freiburg

,

Director der zootomisch-physiologischen An.

stalt , der Kaiserl. — Leopoldinisch Karoli-

nischen Academie der Naturforscher , der

Königl. französischen Akademie der Medi-

cin , der Kaiserl. Russischen Societdt der

Naturforscher zu Moskou, und mehrerer an-

deren gelehrten Gesellschaften Mitgliede. Mit

5 lithographirten Tafeln. Stuttgart, t. f. rie-

GEB en Gomp. 1836, gr. 8°.

De geleerde schryver geeft eerst eene inleiding

over hetgeen in de ontwikkelingsgeschiedenis , in

de laatste jaren vooral , is verrigt geworden , welk

overzigt echter om de beperkte ruimte niet veel

meer dan eene naamlyst van verschillende natuuron-

derzoekers en ontleedkundigen zga kon. Daarop

volgen eenige geschiedkundige aanteekeningen over

het voorkomen van uitwendige kieuwen bij kraak-

beenige visschen. De eerste afbeelding hiervan

vindt men bij bloch , die daarin eene nieuwe

soort van haai meende te erkennen , Squalus ct-

liaris (blocb, Syst. ichthyol. , ed. bchn. Tab. 31.)

Toen eenmaal de ware aard dezer draden als

vrge kieuwen ontdekt was geworden , werd deze

bgzonderheid bjj, meerdere soorten van kraak-
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beenige visschen, vooral door den voorlreflèlgken

natuuronderzoeker ratuke , nagespoord.

De schr. gaat vervolgens over tol de beschrg-

ving der door hem onderzochte haagen en rog-

gen, welke met vrije draadvormige , uitwendige

kieuwen voorzien waren. In de eerste plaats

geeft hg eene beschrijving van het embryo van

Squalus Acanthias; de schr. zag er verscheidene

van omtrent 3 duim grootte, die van hetzelfde

wijfje afkomstig waren. Het merkwaardigste aan

deze embryonen waren , de in den verschen

toestand helder rood gekleurde, uitwendige,

draadvormige kieuwen , welke aan de ademha-

lingswerktuigen van onderscheidene ongewervelde

dieren : en van de larven der kikvorschachtige

dieren herinneren. Zij zijn van verschillende

lengte , de langste draden waren ruim § duim

lang. Daar er aan weerszijden vijf kieuwopenin-

gen aanwezig zijn , vindt men aan elke zijde vgf

rgen van dergelijke kieuwdraden. Uit elke kieuw-

spleet komen ongeveer 15 tot 20 draden te voor-

schijn
,

gevolgelijk aan iedere zgde 75 tot 100^

Evenwel is het getal bg niet alle voorwerpen vol-

komen gelijk. Ongetwijfeld verdwijnen deze uit-

wendige , zeer weeke en buigzame kieuwen traps-

gewijze reeds in de egerleiders. Verschillende

grootere foetus van dezelfde haaisoort , van vgf

tot acht duim lang , welke leuckart in verschil-

lende musea zag , en bg welke nog een aanmer-

kelijke dojerzak aanwezig was, vertoonden geen

spoor meer van deze draden. Zij ontstaan van

de spitsen der plaatjes van het voorste kieuwblad
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eiker kjeuwholte. Dergelijke, maar kortere en

minder talrijke draden kwamen ook uit de fo-

ramina temporum of de spuilgalen te voorschijn,

gelijk RATHKE vroeger bij Sq. Mustelus beschreef.

De dojerzak bestond uit twee doorschijnende vlie-

zen ; het uit^vendige is dikker en sterker , en

heeft geene vaten ; het inwendige is fijner en

vaatrijk. Twee hoofdstammen van vaten verdeelen

zich in vele takken over dit laatste vlies , eene

slagader {^Arteria omphalo-mesenlerica) en eene

ader [^Vena omphalo-mesenterica). De dojerzak

ging door eenen, ongeveer drie lijn langen , (/mc<m«

vitello-intestinalis in het begin des dikken darms

over.

In de tweede plaats beschrijft de Heer leuckart

een 8 d. , 9. 1. lang embryo van Squalus Carcha-

rias L. Hier zijn
,

gelijk bekend is
, geene fora-

mina temporalia , en, gevolgelijk vindt men ook

die draden niet , welke daaraan bij Squalus muS'

telus en Acanthias -waren opgemerkt. Hier ont-

sprongen niet alleen van het voorste kieuwblad

van elke kieuwholte , maar ook van het achterste ,

dergelijke draden; doch deze laatsten zgn korter

en fijner.

In de derde plaats beschrijft leuckart een 3

A. 2 lijn lang embryo van Zygaena Tiburo. Hier

waren de kieuwdftiden talrijk, voor elke kieuw-

spleet ten minste twintig, en zij kw'amen , even

als bg het embryo van Squalus Carcharias, van

de lamellen , zoowel van het voorste als achter-

ste kieuwblad van elke kieuwholte te voorschijn.

De dojerstreng is lang , met zonderlinge , inwendig

NAT. TIJD8CH. O
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niet holle , maar met eene fijn korrelige massa

opgevulde , nagenoeg 3 lijn lange , aanhangsels

voorzien. (De afbeelding vertoont zich bijkans als

de met vlokkige aanhangsels voorziene maag der

Carabici en Dtjtisci.)

In de vierde plaats deelt leuckart ons zijne

opmerkingen mede over een door hem onderzocht

embryo van Torpedo marmorata van 2 duim 7 1.

lengte. Hier vraren de draden slechts weinig in

getal (vijf kwamen uit de vier voorste, vier uit

de vijfde kieuwopening te voorschijn), maar zij

•waren daarentegen bijzonder lang (9 tot 10 lijn).

Zij zijn slechts verlengingen van de spitsen van

kieuwplaten van het voorste kieuwblad van

elke kieuwholte , en aan de platen van het ach-

terste kieuwblad der kieuwholle zag men vol-

strekt geen spoor van zulke draden. De spuit-

gaten vertoonden geéne draden , zoo als bij Sq.

mustelus eu Sq. aca«</tia's waargenomen zijn.

Eindelijk beschrijft leuckart een 2 d. 8. 1. lang

embryo eener niet nader bepaalde rogsoort , welke

hg vermoedt Raja Rubus te zijn. Uit elke kieuw-

spleet komen ongeveer 6 draden te voorschijn.

Hierop besluit de schrijver met eenige algemee-

ne opmerkingen en gevolgtrekkingen. Wij teeke-

nen hieruit op, dal deze uitwendige kieuwen tot

nog toe niet bij Cyclostomentea bg beenige vis-

schen zijn waargenomen , en daar ook niet aan-

wezig schijnen te zijn , dat zij waarschijnlijk ei-

gen zgn aan de embryonen van levendbarende

(ovovivipare) roggen en haaijen, dat zij geene ver-

Iongingen der uitwendige bekleedsels zijn
,

gelijk
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THOMSON meende , maar onmiddelbare vervolgen

van de blijvende kieuwen , terwijl de spitsen der

plaatjes, waaruit deze gevormd zijn, zich, ge-

Igk RATHKK te regt heeft opgemerkt, verlengen.

Lel'ckart vergelijkt deze deelen ook nog met an-

dere vormen der ademhalingswerkluigen bij on-

gewervelde dieren en bij reptilia. Bijzonder groot

is
,

gelijk LKuCKAiiT opmerkt, de overeenkomst met

de uitwendige kieuwen bij hel emhnjo van Sala-

mandra alra , van welk . op de Alpen en liooge

bergen van Europa wonend dier , wij onlangs ver-

scheidene bevruchte voorwerpen zelven hebben

kunnen onderzoeken , en in de ongeborene jon-

gen de bijzonder groolc kieuwen , die , volgens

voN sciiREinERs , reeds voor de geboorte bijkans

geheel verdwijnen . met bijzondere belangstelling

beschouwd hebben.

