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Bij DeRtA GO EÜN 

TOT DE 

MIKROSKOPISCHE KENNIS 

DER 

ZACHTE DIERLIJKE WEEFSELS, 

DooRr 

P. HARTING, 

Med, et Art. Obst. Dr. te Oudewater. 

„„Gelyk yder een niet bequaam is om van een 
Vergrootglas wel te oordeelen, veel min kan men 
bequaam sijn, om ontdekkingen voort te brene 
gen, en dus doende, moet ymand die nieuwe 

ontdekkingen tragt in % ligt te brengen, niet 
van een gesigt oordeelen, maar men moet dezel= 

ve veelmalen sien: want my komt te, meermalen 
voor „ dat luyden, ziende door cen Vergrootglas, 
seggen, nu sie ik dat, en dan weder dat, en 
wanneer men haar onderrigt, sien sy, datze in 

haar meyninge bedrogen sijn, en dat meer is, 
soo kan self die geene die gewoon is door Ver= 

Ka z groot-glazen te sien, in sijn meyninge verleyt 
werden, ” 

A. VAN LEEUWENHOEK, Sevende ver- 
volg der Brieven aan de Koninklijke Socie= 
teit in Londen. Delft 1702, bl. 97. 

E, pestaat welligt geen middel van onderzoek; 

hetwelk voor de algemeene ontleed- en natuur- 

kunde van het dieren- en plantenrijk zulke tal- 
rijke vruchten belooft te dragen, als het onders 

NAT, TĲDSCHR, D, VI, St, 1. 1 



2 

zoek door den mikroskoop. En echter is het 

even waar, dat, ofschoon reeds sedert meer dan 

anderhalve eeuw vele, en daar onder groote 

mannen zich van dit middel bediend hebben, de 

kennis van de door hen onderzochte weefsels nog 

geenszins op vaste gronden rust, ja dat het niet 

zeldzaam is, lijnregt tegen elkander overstaande 

gevoelens te ontmoeten. De reden hiervan ligt in 

de onvolkomenheid van deze wijze van onder- 

zoek, eene onvolkkomenheid , welke hoofdzake- 

lijk daarin bestaat, dat wij door den mikroskoop 

alleen gezigtsvoorstellingen verkrijgen, en daarbij 

afhankelijk zijn “van velerlei omstandigheden , 

die somwijlen. ‘het mikroskopisch onderzoek ge- 

heel vof gedeeltelijk beletten ; of ook “wel, zonder 

dat de waarnemer zulks vermoedt, de uitkomsten 

zijner waarnemingen kunnen wijzigen en onjuist 

maken. _Oplisch bedrog staat hier boven aan; 

mien denke aan-de gekronkelde ‘buisjes van Mas- 

aari, de nit bolletjes bestaande spier- en ze- 
nwivvezelen van Mrne” Epwarps, Hour en an- 

deren. In lateren tijd is men ook opmerkzaam 

géwordei op beletselen van cenen anderen aard ; 

zoo ontdekte. men, dat--het water , waarmede 

men gewoon was de organische zelfstandigheden , 

die men onder het vergrootglas bragt, te bevoch- 

tigen, de gedaante der fijne weefsels dikwerf ge- 

heel veranderde, en eindelijk zag men ook i 

dabo indien men eene juiste kennis eritaetwefined 

gm miopens Irèt” miaaksel der-deelen in den levend 
den! toestand , men dan ook het onderzoek zoo 

dra! mogelijk naden” dood moet bewerkstelligen: 
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Daarenboven heeft ieder waarnemer meer of min 

met een subjectief bezwaar te worstelen, en wel 

met zijn eigen. vooroordeel. De versmaders van 

het mikroskopisch onderzoek hebben reeds dik- 

werf herhaald: » men ziet door hetzelve, wat men 

» wenscht te zien"; en waarlijk, de tegenstrijdig 

heid der waarnemingen, gepaard met de theore- 

tische gevoelens der waarnemers, geven hun som- 

wijlen wel eensregt, er zoo over te denken en te 

spreken. 

Ik heb bij de navolgende waarnemingen, alle 

deze en vele andere moeijelijkheden gevoeld en on- 

dervonden; doch ik kan de verzekering geven, 

dat ik getracht heb, telkens, wanneer ik ‘den mi- 

kroskoop ter hand nam, alle theoretisch voor- 

oordeel af te schudden, en alleen datgene op te 

teekenen, wat mij na herhaalde, aandachtige en 

dikwerf afgewisselde beschouwing als ontwijfel- 
baar waar voorkwam. Desniettegenstaande houd 

ik mij reeds bij voorraad overtuigd, dat ik in 
menig opzigt gedwaald heb; want hoe zoude ik 

voor dwaling behoed zijn gebleven, terwijl zoo 

vele reeds gestorvene of nog levende uitstekende 
mannen de zwakheid en beperktheid van het men- 
schélijke waarnemingsvermogen bewezen hebben ! 
Tevens gevoelt niemand beter ‚ dan ik zelve, het 

onvolledige mijner waarnemingen in verdere 
met de uitgebreidheid der behandelde onderwer- 

pen. Gaarne had ik gewenscht dit onvolledige 

aan te vullen, s „doch bezigheden van eenen ande- 
ren aard zullen mij waarschijnlijk niet vergunnen, 
in de eerste jaren den draad van het begonuen 

1 hd 
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onderzoek weder op te vatten, en mij met het 

zoo veel tijd vorderende, mikroskopisch onderzoek 

onledig te houden, om welke reden ik het, ge- 

„waagd heb mijne brokstukken, zoo als zij zijn, 

‚aan, het wetenschappelijk publiek aan te bieden, 

in, de hoop, dat hetzelve ten aanzien van eenen 

jongen, door zijne woonplaats van letterkundige 

hulpmiddelen eenigzins verstokenen waarnemer der 

„natuur ‚matig, in deszelfs eischen. zal zijn. 

De volgende waarnemingen zijn gedaan door 

enkelvoudige lensjes, welke alle zonder onder- 

„scheid, een ongemeen ‚scherp en duidelijk beeld 

geven, Na vele vergeefsche pogingen, geduld en 

„moeite, is het mij gelukt een stel derzelve te ver - 

vaardigen, welks vergroolingen van 30 tot 1800 

anale den. diameter bedragen, dat is, van zo tot 

„z5o duim brandpunts afstand. Mijn Kd 

komt overigens overeen met het Wollastonsche, 

zoo als hetzelve in de Phisosophical Transactions 

beschreven i is, Doorgaans gebruik ik ter verlich- 

ting, der voorwerpen het gewone daglicht, dik- 

werf echter ook het licht eener engelsche lamp, 

doch, nimmer zon- of kaarslicht. Wat de hier en 

daar voorkomende mikrometrische opgaven be- 

treft , zoo bezit ik eenen schroefmikrometer , 

waarmede ik zgos Centimet. onmiddellijk meten 

kan. Deze wijze van meten is echter zeer lang- 

wijlig, en daar ik door denzelven zoo naauw- 

keurig mogelijk de vergrooting mijner lensjes be- 

paald heb, zoo gebruik ik doorgaans de méthode 

de la double vue, door namelijk op eenen af- 

stand van 8 Rh, duimen het beeld, dat zich 



5 

schijnbaar op een naast het mikroskoop gelegen 

wit papier vertoont, met eenen passer te meten , 

en de gevonden grootte door het cijfer der ver- 

grootkracht te deelen. Voor den genen, die in 

deze handelwijze geoefend is, bestaat er wel 

geene, welke spoediger en gemakkelijker tot het 

doel leidt, terwijl ik mij door herhaalde proef- 

nemingen van hare naauwkeurigheid overtuigd heb. 
Ten aanzien der wijze van onderzoek heb ik al- 

leen aan te merken, dat ik steeds getracht heb, 

de te onderzoeken weefsels zoo min mogelijk door ’ 

drukken, trekken of scheuren te beleedigen, en 

dat daar, waar zulks mogelijk was, de deelen 

altijd van nog levende dieren werden genomen. 

Ik moet echter nog melding maken van een 

schijnbaar gering, doch voor mij onmisbaar ge- 

worden hulpmiddel, hetwelk ik dengenen, die 

zich van sterk vergrootende lensjes bedienen, niet 

genoeg kan aanbevelen. De zeer kleine organi- 

sche voorwerpen namelijk, welke men door de- 

zelve wenscht te beschouwen, verliezen, nadat ’ 

zij op het voorwerpglas geplaatst zijn, weldra 

de tot hunne doorschijnendheid noodige vochtig- 

heid; om dit te verhelpen, was men gewoon er 

eenig water bij te voegen, en dit weder aan te 

vullen, naar mate hetzelve verdampte, doch het 

is boven reeds aangemerkt, hoe nadeelig de in- 

vloed van het water is, ten zij men weefsels on- 

derzoeken wil, welke, zoo als bij voorbeeld het 

spierweefsel , bij opzettelijk onderzoek gebleken 

zijn, niet door hetzelve veranderd te worden. 

Bovendien worden de lensjes door het verdampen 
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der vochtdeelen beslagen, en indien zij een zeer 

kort brandpuut hebben, loopt- men aanhoudend 

gevaar , dezelve. door aanraking van het voor- 

werp te besmetten. Vele waarnemers bedekken 

om deze redenen dit laatste met een- plaatje mica „ 

doch dit is mij voorgekomen dan eens te ondoor- 

schijnend „dan eens te dik te zijn, zoodat het 

door, deszelfs zwaarte, hoe gering-ook op zich 

zelve, echter de teedere weefsels nog min of meer 

beleedigde. Het was echter niet moeijelijk een an- 

der doelmatiger middel op te sporen. Wanneer 

men het gesloten einde eener glazen buis in de 

vlam der gewone glasblazerslamp brengt en, na 

behoorlijke verwarming, met eenige kracht door 

het opene einde blaast, dan vormt zich, zoo als 

men weet, een eenige duimen wijde, onregelma- 

tige bol of liever blaas. Het glas wordt hierbij 

zoo dun, dat het deszelfs stijfte geheel verliest en 

een vliezig voorkomen aanneemt, Ik heb meer- 

malen de dunnere gedeelten van dit glasvlies op 

derzelver kant gezien, bij sterke vergrootingen 

gemeten, en bevonden, dat het naauwelijks eene 

dikte van „Ao millim. bezat, ja zelfs zijn mij 

gedeelten voorgekomen, die nog merkelijk dun- 

ner waren. Binnen korten tijd kan men zich 

eene ruime hoeveelheid van dit glasvlies bereiden, 

hetwelk even als de micaplaatjes gebruikt wordt, 

doch door deszelfs doorschijnendheid en verba- 

zende dunheid veel boven deze vooruit heeft. Dat 

men hetzelve zoo moet bewaren, dat het door 

het in de lucht zwevende stof niet verontreinigd 

wordt, spreekt van zelve. Door middel hiervan 
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kan men ook het compressortum van Purkinae 

ontberen, daar men het busje, waarin het lensje 

vervat is, zeer langzaam doende nederdalen., 

terwijl het op het glazen vliesje rust, hierdoor 

dezelfde uitwerking als door dit werktuig te weeg 

brengt. ì 

Pit zij voldoende om mijne wijze. van onders 

zoek in het algemeen te doen kennen, 

In de volgende bladzijden zal nu de Lezer 

eenige bijdragen vinden tot de kennis van de mi- 

kroskopische gedaante der zachte dierlijke weef- 

sels, waarbij ik mij evenwel hoofdzakelijk tot de 

beschouwing van die deelen bepalen zal, omtrent 

welke ik eigene waarnemingen kan mededeelen. 

Er is een tijd geweest, dat men in ieder weef- 

sel bolletjes meende te zien; men liet deze bol- 

letjes zich tot vezelen vereenigen, de vezelen op 

hare beurt tot vliezen, en zoo kwam men dan 

zeer geleidelijk tot de verklaring van. de zamen- 

stelling der verschillende dierlijke werktuigen, 

even als de Meetkundige uit het begrip van een 

punt tot dat van een ligchaam geraakt. Deze 

dwaling, welke voornamelijk het gevolg was van 

optisch bedrog en het misbruik van scheikundige 

middelen, is thans door de beste waarnemers in- 

gezien, en zoo zulks noodig ware, zouden eenige 

der straks aan te voeren waarnemingen dezelve 

nog nader doen blijken. De onderzoekingen van 

den voortreffelijken Trevrranus, hebben inzon- 

derheid medegewerkt om juistere uitkomsten door 

middel des mikroskoops te erlangen, en zijne kort 

voor en kort na zijnen dood uitgekomene Beiträ- 
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ge zur Aufklärung der Erscheinungen und 

Gesetze des organischen Lebens (a) bevatten, 

althans wat de mikroskopische waarnemingen 

aangaat, eenen rijken schat van waarheid en al- 

lernaauwkeurigst onderzoek. Met hem geloof ik, 

dat buisjes en vezelen werkelijk de meest voor- 

komende mikroskopische bestanddeelen van het 

dierlijk ligchaam zijn, of miet andere, meer alge- 

meene bewoordingen, dat het vlezige en het 

draadvormige weefsel het meeste bijdragen tot 

daarstelling van deszelfs zachte deelen (6). 

IL. Door het eerste bedoel ik elk weefsel, dat, 

(a) Het tweede stuk, ook onder den titel van Veue 

Untersuchungen über dië organischen Llemente 
der thierischen Körper und deren Zusammenset- 
sungen, 1835. : 

(6) Tegen deze verdeeling zoude zich uit een phy- 

siologisch oogpunt nog al wat laten inbrengen, 
hoezeer het tevens waar zij, dat vele in verrig- 

ting overeenstemmende deelen ‚sdoor dezelve on- 

der eene klasse gebragt worden. Ik wil haar 

echter niet als eene physiologische, maar alleen 

als eene mikroskopische verdeeling beschouwd 
hebben. Ook kunnen bezwaarlijk alle de mi- 

kroskopische grondbestanddeelen der zachte dee 

len onder de beide genoemde hoofdafdeelingen 
gerangschikt worden. Zoo, bij voorbeeld, de 
globuli uit de lympha, den chylus, de kernen 

uit bloed- en etterglobuli, de moleculae uit de 

pigmentblaasjes enz. Deze zouden welligt eene 

derde hoofdafdeeling daarstellen, die men het 

kernweefsel zoude kunnen heeten, Doch het is 

en blijft steeds eene kunstmatige, slechts op een 

uitwendig kenmerk gegronde verdeeling. 
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indien men zich hetzelve uitgestrekt denkt, in 

vergelijking van deszelfs overige uitgebreidheid 

zeer dun is, en hetwelk zelfs bij de sterkste ver- 

grootingen uit eene gelijkvormige (homogene) 

stof blijkt te bestaan. Overigens kan hetzelve 

meer of minder plat, buis- en bolvorming zijn. 