Wat de geschiedenis der ontdekking van uit-

wendige kieuwen bij het embryo van haaijeu en

roggen betreft , moeten wg nog opmerken , dat

A. MONRO dezelve het eerst gekend en bij een foe-

tus eener Raja afgebeeld heeft in zijn werk : The

Slruclure and Physiology of Fishes , Edinburgh

1785, folio. De Heer leuckart vermeldt zulks

ook op gezag van thomson, maar voegt er bg

(S. 6) dat hij de zeldzame oorspronkelijke uitgave

niet kon naslaan , en slechts de verlalingi van i.

G. sciiNEiDER bezil , Waarin hij niet alleen deze

figuur niet overgenomen zag , maar ook in het

^erk zelve en in de verklaring der platen niets

bepaalds dienaangaande aantrof. Men zou hier-

uit veelligl kunnen afleiden dat de zaak twijfel

o 2



186

achtig, en thomson's opgave verkeerd was. Wan-
neer dit eenigziüR of in de woorden van leuckart

opgesloten ligt , of door anderen daaruit kon wor-

den afgeleid, kunnen wij berigten , dat wij het

oorspronkelijke Engelsche werk, hetwelk zich op

de Bibliotheek der Leidsche hoogeschool bevindt,

daartoe opzettelijk nageslagen, en werkelijk PI.

XIV^ eene af b. van het foetus met de bursa enti-

ana van eene rogsoort gevonden hebben , waarop

in E afgebeeld zijn (geiijk men op p. 88 leest):

numerous vessels , which were full of red blood
,

and floated loose in the qlaire or alhtimen of the

egg. These vessels supphj the place of the gills

and seem to be afterwards covered and converted

inlo the gills. Er is dus geen twijfel aan , of

MONRo heeft deze bijzonderheid reeds bekend ge-

maakt, en, hoezeer deze figuur niet in de Duit-

sche vertaling is overgenomen , vindt men daar

toch op bl. 117 deze plaat vermeld, en leest er:

» E zeigt die zahlreichen Gefiisse , votl rothen

3> Blutes , a/l, wclche lose in dem Eiweifs schwim-

» 7nen , uach MO.\r.o die Stelle der Kiemen verlrelen

» und nachher bedeckt und in die Kiemen vertOan-

» delt toerden." Deze zeer bepaalde eu duidelijke

w^oorden zijn zekerlijk aan de aandacht van on-

zen geleerden vriend i^kuckart ontsnapt.

J. V. D, H.



Over den stag en het geluid vati het Hart.

Report on the Molions and Sounds of the heart.

Bij the Dublin subcornmitlee of the Medical

Sectinn. (Report of the fifth Meeting of the

British Association for the Advancement of

Science. London 1836. p. 243—250.)

1. J.n het hart der warmbloedige dieren volgt

de systole der hartekamers ontniddelijic die der

harteboezems. 2. Gedurende de systole der har-

tekamers zijn de harteboezems opgevuld (net bloed

uit de aderlijke stammen. 3. De hartekamers

worden , als hare systole geëindigd is , slap en

ontspannen , en het bloed gaat schielijk , maar met

geringe kracht, van de harteboezems in hare hoU

ten over. 4. De harteboezems zijn nooit van bloed

ontledigd , en werken slechts ^veinig op het daar-

in vervatte bloed ; eene active zamenlrekking be-

speurt men alleen in derzelver aanhangsels of

hartooren. 5. Wanneer men den tijd tusscheti'

twee opeenvolgende slagen van hel hart in 4 gè'^

lijke deelen verdeelt, kan men twee van deze

deelen toeschrijven aan de during der systole Van

de hartekamers, iels minder dan een vierde aan

het tijdsverloop tusschen hel ophouden der iys-

lole van de ventriculi en hel begin der diastole

van de harteboezems, en dé overige lijd verloopt

in de diastole en systole van de harteboezems.

6. De hartekamers naderen in de systole tot hel

voorste gedeelte van den thorax , en veroorzaken
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door hare aanraking en drukking tegen de borst-

holle het » klopperC' \an hel hart. 7. De kloppin-

gen van het hart en de slagen der j)olsaderen zijn

alleen dan gelijktijdig als de pols in de slagaderen,

welke digi bij het hart zijn , waargenomen wordt;

bg de slagaderen , welke op een' afstand liggen, zijn

de slagen later dan de kloppingen van hel hart,

en hel tijdsverschil beantwoordt aan den afstand.

In het hart van den kikvorsch zwelt de harte-

kamer , en nadert tot het slernum gedurende de

diastole , en verwijdert zich gedurende de syslole.

Dit verschil tusschen de bewegingen van het hart in

dit dier en in de anderen , welke aan proefneming

onderworpen waren , kan verklaard worden door

de opmerking, dat de zwelling der ventriculi bij

de laatslen voortgebragl wordt , door de verdik-

king hunner spiervezels , welke in een staal van

zamentrekking zyn, en wier massa aanzienlijk is in

vergelijking van de grootte der inwendige hollen
,

terwijl in het hart van den kikvorsch de wanden der

hartekamer dun zijn , en harq holle groot is; de ver-

dikking der wanden , door de zamentrekking hun-

ner vezels veroorzaakt, weegt hier de vermindering

van omvang niet op , welke bg de hartekamer door

de uitdrgvJng van haar bloed veroorzaakt wordt.

Uil de proeven over hel geluid van het hart

schijnt te volgen: 1. Dat het geluid niet voortge-

bragl wordt door de aanraking van de harteka-

mers met het borstbeen en de ribben , maar ver-

oorzaakt wordt door de bewegingen binnen in

het hart en deszelfs vaten. 2. Dal het borstbeen

en de voorzijde der borstholte, door met de har-
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tekamers in aanraking te zijn , de hoorbaarheid

der klanken vermeerderen. 3. Dat het eerste ge-

luid verbonden is met de syslole der hartekamers
,

en daarmede in duur overeenkomt. -1. Dat het

niet veroorzaakt wordt door wrijving van de in-

wendige oppervlakte der hartekamers tegen el-

kander , daar zulke wrijving eerst bestaan kan
,

wanneer het bloed uit de hartekamers gedreven

is , terwijl de eerste klank daarentegen begint met

den aanvang van de zamentrekking der harteka-

mers. j. Dat de oorzaak van den eersten klank

begint, en eindigt met de *J/i/o/e der hartekamers
,

en gedurende de voortduring der syslole onop-

houdelijk bliji't voortwerken. 6. Dat de eerste

klank niet afhangt van het sluiten der klapvliezen

tusschen harteboezems en hartekamers , daar deze

beweging plotseling geschiedt , en veel korter duurt

dau de systole. 7. Dat dit geluid wordt voortge-

bragt door den schielijken overgang van het bloed

over de binnenwanden der hartekamers , op des-

zelfs weg naar de monden der groote vaten. 8.

Dat het bruü musculaire veelligt tot den eersten

klank iel^ bijbrengt. 9. Dat de tweede klank

invalt met hel einde van de systole der harteka-

mers , en tot deszel's voortbrenging den on-

geschondenen toestand der vahulae semilunares

van de aorta en art. jiulmonaris behoeft ; dat

dezelve wordt voortgebragt door den schielijken

stoot en tegenstand (check ) , door de werking

dexer klapvliezen aan de beweging der hloedko-

lommen gegeven, welke, door de veerkracht der

slagaderstammcn , naar het hart worden g«dreven
,
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na het einde van elke systole der hartekaraers.