De meeste zoogenaamde vliezen der ontleedkun- 

digen behooren geenszins tot het mikroskopisch 

vliezige weefsel, maar zijn integendeel van een zeer 

zamengesteld maaksel, waarvan men zich over- 

tuigt door, bij voorbeeld, de drie vliezen, waar- 

uit de slagaderen bestaan, ieder afzonderlijk te 

onderzoeken. Het buitenste vlies heeft ongemeen 

veel overeenkomst met het celweefsel, dat is, het 

bestaat uit eene menigte, elkander in alle mogelij- 

ke rigtingen doorkruisende fijne buisjes of veze- 

len; het middelste vlies wordt gevormd door even- 

wijdige, kringsgewijs de slagader omgevende veze- 

len, welke dunner dan de vorige zijn en slangsge- 

wijs loopen, terwijl eindelijk alleen het binnenste 

vlies tot de homogene vliezen schijnt te behooren, 

daar men in hetzelve niet anders dan eenige plooi- 

jen en meer of min donkere gedeelten, als mede 

eenige weinige vezelen bespeurt, welke laatste 

echter van kleine toevallige overblijfselen der bei- 

de eerste vliezen schijnen afkomstig te zijn. Op- 

merkelijk is de overeenkomst van dit vlies met ve- 

zelstof, welke zoolang afgewasschen is, tot dat 

dezelve volmaakt wit is geworden. Nimmer heb 

ik in deze ware vezelen kunnen ontdekken en 

zag integendeel niets, dan eene uit eene gelijk- 

vormige stof bestaande, vliezige massa , welker 
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plooijen en rimpels alleen bij den bevooroordeel- 

den waarnemer het denkbeeld. van vezelen kon- 

den opwekken. De boven gezegde overeenkomst 

is zoo groot, dat ik geloof, dat het bezwaarlijk 

zoude zijn de fuxica dntima eener slagader van 

een even dun laagje vezelstof door het vergroot- 

glas te onderscheiden. 

Eene der belangrijkste door het platte eli 

weefsel zamengestelde deelen is de Aristallens. 

Ik heb derzelver maaksel nagegaan bij-de koe, 

het kalf, den snoek, den baars, den aal, den 

kikvorsch en de hagedis. Over het algemeen. heb 

ik weinig te voegen bij hetgeen door Brew- 

ster («), door Trevrranus (5) en anderen in den 

nieuwsten tijd hieromtrent gezegd is. Eene waar- 

neming echter, welke voor zoo ver ik weet, 

nieuw is, zal ik hier mededeelen. Zij betreft het 

lensje uit het oog eener kleine hagedis ( Za- 

certa agilis). Dit lensje uit het oog van het 

nog levende dier genomen, zoodra mogelijk van 

de aanhangende deelen bevrijd en nu onder den 

mikroskoop gebragt hebbende, vas ik niet wei- 

nig verrast , deszelfs geheele oppervlakte bedekt te 

zien met ontelbare zeshoekige maasjes of facet- 

ten, welke aan den rand het. grootst waren en 

naar de polen allengskens in grootte afnamen, 

zoodat zij aldaar bij mindere vergrooting slechts 

een korrelachtig weefsel schenen te vormen, het- 

welk zich echter bij eene sterkere vergrooting mede 

(a) Philos. Transact. 1833. pag. 329. 
(6) Lec. S. 805 Ates Hett 5. AL, 
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in facetten. oploste. Tusschen deze facetten zag ik 

eene menigte ronde kringjes of bolletjes van 

zig —— zosg mill, in diameter. Aan beide opper, 

vlakten van het lensje vertoonde zich dit weefsel, 

op dezelfde wijze. Het zonderlingste echter was, 

dat ik, nadat het lensje ongeveer eene minuut on- 

der het vergrootglas gelegen had, de maasjes. of 

facetten allengskens zag verdwijnen, zoodat het-, 

zelve vijf minuten na uit het dier genomen te 

zijn, geen spoor meer van dezelve vertoonde, ter- 

wijl in plaats hiervan, nu de aan de polen spits, 

toeloopende plaatjes verschenen , welker dubbele 

grenslijnen in de vroegere tusschenruimten: der reek, 

sen van facetten heenliepen. Het getal der plaat- 

jes bedroeg derhalve evenveel als dat der reeksen 

facetten, welker plaats zij ingenomen hadden, 

namelijk 72. Ik kan geene voldoende verklaring 

voor dit verschijnsel vinden, hetwelk op nieuw 

bewijst, van hoe veel belang het is, de organi- 

sche weefsels zoo versch mogelijk te onderzoeken. 

Aan beide de lensjes dezer hagedis zag ik vol- 

maakt hetzelfde; doch toen ik die van eenige 

kleine visschen op dit punt onderzocht, was alle 

moeite vergeefs. Hoe spoedig ik ook de lensjes 

onder den mikroskoop bragt, ik kon niets an-, 

ders waarnemen, dan het gewone bladerige weef-, 

sel. Bij eenige dezer laatste dieren heb ik ge- 

tracht het vermogen te bepalen, waarmede. de 

kristallensen de lichtstralen breken, ten einde wel- 

ligt hieruit te kunnen opmaken of dit vermogen 

bij de verschillende dieren en op verschillende 

leeftijden van hetzelfde dier onderscheiden is. Ik 

% 
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moest bij deze zeer kleine lensjes eenen geheel 

bijzonderen weg inslaan om dit doel te bereiken. 

Het ís bekend, dat hoe sterker het brekende ver- 

mogen van eenig bolvormig doorschijnend ligchaam 

is, des te korter is, — de middellijn of straal 

van den bol dezelfde blijvende, — deszelfs brand- 

punt, of met andere woorden, des te sterker is 

deszelfs vergrootkracht. Van dit denkbeeld uit- 

gaande, bragt ik elk, uit het levende dier geno- 

men en zorgvuldig met een fijn penseeltje schoon 

gemaakte lensje op het voorwerpglaasje van mij- 

nen schroefmikrometer en bepaalde met de mees- 

te naauwkeurigheid deszelfs middellijn, Hierop 

werd het lensje voorzigtig, zonder hetzelve te 

kwetsen, gebragt in de kleine ronde opening van 

een busje, zoo als ik dezelve gewoonlijk gebruikt 

om mijne glazen lensen in te vatten, en nu door 

zulk een kristallensje eenig voorwerp beschou- 

wende, welks middellijn ik vooraf naauwkeurig 

bepaald had, vond ik door de méthode de la 

double vue deszelfs juiste vergrootkracht. Dit 

cijfer nu deelende in den afstand, waarop de 

passer gehouden was, namelijk 21 centim. ver- 

kreeg ik den brandpunts-afstand, en deze weder- 

om gedeeld in de halve middellijn of den straal, 

gaf de verhouding tusschen deze beiden te ken- 

nen. De waarnemingen en metingen werden ten 

minste vier malen herhaald, en hoewel zij door- 

gaans weinig verschilden, telkens het middelge- 

tal genomen. Hier volgt het tabellarisch over- 

zigt: 
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De laatste getallen drukken derhalve het be- 

trekkelijke brekend vermogen der zelfstandig- 

heid uit, waaruit de lensjes bestaan, Deze me- 

tingen staan, wel is waar, nog te zeer op zich 

zelve, om nu reeds uit dezelve eenige vaste ge- 

volgtrekkingen af te leiden. Een oogopslag op 

het tafeltje doet echter zien , dat het verschil 

tusschen de onderscheidene visschen. vrij aanmerke- 

lijk is, Zoo, bij voorbeeld, was de vergroot- 

kracht en brandpunts-afstand van 2 en 4 nage- 

noeg dezelfde , terwijl het laatste ongeveer ander- 

half maal grooter middellijn, dan: het eerste be- 
zat. Bijden baars was het brekend vermogen het 

sterkst; bij dezen en bij den aal nam het brekend 

vermogen met de grootte van het dier toe, tere 

wijl bij den snoek het omgekeerde plaats had. 

Welligt, dat een grooter getal metingen van de- 
zen aard tot niet onbelangrijke uitkomsten zoude 

leiden, vooral indien men, om alle tegenwerpin- 

gen omtrent de onzekerheid van de méthode de 

la double vue te ontgaan, de camera lucida aan- 

wendde, Het spreekt evenwel van zelve, dat deze 
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handelwijze alleen op de bolronde lensjes uit de 

oogen van visschen toepasselijk is, Indien men 

deze met de noodige voorzigtigheid heeft blootge- 
legd, dan geven zij gedurende eenen vrij gerui- 

men tijd een doorgaans- helder beeld; vooral was 

dit het geval met het, slechts ruim een’ halven 

millimeter groote lensje van het aaltje (N°, 1), 

„waardoor ik de fijne ribbetjes op de vleugelschub- 
betjes der vlinders ongemeen duidelijk waarnam, 

en dat met mijne glazen lensjes van dezelfde ver- 

-grooting în helderheid wedijverde. 
Het buisvormige vliëzige weefsel schijnt zich 

hoofdzakelijk tot het vaten- en zerüwstelsel te 

‘bepalen (@). Dat de fijnste bloedvaten slechts 

ait een homogeen vlies, dus ‘waarschijnlijk alleen 

uit het binnenste vlies bestaan , hierván heeft men 

bij mikroskopische onderzoekingen dikwerf gele- 

genheid zich te” overtüigen, daar miet zelden bij 

et bescliouwen” van verschillende weefsels, de 

häaärvater; die dezelve voeden, zich los aan het 

Gog vertootien.” Men herkent alsdan duidelijk bij 

de niet al te kléine vaten den binnen- en buiten- 

kant van “derzelver vliës, terwijl zij overigens 

‘wolmaakt doorschijnend’ zijn: De kleinste haar- 

bät ast ob C 

-{ta}-Oale het veelweefsel ‘behoort waarschijnlijk hier 

toe; welks ‚buisjes of vezelen ik steeds over= 

eenkomstig gevonden heb miet: hetgeen Taevr- 

RANUs (]. c. S. 15 ) hierover, zegt. De fijne af— 

scheidende kanaaltjes der verschillende klieren 

moeten al “mede onder deze afdeeling gebrag t 

worden ( TREyrRANús 1,'e, 5.119). 
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vaten, welke Weser (a) aan door LieperKvnn 

opgespoten praeparaten waarnam, hadden eene 

doorsnede van 5555 Par. duim, terwijl Varen- 

ex (5) in de opgespotene darmvlokken eener kat 

nog haarvaten van 0,000129 Par. duim zag. Het 

komt mij echter voor, dat er nog kleinere be- 

staan ; althans de volgende, eenigzins toevallige 

waarneming , doet mij zulks vermoeden , ofschoon, 

er even veel reden bestaat om het waargenomene 

voor water- als voor bloedvaten te houden. Ik 

had namelijk een stukje van den uit de oog- 

kas genomen nervus opticus van een kalf ge- 

droogd, met het doel om in zeer dunne dwars- 

en lengtesneden duidelijker deszelfs maaksel te 

leeren kennen, Alle de lengtesneden vertoon- 

den, na eenige oogenblikken in eenen druppel 

water gelegen te hebben, een verschijnsel, hete 

‘welk ik aanvankelijk niet’ svist te verklaren. Aan 

de kanten van zulk een dun schijfje vormde zich 

namelijk een rand, welke langzaam “in uitge- 
breidheid toenam , en bij mindere vergrootin- 
gen geheel het voorkomen van eene franje of 

van de fijne cilia bij sommige vnfusoria had, 
doch bij eene sterke vergrooting duidelijk bleek, 
uit teedere buisjes te bestaan. Deze hadden ech- 
ter geenszins zulke scherpe zwart geteekendé 
grenslijnen , als welke men anders gewoonlijk bij 
organische vezelen of buizen” lige is maar 
vorderden een helder en‘ zuiver; doch “niet al te 

x : ' uu ff MIO A ’ 

(ea ) HinpennÁNpt’ s ae UL. S, 45, ed 
C4) Hreken’s Zat, 1834, Marz. “P7 Wa d5 
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sterk licht om behoorlijk onderscheiden te wors 

den. Alsdan echter zag ik ten duidelijkste „ dat 

derzelver wanden volmaakt evenwijdig waren. 

Bij het heen en weder bewegen van het voor- 

werpglaasje volgden zij deze. beweging in het 

‘water, en vertoonden eene bijzondere neiging om 

zich om te krullen. Ook zag ik, te midden van 

‚ andere niet omgekrulde buisjes, er. eenige liggen; 

welker uiteinden zich ‘cirkelvormig hadden om- 

gekruld , zoodat ik: aanvankelijk globuli meende 

te zien. Ik zag deze buisjes steeds langs den ge- 

heelen kant van ieder afgesneden schijfje, doch 

het menigvuldigst in de lengterigting der zuiltjes, 

waaruit de nervus opticus bestaat. Na eenigen 

tijd in het water gelegen te hebben, neemt de 

breedte yvan den franjeachtigen rand al,meer en 

meer toe; doch nu beginnen de, denzelven za- 

menstellende buisjes van lieverlede onduidelijker 

te worden, derzelver omtrekken worden onre- 

gelmatiger, en eindelijk ziet men, nog’ slechts 

flaauwe sporen van dezelve in schaduwachtige 

strepen, die. door het. water loopen, Deze in- 

vloed van het water op de fijne haarvaatjes in 

het algemeen heb ik meermalen. opgemerkt, en 

Trevinanus zegt hetzelfde van de fijne,afschei- 

dende kanaaltjes der klieren, Ook aan doorsne- 

den van den gedroogden zervus opticus eener 

koe, vertoonden zich dezelfde. buisjes, doch nu 

in zoo geringe hoeveelheid, dat indien ik er. niet 
opzettelijk opmerkzaam op geweest ware, zij 

waarschijnlijk aan mijn oog ontsnapt zouden zijn. 

De reden van dit verschil is waarschijnlijk deze : 
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indien men de dwarse doorsnede van den ners 

vus opticus eener koe en van een kalf te zamen 

vergelijkt, dan valt al aanstonds in het oog, dat 

de doorschijnende tusschenruimten, welke tusschen 

de zuiltjes of bundeltjes der fijne zenuwvezelen 

gelegen zijn, bij het kalf veel aanmerkelijker zijn , 

dan bij het volwassen dier. Waarschijnlijk ver- 

loopen de bloed- en watervaten in deze tusschen- 

ruimten, en van daar derzelver grooter aantal bij 

het jongere dier. In de versche zenuw was na- 

tuurlijk niets van deze vaatjes te ontdekken, 

welke door derzelver uitnemende teederheid en 

doorschijnendheid van het overige weefsel niet 

konden onderkend worden, en eerst te voor- 

schijn lcwamen, toen zij, in den gedroogden toe- 

stand onder water gedompeld, zich, uit hoofde 

der dunheid van hun vlies, spoediger uitzetteden , 

dan de overige deelen, en dienvolgens zich bui- 

ten den rand moesten vertoonen. Derzelver dia- 

meter was, zoowel bij het kalf, als bij dekoe, vrij 

gelijk, en bedroeg +E5 — cE5 millim,, dat is, on- 

geveer —zioo Par. duim. Dat deze buisjes geheel 

onderscheiden waren van de nog dubbel zoo fijne, 

maar scherper geteekende vezelen, waaruit de 

zuiltjes, zelfsnog in den gedroogden toestand , be- 

stonden, was mij duidelijk genoeg, en derhalve 

meen ik dezelve veilig als vaten te mogen be- 

schouwen. Daar ik nu, zelfs bij mijne sterkste 

vergrootingen, niet in staat was eenige merkbare 

dikte aan het dezelve vormende vlies te ontdek- 

ken, zoo geloof ik, dat het geenszins overdre- 

ven is, deze dikte op niet meer dan }; van de 

NAT. TĲjoscur. D, VI. St. 1, 2 
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geheele. breedte, dat is, op zdss== gg millims 

te schatten, Nog veel fijner zijn evenwel de uit- 

einden der luchtvaten bij de insekten , welke zich 

bij eene vergrooting van 300 malen, slechts als 

tallooze- zwarte strepen over de verschillende weef- 

sels uitbreiden ‚en welker diameter ik naauwelijks 

OP z555 zooo’ millim. schat. (verg. bl. 38, 39.) 