De commissie betuigt hare meening
, dart , of-

schoon er , door latere onderzoekingen , veel licht

verspreid is , over de bewegingen en geluiden

van het hart , de geaardheid van het onderzoek
,

evenwel , in vele gevallen , het opmaken van be-

vredigende gevolgtrekkingen moeijelijk maakt.

Zij meent mede , dat het onderwerp , door deszelfs

belang , zoowel uit een practisch oogpunt , als

beschouv^d als een onderwerp van natuurkundig

onderzoek , eene verdere nasporing allezins waardig

is. Wanneer wij de boven bijgebragte uitkomsten

vergelijken met het gevoelen , door den beroem-

den physioloog bi;rdach voor eenige jaren in de

vergadering der genees- en natuurkundigen te fVee-

nen voorgedragen (JJeber den Schlag und Schall

des Herzens. Wien 1832. 4°.), dan vinden wij

een aanmerkelijk verschil , 't geen hpt oordeel

der commissie , dat de zaak verdere nasporing

waardig is , nieuw gewigt bgzet. Volgens hem
heeft CORRICAN te regt als oorzaak van het klop-

pen opgegeven, dat de spits van het hart, gedu-

rende de diastole der hartekamers tegen de wan-

den der borstholte stoot , terwijl de kamers door

den bloedstroom niet slechts verwijd , maar ook

verlengd worden. Wat hel geluid betreft , de

eerste klank wordt , volgens burdach , door het

instroomen van bloed in de hartekamers , na de

zamentrekking der harteboezems veroorzaakt , en

het tweede geluid door het instroomen van bloed

in den ingang der slagaderliyke stammen bij de

systole der hartekamers.

J. V. D. H.
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Over een nieuw fossil-geslacht van herkaauwen-

wende dieren , Sivatherium genoemd.

Di'it dier (Sivatherium giganteum) , waarvan tot

nog toe alleen de kop (en deze onvolledig) bekend

is , moet bijkans de grootte van een olifant be-

reikt hebben. Het had tveee horens tusschen de

oogkassen , en waarschijnlijk een' slurp , daar de

neusbeeuderen veel met die van den tapir overeen-

kwamen , en het onderoogkasgat zeer groot was.

[^On the Sivatherium giganteum , a new fossil Ru-

minent genus from the F'alley of Markanda in the

Sivdlik branch of the Sub-Himalyan Mountains.

Bg H. FALCONER and p. t. cantlet [from the Asi-

at. Researches, Transact. of the Asiatic Society

of Bengal, Part III.) London and Edinburgh

Philos. Magazine. Vol. IX. N". 53. September

1836. p 193—201. N°. 54. p. 277—283 , loüh

an Engracing. PI. IL]

J. V. D. H.
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Platina in Mijnen van het eiland Borneo.

Uil)it een' brief van den Heer p. w. korthals aan

den Hoogleeraar reinwardt, van 10 Augustus 1836

uit Benjermassing , ontvangen den 6 Januarij 1837)

waarvan ons goedgunstig mededeeling gegeven

is , was gemelde reiziger , met het andere lid der

naluurk. commissie, den Heer muller , aldaar den

29 Juiy aangekomen, na op den 10 Julg van

Batavia vertrokken te zyn. Wij mogen ons van

het verblijf dezer natuuronderzoekers op het nog

weinig bekende eiland Borneo veel opheldering

voor de natuurlgke geschiedenis beloven. Bijeen

bezoek aan het hof van den Sultan te Martepoera
,

zag de Heer korthals , dat de kleeding van den

vorsten 'én zgne wapenrusting schitterd van dia-

manten , die uit de mijnen van Karing-intan ko-

men , in welke mijnen ook platina voorkomt.

De reiziger beklaagt zich zeer over de hitte , daar

de thermometer in den schaduw , die 's morgens

niet zelden op 08" staat , op den dag tot 93" of

96' rgst. Zgn voornemen is eerst de rivier op.

te gaan , en vervolgens de zuidoosthoek van Bor-

neo te bezoeken , daar het , by het begin van den

regentijd ondoenlijk is , om de rivier op te varen

Deze riviertogt is lastig en gevaarlijk , zoodat men

den reizigers aangeraden heeft, 's nachts gewa-

pende wachten uit Ie zetten.

J. v. D. H.
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Natuurkundige vraag voor den jare 1837, uit-

geschreven door teïler's Tweede Genootschap
,

om vóór 1 April 1838 beantwoord te worden.

Daraar er nog steeds groote onzekerheid be-

» staat aangaande de beweging der sappen in de

> planten , niettegenstaande de veelvuldige navor-

» schingen , ten allen tijde daaromtrent in het

» werk gesteld , zoowel met opzigt tot de orga-

» nen , binnen w^elke , en de wijze , waarop ze

» plaats heeft , als ook ten aanzien der oorzaken

» van dezelve: en daar het allezins wenschelgk

I is, dat dit beiangrgk onderwerp der natuurkun-

» de , door verder onderzoek , al meer en meer

» worde opgehelderd , zoo verlangt het Genoot-

» schap

:

» Eene naauwkeurige en volledige , doch te-

» vens beknopte , uit wel bewezene en herhaalde

> waarnemingen en proefnemingen opgemaakte

» beschrijving van de beweging der sappen in de

w planten , vooral met opzigt tot de volgende

» vraagpunten : Welke zgn de deelen of organen

» der planten , waarin de beweging der sappen

> plaats grypt? Verschillen de organen , waardoor

» de eerste of ruwe vochten uit den bodem op-

» genomen worden , en waarin ze vervolgens op-

» klimmen , door het gewas verspreid en naar de

> knoppen en bladen gevoerd worden , van die-

> gene , waardoor de in de bladen veranderde

» en bereide sappen teruggevoerd worden? Wor-

» den niet de sappen tevens luchtvormige vloei-
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M stoffen opgenomen en voortbewogen ? Moet

> aan de^ spirale vaten eene afzonderlijke, van die

» der overige organen , verschillende werking wor

» dea toegeschreven 'i Voeren dezelve alleen sap-

» pen of alleen liichtvormige vloeistoffen , dan

» wel beiden te zamen ? In hoc verre verschilt

» de beweging der vochten in de vaten of buizen

» van die in het cel wijsweefsel? — Mag het be-

» staau van een eigen stel vaten , ter beweging

» van de bereide en voedende sappen dienende
,

» zoo als door c. h. schultz en meijen is aange-

» nomen , als genoegzaam bewezen , en in alle

» planten aanwezig worden aangemerkt? Welke

» zijn de oorzaken der beweging der sappen in

ï planten ? Wat is er in 't bijzonder te houden

» van de laatste eigene waarnemingen van den

» Heer girou de büzareingues in zijne verhande-

X ling: Sar la distribulion et Ie mouvement des

» fluïdes dans les plantes , y/nn. des Sciences

» naturelles, 2° Serie 1836. p. 226 opgegeven?

)» Worden deze door herhaalde waarnemingen be-

» vestigd?

D. V.

Z-T).
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O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

ü.

O.

O.

Bb.

Bb.

Bb.

B. 56

0. 350

B.

Balaena Mysticclus.

Blennias ïiriparus,

Bobadscbia. Jaegeb.

marmorata.
"

• occellata.

Bombyx Atlas.— Pyri. .
.

Brujmansia. Bl. . .

Bruguicra. .

Bryum pal astre. Siv.

Bufo cinereus.

C.