Men heeft lang getwist over het al of niet hol 

zijn der vezelen, welke de zenuwen zamen- 

stellen. De uitmuntendste waarnemers van late- 

ren tijd, zoo als EnnenserRG, Treviranus en an- 

deren, vereenigen zich echter om het eerste aan te 

nemen en beschouwen dezelve als vliezige kana- 

len. Voor zoo ver mijne waarnemingen. strek= 

ken, komt mij dit gevoelen als ontwijfelbaar waar 

voor, althans wat die zenuwen betreft, welke 

zich in de spieren en de huid verbreiden. Steeds 

zag ik bij eene toereikende vergrooting, de van el- 

kander door eene smalle lichte streep afgescheiden 

binnen- en buitenwanden. Over een ander hoogst 

belangrijk punt waag ik niets beslissends te zeg- 

gen. Men weet, dat Eurexsene (a), en na 

hem Varenrin (5), Krause (ce), Bernes (d), 

Reruak (e) en anderen in de hersenen , het rug- 

gemerg en de voor de zintuigen bestemde zenu- 

wen parelsnoervormige of gelede vezelen hebben 

(a) PocceNpore’s Annal. der Physik, XXVIIL St. 2, 

1833. 
(&) Mürrer’s Archiv, Hft. 5. 1834. 

(e ) PoceeNporr’s Znnal. XXXL. 1834. S. 115. 

(d) Oesterreich med. Jahrb., N.F. B.IX. St. 2. 1835: 
be) Mürren’s Zrechiv Hft. 2. 1836, 
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waargenomen. Een even uitmuntend waarnemer, 

de beroemde Trrvrranus (a), beschouwt deze 

gedaante als niet oorspronkelijk eigen aan de ve- 

zelen, maar ontstaan door eene beginnende ont- 

binding nadendood, of ten gevolge der inwerking 

van het water, waarmede men de vezelen be- 

vochtigd heeft. Waar zulke eerste lichten aan 

den wetenschappelijken hemel het met elkander 

oneens zijn, daar voegt het naauwelijks eenen jon- 

gen, onbekenden waarnemer zich in den strijd te 

mengen, te meer dewijl het getal mijner waar- 

nemingen over dit punt nog zeer gering is. Doch 

uitgaande van het denkbeeld, dat iedere waarne- 

ming, hoe weinig beteekenend op zich zelve, 

echter eenige waarde verkrijgt als bouwstof voor 

het groote geheel, zoo zal ik hier kortelijk me- 

dedeelen, wat ik gezien heb. 

Kort nadat de waarnemingen van EnrENEERG 

waren in het licht verschenen, onderzocht ik de 

substantia medullaris der hersenen, den nervus 

opticus (voor de kruising), den ». olfactorius 

en het par tertium (beide aan derzelver oor- 

sprong) uit het lijk van eenen man. In deze al- 

len zag ik ten duidelijkste de door EnrennenG 

beschreven gelede vezelen, Nog veel duidelijker 

nam ik dezelve waar in de medulla spinalis van 

eenen snoek en eenen kabeljaauw. Zij waren in 

deze beide laatste gevallen zoo groot, dat men 

dezelve reeds bij eene matige vergrooting onder- 

scheiden kon. Intusschen ontdekte ik toen reeds 

(a) le. St. 2, S. 29; St. 3. 5. 93. 
24 
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eenen zonderlingen invloed van het water, waar- 

mede ikhet ruggemerg bevochtigd had, en waar- 

in’vele gelede vezelen dreven. Ik nam namelijk 

vaar, dat derzelver dunner, tusschen de knoo- 

pen gelegen, gedeelte zich langzamerhand in het 

water als het ware oplostte. Toen ik ruim twee 

uren nà den dood van den snoek, het ruggemerg, 

dat gedurende al dien tijd onder water gedom- 

peld was geweest, onderzocht , waren al de 

gelede ‘vezelen verdwenen en niels dan g/obu- 

li van verschillende gedaante en grootte tusschen 

een weefsel van haarvaten overgebleven. Na acht- 

enveertig uren kon ik ook van de laatsten niets 

meer bespeuren, daar er niets anders, dan eene 

tallooze menigte van allerhande gZobul te zien 

was. … In het ruggemerg van den kabeljaauw nam 

ik hetzelfde waar. „Deze waarneming bevestigt 

derhalve allerduidelijkst de schadelijke uitwer- 

king, welke het water op deze weefsels te weeg 

bragt. Bij het ontvangen van het tweede stuk 

der Beiträge van TrrvirAnus, nam ik mij voor, 

dit onderzoek nog eens te herhalen, alsdan slechts 

levende dieren hiertoe te doen dienen, en geen 

water te gebruiken. Tot heden toe heb ik even- 

wel niet meer dan vier verschillende dieren tot dit 

oogmerk gebezigd, te weten, eene muis, eenen 

kleinen baars, eenen kikvorsch en eene gewone 

luinpadde (Rana bufo), van welke ik de hersenen 

en het ruggemerg onderzocht. Deze dieren waren 

bovendien te klein, om het, volgens Berres en 

Rruax , belangrijk onderscheid tusschen ce worte- 

Ien der gevoel- en bewegingszenuwen na te gaan, 
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doch zoo veel is zeker, dat ik nu in deze, uit het 

levende dier genomen en dadelijk daarop met een 

glasvliesje bedekte deelen, geene parelsnoervormi- 

ge, maar alleenlijk geregeld naast elkander gele- 

gen vezelen , met evenwijdige randen erkennen kon. 

Ongemeen duidelijk waren dezelve in het-mergach- 

tige gedeelte van het ruggemerg der padde, alwaar 

zij uitnemend fraai, bundelsgewijs naast elkan- 

der lagen, terwijl de afzonderlijke vezelen, zelfs 

bij de sterkste vergrooting , overal rolrond waren. 

Derzelver doorsnede bedroeg hier ongeveer —Zs 

millim. Bij bevochtiging met water en zelfs met 

suikerwater, ontstonden weldra, vooral aan het 

uiteinde der vezelen, blaasvormige verwijdingen. * 

Ik wil aan dit gering getal waarnemingen geene le 

groote waarde hechten, doch het komt mij voor, 

dat ik uit dezelye mag afleiden, dat het werke- 

lijk bestaan der parelsnoervormige vezelen , althans 

bij sommige gewervelde dieren, nog aan grooten 

twijfel onderhevig is. 

Of nu de vezelen van het ruggemerg en de 

hersenen tot het vliezige, dan wel tot het draad- 

vormige weefsel behooren ,„ dat is, of zij buisjes, 

dan uit eene vastere stof bestaande vezelen of 

draden zijn, dit is, bij derzelver buitengewone 

teederheid wel zeer moeijelijk te beoordeelen, te 

meer, daar ons hierbij de analogie (welke ik 

straks bij het beschouwen derzelfde vraag ten op- 

zigte der spiervezelen zal te baat nemen) niet 

leiden kan. Trrvrranus (a) zag in de mergach- 

(a) l.c. 5. 29, Ates Heft, S. 11, 
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tige zelfstandigheid der bijzonder drooge hersenen 

van een oud hoen duidelijk een uitwendig vlies, 

dat door eene tusschenruimte van eene inwendige 

zelfstandigheid was afgescheiden en vermoedt met 

grond, dat deze vezelen hol waren. Ook Vaá- 

LENTIN en Remak zijn van dit gevoelen. 

Den overgang tot het bolvormige vliezige weef- 

sel maken de, door Trevrranvs ontdekte, uitein= 

den der gezigtszenuw op het netvlies. Ik zag 

zulks allerduidelijkst aan de staafjes, welke het 

netvlies uit het oog der bovengenoemde padde 

vormden («); bij eene toereikende vergrooting 

bleek, dat zij aan het eene uiteinde bolvormig 

gesloten buisjes, met vrij dikke wanden ( ongeveer 

2 der geheele breedte, welke 0,006 millim. be- 

draagt) waren. In de halfbolronde papillae van 

het netvlies eener koe, van een kalf, een schaap, 

eene muis en eene hagedis kan ik deze holte wel 

niet duidelijk genoeg ontwaren, maar wij mogen 

dezelve toch uit de analogie vooronderstellen. 

Het bolvormige weefsel maakt den derden en 

(a) TrevrranNus beschrijft bij het netvlies van den 

kikvorsch nog afzonderlijk papillae op de bin- 

nenvlakte, waarin de staafjes zouden overgaan, 

Bij de padde, welker netvlies zoo veel overeen- 

komst heeft met de afbeelding, welke Trevr- 

RANUS van dat van den kikvorsch geeft, kan ik 
dezelve niet ontdekken, maar zag integendeel, 
of ik het netvlies van de binnen- of van de bui- 

tenvlakte waarnam, nietanders, dan dezelfde plat 

op elkander liggende staafjes, of liever stijve 
buisjes. 
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laatsten vorm uit, waaronder zich de mikrosko- 

pische vliezen aan het oog vertoonen. Het komt 

mij echter nog onzeker voor, of er wel zuiver 

enkelvoudige vliezige bolletjes in het dierlijk lig- 

chaam bestaan. De bolletjes, welke men bij het 

onderzoek van de hersenen en het ruggemerg in 

menigte ziet drijven in het water, waarmede men 

deze deelen bevochtigd heeft, hebben , wel is waar; 

alle overeenkomst met zulke vliezige blaasjes, maar 

zijn waarschijnlijk niet anders, dan de door het 

water bolvormig uitgezette bloedschijfjes, derzel- 

ver kernen, of gedeelten van de fijne vezelen en 

vaten, welke eene meer of min ronde gedaante 

hebben aangenomen. Dat de grootte der dus 

waargenomen bolletjes in eene naauwkeurige ver- 

houding staat tot de grootte der nodult aan de 

parelsnoervormige vezelen was mij reeds vroeger 

gebleken. De kleinste dergelijke bolletjes zag ik 

in den zervus olfactorius (z. bov.) ; hier had- 

den namelijk de grootsten derzelve den diameter 

van een menschelijk bloedbolletje, hetgeen vol- 

maakt overeenstemde met den grootsten diameter 

der zoduli. In de substantia medüllaris® den 

nervus opticus , het par tertium hield deze verhou- 

ding gelijken tred. Bij de aanmerkelijk grootere 

noduli der ruggemergsvezelen van den snoek had- 

den ook de globult eene daarmede overeenkom- 

stige doorsnede, doch nog veel grooter waren 

en noduli en globuli in het ruggemerg van den 

kabeljaauw , daar beide hier somwijlen eene 

breedte van 0,1 millim. bezaten. In alle deze 

gevallen ziel men echter bolletjes van allerhande 
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grootte, tot de kleinste toe, welke men nog even 

met de sterkste vergrootingen kan waarnemen; 

ook hebben geenszins allen eene naauwkeurig 

ronde gedaante. Duidelijk zag ik verder, hoe 

op de boven (bl. 20) gezegde wijze de tusschen 

de xoduli in gelegen dunnere gedeelten der ve- 

zelen in het water verdwenen, terwijl gene, al- 

lengs los wordende, wegdreven. Het komt mij 

derhalve niet te veel gewaagd voor, hieruit het 

besluit te trekken, dat de bolletjes of blaasjes 

geen oorspronkelijk bestanddeel van de hersenen 

of het ruggemerg uitmaken. Ook heb ik later bij 

de reeds opgegeven waarnemingen niets kunnen 

ontdekken, dan de bloedschijfjes en derzelver 

kernen, welke men natuurlijk in alle deelen, 

waar zich bloedvaten verspreiden, ontmoet (a). 

De meeste bolletjes, welke men in de verschil- 

lende dierlijke vochten waarneemt, behooren 

reeds tot de zamengestelde weefsels. De bloed- 

bolletjes zoude men om hunne gedaante welligt 

gepaster bloedschijfjes kunnen noemen; of der- 

zelver kernen vast of hol zijn, zal wel moeije- 

lijk te bepalen vallen ; dat de hulsels tot het 

vliezige weefsel behooren, blijkt uit hunne bolvor- 

mige opzwelling in water. Omtrent de Zympha- 

en chylus globuli heb ik geene eigene waarne- 

mingen. Die van het pigmentum nigrum zijn 

wel niets anders, dan meer of minder hoekige, 

ronde of eironde blaasjes, welke barstende eene 

Pnmmenhennd 

(a) Dat ook Trrvrranus er zoo over dacht, blijkt 

uit zijne Beitrage H. III. 5. 92, 
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tallooze menigte donkergekleurde moleculae la: 

ten uitvloeijen. Mijne waarnemingen aan het oog 

van een kalf, eene koe, eenen kikvorsch , eenen 

snoek, eenen aal en eene hagedis komen allezins 

overeen met die van Dr. Gorrscue (a). Wat 

de bolletjes in de melk betreft, deze schijnen mij 

toe geen ware globuli, maar alleen fijn verdeelde 

boterdeeltjes te zijn. Althans ik zag dezelve na 

eenigen tijd steeds met elkander in een vloeijen, 

op dezelfde wijze als zulks in eene, door schud- 

ding van water met eene dikke olie, bereide 

emulsie het gevalis. De globuli, welke het dui- 

delijkst een vliezig voorkomen hebben, zijn die 

uit den efter, welke stof, hoezeer een patholo- 

gisch product, echter als door de algemeene le- 

venswerkzaamheid voortgebragt, bij deze alge- 

meene beschouwing eene plaats verdient. In ver- 

schen, niet met water verdunden etter zag ik nim- 

mer de door sommigen beschreven moerbezieach- 

tige, met roode en gele strepen, of ook wel, 

volgens anderen, met zwarte stipjes voorziene bol- 

letjes; maar integendeel zeer doorschijnende, ge- 

rimpelde blaasjes met effene randen, welke wel 

meestal niet volkomen rond waren, doch bij der- 

zelver omwenteling door het vocht steeds nage- 

noeg dezelfde gedaante behielden. De meesten 

vertoonden bij zuiver licht eene cirkelvormige 

streep in het midden, welke waarschijnlijk den 

binnenwand van het blaasje aanduidt. Het is 

echter zeer ligt mogelijk, dat de zitplaats van 

nnn 

(a) Prarr’s Mittheil. Heft, 9, 10. 1836. 
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deze ziekelijke afscheiding invloed heeft op de 
gedaante der globuli, en dat, bij voorbeeld, de 

door Grver (a) beschreven etter uit de pis bij 

den morbus Brightii anders gevormde bolletjes 

bevat, dan die, welke uit uitwendige abcessen 

genomen is. 