Cactus grandiflorus. . O. 67
Calanthe. ... 0, 192
Callidryas. Boisoov. . B. 79
Canis B. 136
Caoutcliouc. . . . B. 146
Caoutdiouciiic. . . B. 146

Caryophyllaceae. . . (). 16

Cassiopca Mcrtensii. Ba. B. 64
Cassytba.

CaTia flavitlens.

leucopyga.

rapestris.

Centebes.

Cepbaloida. .

E. g7 Cepbaluroidea.

B. 67|'^"*^°'*''^*- J^»-

allmis.B. 67

O. 29

O. 29

0.187

O. 11

O. 6

B. 171

0.187

B. 114

B.114

O. 62

B.107

B.171

B.171
B. 109

B.110

B.110

Bb. B.109

B. 109

B.109

insidioSQS

nigi-icans.

platycentrotus

—^ prehensiüs

Cetacea. . . . B.152
Cheiroptera. . . B.134
Cbicoraceën. . , B. 147
Cbincbilla. . . O. 59
Cliiridota. EscnscR. . B. 68- discolor. Escesca. B. 68

lambricoides.

EscBsca. . B. 68
purpurea. Less. B. 68

—— lufesoens. Br. B. 68
Terrucosa.EscnscD.B.68



BLADWIJZER
Blad

Oirysaora fuscescens. Ba. B. 63

melanastcr. Bb. B. 63

Chrysospleniam oppositi-

{oiiam. ... O
0.166

B. 66

CUusqaea, H. ^ K.

Cladodactyla. Ba.

albida. Bh. B. 66

Gaertneri. B. 66

miniata. Bb. B. 66

. ni^icans.Ba.B. 66

Cladolabes. . . B. 67— limaconotos. Bb. B

.

Cobitis liarbatala.

Colias. BoiSïDv.

Colaber natrix.

Colamba domcslica.

livia.

Compo^itae.

CoDÏs. Bb.

— mitrata. Bb.

Cornus sanguinca.

Corticifera Tariabilis.

CorTÏdae.

Corvus corone.

glandarios.

Conlus avellana.

Cotjledon umbilicale

Cressida

. B.171

. B. 79

. B.171

B. 172

B.17

. O. 19!

. B. 64

. B. 63

. O. 4

Bb.B. 63

B. 153

B. 177

. B.180

. O. 4

O. 83

. B.

Cyclas comea.

Cyclostomen.

Cydarites dobia. .

Cynodoa Dactylon. Pebs,

Cypenis fascus.

Cyprinus Brama. . .

D.

Dactylota.

DasyurULS. . •

Delplünas Orca.

Phocaena. .

Dendrophthoe. . . .

Deschampsia caespitosa.

Beadt. .

Didelpbis murina.

3

Bladi-

B.173

B.184

B. 68

0.166

O. 5

B.173

Cribina chlorospilola. Bb. B
Ba, "

79

63

Cricelus fuscatus. Ba, B.113

laniger. . O. 61

vulgaris. - B. 114

Ciililarvan ci Moluccis

üisulis. RruB. . B. 37

Cunoniaceae. • . O. 21

Cupulifcrae. . . 0. 201

Curoulionidac. . . B. 166

Cuscutó. . . • 0,187

Cuvicria. Pebos. . . B. 67

sitcliacnsis. Ba. B. 67

Cyauca Bchringiana. Ba. B. 63

Postcisii. Bb. B. 6

Cyalüea. . . . O. 10

Cïcas. . . . O. 10

B. 67

0.330
B. 50

B. 56

0. 202

O. 186

. 0. 324

opossoin.

O. 330. O. 336. O 343

Di'ntaria glabra. Roem.

4- ScH. ... O. 168

Digitigrada. . . B.136

Düleniacea. . . . O. 12

Dinops. . . . B. 134

Diphyes. . . . B. 66

Stephanomia. BIibt. B. 64

Diploperideris. Ba. . B. 67

Sitchaensis. Bb. B. 67

Dipus. . . 0.325. 0.352

Dissoi-haeta. BimiE. 0. 10. 0. 13

Dorilis. . • . . B. 78

Dracoceplialam america-

num. . . . 0. 208

moldavicum.0.203

virgiDianain.0.203

Dugong. . . . B.149

Dypoiylon. . . 0.201

Dytisci. • . • B.184

E.

Echinos. . . . B. 68

cblorocentrotus. B. 68

Mcrtensii. B. 68

Poilclsii. • B. 68



4

Ëchiurus.

Sitchaensis. B. 68

Edentata. . . B.151

EUephas primigenias. U. 53

Elymns arcnarius. L. O. 168

Elythranllie. . . 0. 201

Elythranthes. Bl. . 0. 191

Emjs europaea. . 0. 171

Entozoa. . . . B. 169

Epibulia erytbrophysa. Br. B. 64

BLADWIJZER.
Bladz.j

B. 68!Fanis muraenaram (crtia

Mertcnsü,

Ec[uites.

Erethizon. F. cuT.- dorsatus.

epixanthos

Eriomys.

Br. B. 64

B. 79

B.109

B. 109

B.109

O. 69

sivc latlfolia. Rcmpe.

G.

Galea.

Galeobdolon latenru. Sk.

Garcinia.

Gastras Equi. Meigeü.

baemorrboidalis. Blsia.

veterinus. . .

Genm rivale.

Gleiclienia.

Glomeris. . .

Glyceria aquatica. R. ^S.

O. 4.

Chinchilla. Lichtehst. 0. 63

Eronia. üdtner. , . B. 79

Erycinides. . . B. 78

Eumenides. , . B. 78

Euphorbiaceën. . . B. 147

Enrya obovala. . . O. 12

Enrycus. . . . B. 79

Eaterpe. Swaisson. . B. 79

Evonymus curopaeus. O. 4

Ewyckia. . . . B. 35

cyanea. . B. 35

F.

Faico batco. . . B.

— nisas. . . B.

palumbarias. . B.

Felis B.

Ficus. ... O.

Fontinalis antipyretica. L. O.

Frankenia revolata

FoHSRAKL.

Frankeniaceae.

Fringilla coelebs.

spinus.

Fulica atra.

Funis muraenarum femina,

scu glabra. Rusru. . B

177

177

177

136

201

4

18

16

173

173

178

. 35

Bladz.

B. 35

Gnaphalium

Gonopterix.

Gordonia.

Gramineae.

Gryllotalpa.

Gryllos.

Gualtheria.

Gymnosphaeria.

Gymnostomium
lare. Bbd).

Gypogeranus.

LsiCH.

0.5.

Bi.

fascicu-

H.

Haliochoerus.

gnseas.

Halbica nemorum.

Uarmonia. Fabric.

Hedera helix.

Hclamys. . 0. 325,

Helilbopbyllain.

Helix.

Hesperiae. . .

Helerocera.

Uibiscus similis.

Hippocrene. BIeriehs.

Bougainvillei. Bb,

Holothuria aethiops. Bh.— affinis. Ba.

O. 62

O. 5

0. 201

B. 10

. B.IO

B. 11

O. 5

O. 12

B. 60

O. 168

O. 12

B. 80

O. 12

0.199

B. 60

B. 60

O. 12

O. 10

O. 6

B.178

B. 139

B.140
B.127
B. 79

O. 4

0.352

0.192

B. 61

B. 78

B. 77

0.201

B. 65

B. 64

B. 67

B. 67



BLADWIJZER.

Iluloüniria auanas.

atra. Jaeges. .

crocea. Lek.

dolna. Bh.

elegans. SIUii.