II. Een tweede hoofdvorm, waaronder zich de 

mikroskopische weefsels vertoonen , is die van dra- 

den, dat is, van uit eene meer of min vaste stof 

bestaande vezelen. Men kan het, wel is waar , nog 

niet als uitgemaakt zeker beschouwen , dat deze 

vezelen geene inwendige holte bezitten, of vlie- 

zige kanalen zijn; doch het heeft mij steeds toe- 

geschenen, dat de straks nader te beschouwen 

deelen in uitwendig voorkomen zoovele kenmer- 

ken van het tegendeel droegen, dat ik voor mij 

niet aarzel, dezelve als draadvormig aan te mer- 

ken, in welk vermoeden ik vooral bevestigd ben 

door het onderzoek van het borstspierenstelsel 

van sommige insekten, waarvan ik straks de uit- 

komsten mede zal deelen. 

Het draadvormige weefsel verdeelt zich van zel- 

ve in twee hoofdafdeelingen. Het middelste vlies 

der slagaderen en aderen, het zoogenaamde spier- 

vlies der maag, der darmen, der luchtpijp, ver- 

ders de pezen en banden — alle deze deelen be- 

vatten rolronde vezelen, welke dan eens, zoo als 

in de funica media der slagaderen en de lengte- 

vezelen der luchtpijp , eenen sterk slangsgewijzen 

loop hebben, dan weder, zoo als de dwarsveze- 

(a) Casren’s Wochenschrift No. 39. S. 652. 
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Ien der luchtpijp, die van het spiervlies der maag 

en darmen, van de banden en pezen, in eene 

regte rigting loopen. Alle deze vezelen onder- 

scheiden zich door een hoofdkenmerk, namelijk : 

dat zij wel hier en daar tot strengen , maar nim- 

mer tot bundeltjes vereenigd zijn, zoo als zulks 

steeds bij de tweede hoofdafdeeling der vezelen, 

te weten, die der spieren, het geval is. 

Indien men de talrijke, door onzen waarlijk 

grooten landgenoot LreuwesmorkK gedane waar- 

nemingen omtrent het spierweefsel leest, en de- 

zelve met de natuur vergelijkt, dan moet men 

zich inderdaad verwonderen, dat latere onder- 

zoekers zulke zonderlinge denkbeelden omtrent 

dit weefsel hebben kunnen koesteren, vooral wan- 

neer men bedenkt hoeveel hunne hulpmiddelen de 

zijnen te boven gingen (a). Het is waar, dat 

sommige van Leeuwexnoeks afbeeldingen ( waar- 

onder vooral die behooren, welke Wezer in 

HirpeBRAnDT's Anatomte heeft opgenomen) eene 

stijfheid hebben, welke men in de natuur niet 

ontmoet, doch de beschrijvingen zijn daarentegen 

zoo klaar en juist, dat ik, wat de hoogere dieren 

(a) Volgens H. Baker, Met mikroskoop gemakke- 

lijk gemaakt, Amsterdam 1744 bl. 36, had het 

meest vergrootende glas in LEEUWENHOEK’s ka- 

binet van mikroskopen, aan de koninklijke socie- 

teit vereerd, een brandpunt van Js duim, dat is 

eene vergrootkracht van 160 malen. Mrne Ep- 

WARDS, Prrvosr en Dumas teekenden de spier- 

vezelen bij eene 300 malige, Homr en BAurr 
bij eene 400 malige vergrooting af, 
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aangaat, uit de, nieuwere van eenen VALENTIN 

en Tarviranus slechts weinig zoude weten aan te 

vullen. Reeds LreeuwennorkK wist, dat de fijne 

bundeltjes, welke hij vleesstriemkens noemt, 
eene menigte veel kleinere vezelen (doorgaans 

wveselkens, soms mede vleesstriemkens bij hem 

geheeten) bevatten, en dat om ieder bundeltje 

dwarse ringen of strepen (waaraan hij den 

naam van ringsgewijze inkrimpingen geeft), 

loopen (a). Hij wist zeer goed, dat gezegde 

fijnere vezelen evenwijdige randen hebben, en 

waarschuwt voor het optisch bedrog, dat haar 

als uit bolletjes zamengesteld kon doen beschou- 

wen (b). En desniettegenstaande hebben man- 

(a) A. VAN LEEUWENHoEK, Ontledingen en ont- 
dekkingen. lieiden 1696. Missive van 3 Maart 

1682; van 4 April; 22 Januari) 1683; 16 Julij 

1683. — Send-brieven Delft 1718. bl. 15, 24, 

57, 99, 107, E19,4158, 169, 
(5) Reeds in 1682, schreef LrruweNnoeEK aan de 

koninklijke societeit te Londen, 
» Ik heb voor desen te meermaal geseid, dat 

het mijn voornemen is, wanneer ik my in mijne 

meninge bedrogen vinde, dat ik mijn niet sal 

ontsien in ’t openbaar daarvan belydenis te 

doen. ’t Is nu sulks dat ik menigmaal mijn 

selven geimagineert heb te konnen sien, dat de- 

vleesstriemtjens , waaruit ten meerendeel een 

muscul bestaat, uit globulen waren te zamen ge- 
steld, en dit scheen my zeer naakt te voren te 

komen, als ik door een gemeen Microscope, de 

vleesstriemtjes observeerde, als ik dezelve over= 

dwars hadde doorsneden, als mede als ik die 
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nen als Mrire Enwarps, Prevosr en Dumas, 

Hone en Baver ons dezelve aldus afgebeeld en 

beschreven, blijkbaar om de natuur naar hunne 

theoretische inzigten te verwringen, volgens wel- 

kede, 3E millim. groote kernen der bloedbolletjes 

de, volgens hunne meting, even dikke spiervezelen 

moesten vormen, terwijl inderdaad deze fijne ve- 

zelen (primitiffasern der Duitschers) nog niet de 

helft van die dikte bezitten! Nog voor weinige 

jaren gaf Dr. Jorpar (a) eene dergelijke be- 

schrijving van dezelven, doch in hetzelfde jaar 

werden de waarnemingen van Mrne EnwaRps, 

Prervosr en Dumas door den naauwkeurigen Arrx. 

Lauru (5) wederlegd, terwijl tegenwoordig de 

meest geloofwaardige waarnemers tot de oude 

Leeuwenhoeksche voorstelling teruggekeerd zijn. 

Ik zal mij niet ophouden bij de beschrijvingen 

van onzen Anr. pe Herve, Mors, van ProscHasma 

en Fontana, wier navorschingen men door We- 

ger (ce) kortelijk vindt opgegeven. De nieuw- 

ste waarnemingen, die mij bekend zijn, zijn die 
t 

‘mm 

met een subtijl naaldeken overdwars van mal- 
kanderen hadde gebrooken: en ten derde schee- 
nen my het globulen te zijn, de kringen of rim- 
pelsgewijze intrekkingen, die ijder vleesstriemtje 
in ’t bijzonder heeft” Zie Ontledingen en ont- 
dekkingen, Miss. van 3 Maart 1682. — In eene 
volgende Missive van 4 April 1682 geschreven 
aan Rosenr Hooke komt hij nog eens op dit 
punt terug. 