Bladz,

B. 67

fosco-cinerea. JiEGEE. B.67
grandis. Bb. . B. 67

impatiens. Fonst. B. 67

iohacrens. Miiu.. B. 67

laeWs. Fum. . B. 67
maculata. Be. B. 67
minuta. Fiua. B. 67
monacaria. Less. B. 67

pellacida. Miiu. B. 67

quadrangularis. Less. B. 67
sordida. Bii. . B. 67

tigris. Meet. . B. 67

tubulosa. . . B. 67

umbrina. Rüpp ^
Leitck. . . B. 67

Uottonia polastris. . O. i
Hyacinüius orientalis. O. 23
llyla viridis. . . B. 171

Uvlargas Piniperda. . B. 132
llypnum albicans, Neck. O. 6

CQpressiformc. L. O. 6

tamarisciiium. Hedw. O. 6
llypodaeos Guiara. Lakosij. B. 1 13

Idmais. BoisDor.

Ülicjum,

anisatmn.

Lovbeiao*

floi'idanam. Euis.

japonicum.

parTiflornm.MicHx.- religiosum von SiBS

ij- Zccc.

Insectivora.

Ipbias. BoisDur. .

IpO. RüWPH.

Iris Pseud-Acoras.

Isolepis sctacea. R
Ixos.

Jaaclnae.

Bb.

5

Bladz.

B. 79

0.116

0.119
0. 122

0. 122

O. 122

0.123

U.122

B.135
B. 79

B. 39

O. 4
O. 5

0. 1S7

O. 5

Koala

Ilystrices.



BLADWIJZER.

Lineae.

Liosoma.

Sitchaense.

Listera ovata. R. Bb.

Litsaea.

tobcliaceën. . .

Lobularia reniformis,

Loranthaceae. •

Loranthi. .

Bladz.

O. 17

B. 68

B. 68

O. 5

O. 201

B.147

B. 62

O. 188

O. 12

Loranthos. ... 0. 187

albidus. , . 0. 190

fuscus. . . 0.198

Jackü. . . 0.191

lanosus. . . 0.191

obtasus. Khs. . 0. 191

pcntandrus. . 0. 198

-^— praelongQS. . 0. 201

Schultesü. . . 0.189

spbaeroideas. . 0. 197

subumbellatas. 0. 195

Lucanus camelus. Fur. B. 141

cervus. , . B.141

Lutra brasüiensis. . B, 136

Luiembui^gia. . . O. 19

Loxemburg^iaceae. . O, 19

Laznia multillora. LtJEURi. O. 5

. O. 12

B. 60

Lycopodium.

Lygaeas. .

Lysimachia nemoram. L. O. f>

M.

Macropus Parryi.



BLADWIJZER.
Bladz,

Mustelae. . B. 136.

Mosci Ërondosi. . O. 5

Mustelae. . . . B.136

Mygale aviculare. . B. 126

Myosotis palustris. Wiia. O. 4

Blpica. . . . O. 12

Myrtus. . . . 0.201

N.

0.168

0.166

0.201

IVardos stricta.

NastQS. Juss.

Naaclea Roxborghii

Jiepentheae. . . O. 8

Nepenlhes. . . . O. 7

Norantea. . . . B.I40

Nomenius. . . . B. 179

arqnata. . . B. 179

Nymphaea lutea. . . 0. 178

O.

Oestrus Equi. ... B. 10

haemorrhoidalis. B. 10

salatiferoSj .

veterinus,

Oncinolabes. Bb.

fuscesccns, Bb.

moUis. Br.

Oniscoda.

Opossum.

Orcliideën.

Urcliis uiacalata. L.

Umilhoptera

B.135

0.188

O. 6

B. 78

Ornilborjnclius paradoxas. 0.227

fuscus. . . 0. 250

ruLer. . . 0. 250

(hlhotricbum crüpum.
Wiu. . . .

Pacbydcrmata. . . 6. 151

Paladina impara. . B. 173

l'anicumglabrum. Givs. 0,168

Papilio.

Aenippe. ,

cressida.

Carius.

Glancippe. L.

Leucippe. Cbas.

Macbaön.

Pirene,

Priamas,

Piemus.

Rbammi, L.

Papilionides.

Paris qaadrifoUa.

ParmeUa mclanoleuca.

Parnassas.

Parus caudatus.

Parus coeroleus. B. 71.

cristatus.

major. . . .

uter.

Pedetes.

Pellacalyi,

aiillaris. Kas.

Pentaloba.

Peridromides, . . .

Petromyzon.

Peiiza.

Pbacellophora. Bb.

camtschatica. Bb.

Pbalangista.

Phalaris arandinacea. L.

PbarrDacoin papetariiim.

UüBTH.

Phasma ferola.

Pbilodendrae.

Philogaeae.

Phoca annellata.

barbata. . .

variegata. ,

TituUna.

Pboealcanthemuin.

Pbragmites commtuüs.
Tan. . . .

Physalia.

Bladz.

B. 78

B. 80

B, 79

B. 79

B. 80

B. 80

B. 77

B. 80

B. 78

B. 78

B. 80

B. 78

O. 5

B.103

B. 78

B. 71

B. 173

B.173
B. 71

B. 71

B. 62

O. 20

O. 20
O. 12

B. 78

6.173
O. 3

6. 65

B. 63

0.351

0.165

B. 35

B. 60

B.109
B,109

B.139

B.139

B.139
B. 139

0. 201

0.168

B. 66
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Bladi

Physalia Olfcrsii. Bn. E. 64

Physopliora ambigiia. Bb. B. 64

Phyteuma nigrum. Si». O
Picus viridis. . . B. 1 78

Picrides. . . B. 78

Pieris. Schbakk. . . B. 79— brassicae. . . B. 77

Pilularia globuKiera. . B. 165

Pinus. . . . B.132— sylvestris. . . B. 164

Pipistrellus. . . B.135

Piantigrada. . . B. 136

Plantalea leucorodia. B. 179

Poa nemoralis var. rigidala.

Kth. ... o.

Bladz.
PotcntiJla vciutina. . B. 118
Primnla clstior. JicQ. O. 5

Proboscida Ayla flavicir-

rhata. Ba. . . B. 63
Proboscidactyla. Br. . B. 65
Psittaeos. . . . B. 177

Psolas. Jaegeb. . . B. 67
appemliculatus.jAEO. B. 67

pantapas. Jaïg. . B. 67
Pteropiis. . . . 0. 305
Pterospcrmiim acerifolium. 0.68

— pratensis.

Polyporas. . . . ü. 3

Polystes. . . . B.166

Polytrichum alpestre. Bbid. ü. 6

urnigemm. L. O. 6

Polyxeniaflavobranchia.BB. B.63

Pontia. Boisunv. . . P. 79

Porcellio. . . . B. 61

Porpita.

Lütkeanea. Bb,

radiata. Ba.

Potentilla.

albifolia.

argyrophylla.

astragalifolia.

barbata. Wau. .- catbaclines.

concinna.

coriandrifolia. Spr- flabelliformis.- grandiflora. Scop.

__ Keilhavii.

Leschenaaltiana.

meifolia.

micropefala. . .- micropbylla.

polyphylla. . .

•^ palchella.- sabacaulis. Decakd. B. 118

B. 66

B. 64

B. 64

B. 116

B.117

B.U8
B. 116

B.117

B.119

B.118

B.116

B.117

B.118

B.n8
B.117

B.116

B.117

B.116

B.117

B.118

Pulpyné,

PuDica.

O. 48

0. 201

B.134

0. 201

0. 190

Qaadrumana.

Qaercus lineata. .— Rcinwardtij.

R.

RafJlesia. . . . 0.187
Arnoldi. . . O. 13

Rana temporaria. . . B. 171

Raja rubra. . . B. 184

Rhamnus catharticas. O. 4

Piibes nigrum. . . O, 4
RJiizophora. , . . O. II

Rizophoreae. . . . O, 21

Rhodocera. Boisddv. , B. 79

Ubododendron ponticum. B. 129

lUiopalocera. . . . B. 77

Rodenlia. . . . B. 137

Rmninantla. . . B. 151

S.

Salamandra atra. . B. 171

— maculata. . B. 171

Saxifragaceae. . . O. 21

Scaevola. . > , O, 11

Scirpidium aciculare. Narb. O. 4

Sciurus Langsdorffii. Ba. B. 113

Sedom Telephium. . O. 25

Sesbania. . . 0,201



BLADWIJZER.
Bladi.

Setaria viridis Beiüt. var.

procombens. . . 0. 168

Sinapis alba. . • B.133

Sipuncolus. . . . B. 68

amliiguus. Br. • B. 68

fasciolatas. Be. B. 68

nordfolceasis. Bk. B. 68

B.191SiTatherium.— giganleum.

Solcnodon. Bb.— paradoxus.

Sonnerila.

Spermatoioa.

Spermophilas.

Spiraca bypericaefolia.

Sphiggurus. F. cov. .

B.191

B. 108

B. 108

ü. 13

B. 170

B.137

B. 167

B. 109

Strix otns.

SlTulhio camclas.

Soccincti.

Suspensi.

Syloyadae.

Synapta.

mamillosa. Esohsch.

oceanica. Less.

Synetheres. •

prehensilis.

9

Bladz

B. 177

0. 297

B. 68

B. 68

B.153

B. 68

B. «8

B. 68

B.109

B. 109

affinis. . . . B.IIO

F. CDV.

insidiosus. ,

nigricans. Bb

- spinosas.

Spirobolus.

Sporadipodes.

Sporadipas. Bb.

macalatas. Br.

Malancasis. Ba

Squalas

Acanthias.

Carcharias. L.

ciliaris.

Alustelas,

!<quiUa.— manlis. . . B

Staurophora. Ba. . B,

— Merlcnsii. Bb.

Stichopedes.

Stichopus. Bb,

chloronotus. Bb.

— cincrascens. Bb.— leacospilota. Bfi.

Stomobrachiala lenticula-

ris. Bb B. 63

StrcliUiae. .... O. 85

Strix alaco. . . . B. 177

— flammca. B. 180

B.UO
B.109

B.IU
B. 60

B. 67

B. 67

B. 67

B. 67

B.173

B.I82

B. 183

B. 181

B.183

B. 60

61

65

63

67

67

67

67

67

B.

B.

B.

B.

B.

B.

Tapir

Taxus baccata.

iTectona.

Terias. Swii»so\ï.

Tbais.— apoUina. Godabt.

Thelepbora.

Thestias. Boisdfv.

Thibaudia.

Tiedemanniae. Leick.

Torpedo marmorata.

Tremandreae.

Trepang.

ananas. Jabgeb.

edalis. Jaeger.

Tridia.

— Ërankenioides. Kbs.

Trigla cataphractes.

Tristerii.

Triton cristatus.

japonicQS.

Trochilus,

Tropaeolum majas.

Turdoides,

Tuidus viscivoras.

B.191

B.137

0. 201

V.

Upupa.

Uroidea.

Usnea

.

Uvaria.

79

68

B. 79

ü. 3

79

12

B. 68

B.184

O. 19

B.

B.

B.

O.

O.

67

67

67

17

17

B.150

0. 202

B.171

B. 71

B.153

O. 83

O. 197

B.137

B.152
B.171

B.103

0. 201
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Vanellus cristatus.

Vanessae. . .

Velella.

oiyothona. Bk
Vespertilio murinus.

Viburnum opulos.

Violoceae.

Violarleae.

Viscum.

BLADWIJZER.
Bladz.

B. J7]

B. 77

B. 66

B. 6i

B.ni
O. 4

O. 16

O. 12

0.195

Blach.
Viscom nmbellatam. Bi. 0. 195

Vohcrenne. CuT. . B. 136

Wombat.

W.

Z.

Zegris. Rambde. . ,

Zoanthas Mertensü.

Zygaena Tibaro,

Ba.

0.351

B. 79

B. 63

B.I83

Z.l>.
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St* Hilaire, Fragmens sur la struct, et Vusage des glan^
des mametlaires des Ceiacés etc bl. 41— 58.

5. J< van der Hoeven, Beroerkungen uber die Mundmagen-
oder Eingeweidenerveo der Evertebraten Ton Dr. ƒ. F.
Brandt b). 59—62.

6. ——^——. Prodromus descriptionis aiiimaliumab

H. ATcr/eFUioobserTalorum, auctore J.F. Brandt, bl. 63—69.

7. . C. J. Temminck , Coup d'oeil surla

Faune des iles de la Sonde etc bl. 70—71.

8. —^— C. G. Ehrenberg , Ueber den Cyno-
cephalus und den Sphinx der Acgypticr. . . bl. 72—73,

9. .^—— Boisduvat, Uisloire naturelle des In-

sectcs. Species géne'ial des Le'pidoptères. . . bl. 74—80,

10. If^. H. de Vriese , H. C. van Hall , Elemcnta Botani-

cu bl. 81—91.
11. Georgii Broeit j Comm. de gemmis

plantarum bl. 92—97.
12. Vrijdag Zijnen, de kinabasten Tan

den handel bl. 08—105,
13. Prospectua T*n S. Endlicher's Gentn

plantarum. ...» 106.



Bij den Uitgever dezes wordt gratis uitgereikt

de Prospectus van

RECHERCHES
POUB SBBVIS

4 L'HISTOIRE NATURELLE, ANATOMIQUE
ET PHYSIOLOGIQUE

DES

itf. Nicolas MuMer,
DOCTEDB ZI FHILOS. tT MXD,, FBOFIiSSEÜB II FRAXEEEB.

Oit Werk lal brslaan uit acht Afleveringen, welke getamenlijk

l«ee Deelea , in groot qaarto formaat , lulleo uitmaken. Ieder

deier Afleveringen tal ten minste uit rijf vellen lext bestaan , en

met Tijf platen, sommige Tan welke in folio tullen tijn, vooraien

worden. De prgs van elke AOeveriDg is voor de Inteekenaars

bepaald op /2,50.

RÜMPHIA
SIVE

COMMEMATIONES BOTAMCAE DIPRLMIS
DE PLANTIS INDLVE ORIEiNTALIS,

TL'M PEMTUS INCOGMTIg, TUH QL'AE IN LIBRIS

RUEEDII, RVMPUII, ROXBURGHII,
WALLICUIl,

AlIOBCH, IZCENTEIITDI.

iripsit CMJ.Blttme, cognomine Itumphius.

Uierran iqn by demelfdeo UitgeTcr Terschenen tes AfleTcriogen.

De Protpcctus fan hetuUe, vroeger verspreid, en de aankondi-

ging in dit Nommer gegeven , kunnen de inrigting v^n dit Werk
genoegtttm doto kennen.



Bij den Uitgever dezes zullen in den loop der

maand September worden uitgegeven:

A. G. van Onsenoort, de operative Heelkunde, stelselmatig

voorgedragen. Derde Deel, in 2 Afleveringen Eerste

Afdceling, met 4 uitslaande Platen .... ƒ 4i,80.

(De 2'ie Afdeeling, waarmede dit werk gesloten is, ver-

schijnt nog in den loop van dit Jaar.)

y^. Richerand taM.Birard Ainé, nieuwe Grondbeginselen

der Natuurkunde van den Mensch. Naar de lO'!" aao-

mcrkclljk vermeerderde Fransche Uitgave, vertaald door

ji. van Erpccum. Tweede Deel. Derde leer vermeerderde

Uitgave ƒ 3,60.

M^- ff^- Plagge , Handboek der bijzondere Pathologie en

Therapie, of aanleiding tot de Geneeskundige Praktijk,

volgens eigene ondervinding aan het liekbed, en naar het

tegenwoordige standpunt der Wetenschap. Eerste Deel.

ƒ 4,80.

Index, of Woord-Kegister op de Vertaling van Dielrih'a

Kunstwoordenleer der Planten f 00,50.

-ff. F. V. Hoffman , de Aarde , hare Bewoners en Voort-

brengselen, door J. van fFyk , Hdz., met platen, 4<'«

Stuk f 1,40.

M. D. Ttenstra, de Nederlandsche West-Indische Eilan-

den , in denelver legenwoordigen toestand. In 2 Stukken

compleet. 1»"^ Stuk /2,40.

G. F. Most, Encyklopedisch Woordenboek der praktische

Gences-, Heel- en Verloskunde. Derde Deel, 1"« of het
5'J» Stuk ƒ 2.40.

Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-

Ncdcrl. Instituut van Wetenschappen eni., te Amsterdam.
Vijfde Deel , 3^« Stok , met platen / 3,20.



TIJDSCHRIFT

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS
EN PHYSIOLOGIE.

tITGEGEVES

J. VAS DKIl HOEVEN, SI. D.

rROF. TB LEinE^,

W. H. DE VRIESE, M. u.

PROr. TE AISTERDAI.

DERDE DEEL. TI^EEDE STUK.



INHOUD.
OORSPRONKELIJKE STUKKEN.

10. J. van der Hoeven, XSijdragen tot de Natnnrlijke Ge-

schiedenis van den Mensch. IVde Bedrage. . bl. 89—114.

11. ff. B. de Viieu, Het geiag van Kaempfer , Linnatut,

Thunberg en anderen, omtrent den Botanischen oorsprong

van den Ster-anijs , gehandhaafd tegen Dr. Ph. F, von

SieboM en Prof. Zuaarini bl. 115—142.

12. J. van der Boeven, Bedragen tot de Natuurlijke Ge-

schiedenis van den Mcnsch.' Vde Bijdrage. (Uierbij plaal

IV—VI.) bl. 116-161.

BOEKBESCHOUWING EN LETTERKUNDIGE BERIGTEN.

14. /. van der Hoeven , Verslag van /. F. Brandt , Mam-

malium exoticoram etc. descriptiones et icones. bl. 107—114.

15. ff. H. de Vriese, Dat System der Pilte darch Abb. u.

Beschr, der Gattungen u. s. w. von T. F. L. Nees voh

Escnbeck and A, Henry bl. 115—116.

16. .^—^———^— J, G. C. Jjehmann , Suppl. Mono^

graphiae PotentUlarum, etc bl. 116—120.

17. Sixth meeting of tut British Associati-

on for ihe AdTancement of Sciences. . . bl. 12(^167.



u Üe Schrijvers, welke hunne bijdragen

in dit Tijdschrift wenschen geplaatst te zien

,

Nvorden verzocht dezelve aan een' der Re-

dacteurs, of, door Boekhandelaars gelegen-

heid . aan den Uitgever te willen toezenden.

'



Bij den Uilgever dezes ixjn iii den loop van
dit jaar de onderstaande Boeken ver-

schenen en alom verkrijgbaar gesteld :

CnEiics, (M. J.) Leerboek der Hcclkande, 9'''

Stuk, behelzende: Oogziekten, 1>"^ Stuk.
1836 ƒ 2.40.

KvKTn , Handboek dor Botanie en aauleidino; tut

de kennis der Natuurlijke familiën dcsplnntcn-
rijks. 2 Dcelen. gr. 8vo. 1836. . . ƒ 6.—

OnsEnooRT, (A. G. v\n) Operative Heelkunde,
stelselmatig voorgedragen. (In 3 Declcn kom-
pleet.) Derde Deel, eerste afdceling , met 4 uit-

slaande platen, gr. Bvo. Tweede veel verbeterde
en vermeerderde Druk. 1830. (Het derdo Deel,
tweede en laatste afdeelingis terpersc.) ƒ 4.80.

PiAGoE, (M. W.) Handboek der bijzondere Patho-
logie en Therapie, ofaanlciding lot de gcnees-

. kundige praktijk. 1" Deel. 1836. . . ƒ 4.80.

RicHERARU
, (A.) Nieuwe Grondbeginselen der Na-

tuurkunde van den Meiisch (Physiologie). Naar
de 10'''^ uitgave uit het Fransch vertaald door
A. VAU Erpecdm. Twee Deelen. Derde zeer

vermeerderde druk. 1836 ƒ 6.40.

Sdringar
, (G. C. B.) De morbis acutis. gr. 8vo.

1836 ƒ 2.20.

Mosr, (G. F.) Encyklopaedisch Woordenboek der
Sraklisehe Genees-, Heel- en Verloskunde,
orde Deel, eerste of het vijfde Stuk. ƒ 2.40.

Index op de Kunstwoordenleer der Planten van
\. DiETRicn. Door Prof. W. H. de Vriese. Dw.
folio ƒ—50.

HoFFHAN
,

(K.. F. V.) De Aarde en hare Bewoners,
omgewerkt, vermeerderd en verbeterd door J.
VAJi Wijk. Rz., te Kampen. Met Platen, Kaar-
ten en Tabellen, gr. 8vo. 1836. Vierde Stuk./ 1.40.

Teekstbi, (M. D. ,) De Nerterlandsche West-ludi-
sche Eilanden in derzelver tegenwoordige toe-

stand. 1' Stuk. 1836 ƒ 2.40.

Surinaamsche Almanak voor 1836. . . ƒ 2.60.



TIJDSCHRIFT

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS
EN PHTSIOLOGIE.



INHOUD
VAN HET DERDE STUK.

13. /. IVtltwaaU , Iets over <le vertakking der inlandsche

grassoorlcD bl. 162~-170.

14. C, Alultkr , Kruidkundige aanteckeningen. (Hicrbi) be-

hoort Plaat VU.) bl. 171—186.

13. P. ff. Korthals, Aanteekeningen over eeuigc Loran-
thus-soorten bl. 187—202.

16. J, F. Hoffman , Iets over Dracocephalum vir<jinia-

num bl. 203—210.

17. A. A. Sebaslian , Ubs. jiath. de renlbus succcnlurialis

accessoriis. (Plaat VIII. fig. 1 , 2.). . bl. 211—214.

18. Obs. analomico-path. de peritonaco

perforationem iDteslinorum ex ulceribus impedientc. (PI.

VlU. 6g. 3.) bl. 215-217.

19. Obss. aoat. path. de anchyles ana-
tome eet. (PI. IX. 6g. 1.) bl. 218-226.

20. /. van der Hoeven , Nieuwe bijdragen tot de kennis van
het Vogelbckdier. (PI. X.) bl. 227—289.

BOEKBESCHOUWING EN LETTERKUNDIGE BERIGTEN.

18. J. van der Hoeven, Verslag van Czermak en ^^ag-
ner , ueber Spermaioioa bl. 169—176.

19. __^—__ R, Tfagner , Beitrage tur Anatomie
der Vogel bl. 177—180.

20. ———^^-^^ Jjcuckarl's Unters. ueber die anssere
Kiemen von Rochen und Uayen. . . , bl. 181—186.

21. _————^ Over den slag en het geluid van het

hart bl. 187—190.

22. ——^ Over een nieuw fossil geslacht van
berkaauwende dieren bl. 190—191.

23.——— Platina in de mijnen van het eiland

Borneo bl. 192—193.

24. Natuurkundige vrage voor den jare 1837, van TeyUr't
Tweede GenooUchap bl. 193—194.

BERIGT VOOR DEN BINDER.
De Plaat X, behoorende bij het stuk van j. van heb uoi-

vcn, over het Vogelhekdier, te plaatsen tegenover bl. 273.

IIKSTOEEXDI DBUErOST.

Op bl. 138 der Lett. Berigten , in 't vorig N». , tt«*t: re-
gel 5 yao onder, vingers, lees: ringen.



De Uitgever dezes heeft aangekondigd , eene

,

door w. H. DE vRiESE 16 bczorgcD

,

Nederduilsche bewerking Tan:

DAS SYSTEM DER PILZE,

DCRCB

BeSCHREIBüNGEN üjSD Abbildungen,

ERLaUTERT

D«. TH. Fried. Lvdw. Nees vort Esenbeck

A. H E N R ï.

jVil snhwaraen und coloi trten Tafeln.

Bonn, 1837.

VERLAG TOH UEHRY UND COHEH.



Bij den Uitgever dezes zyn in den loop van
dit jaar de onderstaande Boeken ver-

schenen en alom verkrygbaar gesteld

:

De Noord-Nederlandsche Vergiftige Gewassen , be-
schreven door F. A. W. Miqdel M. D. in 4 Afle-

veringen mnt SO gekleurde platen compleet, Ven
2° Aflevering a ƒ 1.40 ƒ2.80.

SimiiiGAE, (G. C. B.) Isagoge in doctriDam morbo-
rum chronicorum. Pars 1° 1837. . . ƒ3.60.

Jacobsor, (L.) Oordeelkundige beschouwing van
de leer der Breuken. Bekroond met den prijs

van i'iet Legaat van Monnikhoff. 1837, ƒ3.60.
Epen (J. G. var), Handleiding tot do Leer der

Verbanden, tweede omgewerkte en zeer ver-

meerderde uitgave, met 9 uitslaande platen,

1837 ƒ 2.80.

GuELiüs, (M. J.) Leerboek der Heelkunde, 9''° en
10''« Stuk, behelzende: Oogziekten, 2 Deelen
compleet. 1836 ƒ 5.—

KonxB , Handboek der Botanie en aanleiding tot

de kennis der natuurlijke familiën des planten-

rijks. 2 Deelen. gr. 8vo. 1836. . . ƒ 6.—
Orsekoort, (A. G. vak) Operativo Heelkunde,

.stelselmatig voorgedragen. (In 3 Deelen kom-
pleet.) Derde deel, eerste afdeeling, met 4 uit-

slaande platen , gr. 8vo. Tweede veel verbeterde

en vermeerderde Druk. 1835. (Het derde Deel,

tweede en laatste afdeeling is ter perse.) ƒ4.80.
Plagge, (M. W.) Handboek der bijzondere Patho-

logie en Therapie, of aanleiding tot de genees-
kundige praktijk. 1' Deel, 1836. . . ƒ 4.80.

RicBERAKD , (A.) Nieuwe grondbeginselen der Na-
tuurkunde van den Menscli [Physiologie). Naar
de 10'''' uitgave uit het Fransch vertaald door

A. VAR Erfecdh. Twee Deelen. Derde zeer

vermeerderde druk. 1836 ƒ 6.40.

Sdiirgar, (G. C. B.) De roorbis acutis. gr. Sro.

1838 ƒ2.20.

Most, (G. F.) Encyclopaedisch Woordenboek der

praktische Genees- , Heel- en Verloskunde.

Derde Deel, eerste en tweede of het vijfde en
zesde Stuk af 2.40.



TIJDSCHRIFT

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS
EN PHYSIOLOGIE.

CITGEGETEN

SOOH

J. VAN DER HOEVEN, M. D.

paor. TE LEiDin,

CU

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

nor. TE AaSTEHDAH.

DERDE DEEL. VIERDE STUK.

1«^36.



INHOUD

VAN HET VIERDE STUK.

2\. /y. yrolik. Ontleed- en Natanrkondige Aiuleekeningen orer

den grooun Kangaroo {Macropus Major, Shaw). Met 2

uitslaande platen Blad». 291—35i.

Regiafer over het 3de Deel.



Bij den Uilgever dezes ziel het licht:

DE

NOORD-NEDERLANDSCHE

VERGIFTIGE GEWASSEN.

F, A. W. miqtiel, W, D.

lOTJLK. UCTOH r> BOTinDtlI.

Iltt 30 gekleurde flaten. /» i Afleveringen compleet.

1', 2" en 3' Aflevering a ƒ 1.40.

De 4' en laatste verschijnt in de volgende Maand.



Bg den Uitgever dezes zyn in den loop van
dit jaar de onderstaande Boeken ver-

schenen en alom verkrijgbaar gesteld :

HoFFiAR, (K. T. V.) de Aarde, h.iro bewoners en voort-

brenjiselen. Een Aardrijkskundig; handboek , uit

het Hoogduitsch vertaald en met bijvoegselen ver-

meerderd door J. VAU Wijk Rz. Met platen en
kaarten , l»" tot S" Stuk. ... o ƒ lAO.

Sdbiroar, (G. C. B.) Isagfoge in doctrinam morbo>
rum chronicorum. Pars l" 1837. . . ƒ3.60.

Jacobsor , (L.) Oordeelkundige beschouwing van

de leer der Breuken. Bekroond met den prijs

van het Legaat van Monnikhoff. 1837, ƒ3.60.
Eper (J. G. vak], Handleiding tot do Leer der

Verbanden, tweede omgewerkte en zeer ver-

meerderde uitgave, met 9 uitslaande platen,

1837 ƒ 2.80.

CuEiiDS, (M. J.) Leerboek der Heelkunde, 9'''' en
10''° Stuk, behelzende: Oogziekten, 2 Declen

compleet. 1836 ƒ 5.

—

Kdhtd, Handboek der Botanie en aanleiding tot

de kennis der natuurlijke faniiliën des planten-

rijks. 2 Deelen. gr. 8vo. 1836. . . ƒ 6.—
OiisEnooRT, (A. G. vak) Operalive Heelkunde,

stelselmatig voorgedragen. (In 3 Deelen kom-
pleet.) Derde deel, eerste en tweede afdeeling,

met 7 uitslaande platen , gr. 8vo. Tweede veel

verbeterde en vermeerderde Druk. 1835. —
1837 ƒ9.30.

FtAGGi, (M. W.) Handboek der bijzondere Patho-

logie en Therapie, of aanleiding tot de genees-

kundige praktijk. 1- Deel, 1836. . . ƒ 4.80.

RicDERAKD ,
(A.) Nieuwe grondbeginselen der Na-

tuurkunde van den Mcnsch {Physiologie), Naar

de lO'*" uitgave uit het Fransch vertaald door

A. VAB Erpbciii. Twee Deelen. Derde zeer

vermeerderde druk. 1836. . . .' . ƒ 6.-40.

Sdbirgai, (G. C. B.) De niorbis acutia. gr. 8vo.

1836 ƒ2.20.

Most
,

(G. F.) Encyclopnedisch Woordenboek der

Êr.iktisehe Genees- , Heel- en Verloskunde,

erde Deel, eerste en tweede of het vijfde en

zesde Stuk af 2.40
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