(a) Murver’s Archiv. Heft. V. 1834. 
(4) !Institut No. 57. 1834. 
(ce) Hirpennanpt's Anatomie 11. S, 386. 
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van VarrnriN (a) en Freviranus (5). De eer- 

ste beschrijft de spiervezelen ( primitiffasern) der 

hoogere dieren, als weeke, door regte lijnen be- 

grensde draden, welke in eene scheede besloten _ 

zijn, waarop men meer of minder duidelijke 

dwarsringen of strepen ziet. De nieuwste, door 

Trrviranus gegeven beschrijving komt hiermede 

nagenoeg overeen; alleen schijnt hij de scheede 

of koker, welke de vezelen omgeeft, niet waar- 

genomen te hebben, Het is mij echter voorgeko- 

men, dat deze werkelijk bestaat , want bij mijne 

waarnemingen aan de spieren van den mensch, 

de koe, het kalf, de muis, den snoek, den kabel- 

jaauw , den paling, denspiering , den kikvorsch en 

de hagedis, is het mij meermalen gebeurd, dat, na- 

dat ik-door eene zachte drukking de bundeltjes van 

één gebragt had, er onder dezelve eenige lagen, 

welke bijna geheel doorschijnend waren geworden, 

en geheel het voorkomen hadden van zulke vlie- 

zige kokers of gedeelten derzelven, welke de 

fijne vezelen meerendeels verloren hadden, ter- 

wijl men alsdan ook hier en daar de meer of 

min evenwijdig naast elkander liggende vezelen 

zag, welke niet meer door een vlies omgeven 

waren. Dit vlies schijnt de zitplaats te zijn der 

ringen of dwarse strepen, die ook ik op alle 

spierbundeltjes heb waargenomen, en welke, wel 

iswaar, in gekookt of in wijngeest geweekt vleesch 

eenigzins duidelijker of donkerder van kleur wor- 

(a) Frortee’s Votiz. Bd, 45. S. 215. 

(6) Lc. 2tes Helt. 5. 68, &tes Heft. S. 19, 
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den, maar echter in het versche, spoedig na den 

dood onderzochte geenszins ontbreken, mits men 

slechts eene toereikende vergrooting aanwende 

om dezelve ontdekken. Dat zij het eigendom van 

den uitwendigen koker zijn, zag ik duidelijk in 

eené eenigzins schuinsche. dwarssnede van de 

spieren ‘uit de dij van eenen kikvorsch, waar , 

bij een zuiver, doch niet al te helder licht, door 

de vezelen heen duidelijk de ringen op de op- 

pervlakte van het daaronder liggende vlies zigt- 

baar waren, hetgeen bleek uit den verschillenden 

afstand, waaropik het lensje brengen moest, om 

beide deelen goed te kunnen zien. Men ziet ech- 

ter op de fijne afzonderlijk liggende vezelen dik- 

wijls ook dwarse streepjes; doch deze schijnen 

mij toe merkelijk flaauwer, meer schaduwachtig 

te wezen, en van het interfereren der lichtstra- 

len af te hangen. In dit vermoeden ben ik ge- 

sterkt door eene waarneming aan de spieren der 

Musca vomitoria, welke ik lager mededeelen 

zal. De rigting dezer dwarsstrepen is zeer ver- 

schillend en blijft zich zelve niet eens gelijk op 

ieder bundeltje ; dan eens omgeven zij het rings- 

gewijs, dan weder loopen zij meer in zigzag, 

Of zij spiraalsgewijs om het bundeltje gewonden 

zijn, zal wel bezwaarlijk kunnen bewezen wor- 

den. Reeds LeevwennoeK vermoedde zulks. 

Ik heb meermalen van langzaam gedroogde 

stukjes spier van onderscheidene dieren dunne 

dwarssneden genomen en dezelve, na in water 

geweekt te zijn, onderzocht, doch, hoewel 

hierdoor de gedaante der afzonderlijke bundeltjes, 
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welke, naar gelang van het dier, dan eens ron- 

der, dan eens hoekiger was, zeer duidelijk zigt- 

baar werd, konde ik. toch nimmer de dwarse 

doorsneden der fijne vezelen ontdekken. 

Dit weinige zij genoeg over het algemeene 

maaksel der fijne spiervezelen en der door deze 

zamengestelde bundeltjes bij de gewervelde die- 

ren. Men ontmoet hier overal denzelfden typus, 

met slechts geringe afwijkingen ten opzigte van 

de mindere of meerdere dikte der vezelen en bun- 

dels, alsmede in den onderlingen afstand der 

dwarsstrepen. 

De klasse der insekten biedt ghiténg eenige winde 

waardige bijzonderheden aan, welke vooral dien- _ 

stig zijn ter opheldering van onderscheidene duis- 

tere punten in het maaksel des spierweefsels bij 

de hoogere dieren. 

Het iseene, door LeeuwengorkK mede reeds ge- 

dane opmerking, dat de spierbundeltjes van een 

en hetzelfde dier, schoon van verschillende plaat- 

sen des ligchaams genomen, steeds dezelfde ge- 

daante hebben; deze opmerking vindt men voor 

de hoogere dierklassen ook allezins bewaarheid, 

doch hieromtrent heeft bij eenige insekten eene 

merkwaardige uitzondering plaats. Het is mij 

niet bekend, in hoe verre dit door andere na- 

tuuronderzoekers reeds is waargenomen, derhalve 

zal ik bij dit gedeelte van het verslag mijner 

waarnemingen eenigzins breedvoeriger zijn. Het 

is vooral hier, dat ik derzelver onvolledigheid be- 

treur, daar het gering aantal der door mij on« 
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derzochte insekten geenszins tot eenige algemeene 

gevolgtrekkingen leiden kan. 

Deze insekten waren Oestrus equi, Apis mel- 

lifica, Musca vomitorta, Bombya mori en 

Oryctes nasicornis. 

Alleen bij den laatstgenoemden kever hadden 

de spierbundeltjes, uit de borst, het achterlijf of 

de pooten genomen, overal dezelfde gedaante. Bij 

de overigen verschilden die uit de borstholte meer 

of minder aanmerkelijk van die uit het overige 

ligchaam ; inzonderheid had zulks plaats bij de 

drie eersten. 

De spieren uit de pooten, waarmede die uit 

het achterlijf genoegzaam overeenkomen, bestaan 

alle-uit zeer doorschijnende bundeltjes. Die van 

den zijdewormvlinder ( Bombyx mori) vertoo- 

nen duidelijk in de lengte loopende strepen als 

grenslijnen der vezelen , welke laatste ik echter, 

even min. als bij de andere insekten , afzonderlijk 

kon te zien krijgen. Zij schenen echter, naar 

den onderlingen afstand te oordeelen, ongeveer 

zes millim, breedte te bezitten. De dwarsringen 

stonden op alle bundeltjes in gelijken afstand van 

elkander , namelijk „55 — „55 millim, Deze dwars- 

ringen zijn ongemeen duidelijk op de spierbun- 

deltjes uit de pooten van den gemeenen horsel 

(Oestrus equi), en hebben het eigenaardige, 

dat zij op hetzelfde bundeltje aanmerkelijk in on- 

derlingen afstand verschillen, welke nu eens +55 

millim,, dan weder ter naauwernood „4; millim. 

bedraagt. Inwendige vezelen zijn hier volstrekt 

niet te onderscheiden; drukt men het uiteinde 

NAT, ijdscuR. D, VI. S, 1, 3 
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van een bundeltje plat, dan vertoonen zich, hoe 

wel flaauw, eenige lengtestrepen. 

Eenen in vele opzigten afwijkenden, doch uit- 

nemend fraaijen vorm bezitten de spierbundeltjes 

uit de pooten der gewone bromvlieg (Musca 

vomitorta). Elk bundeltje namelijk vertoont in 

de lengte loopende, aan eene heldere streep ken- 

hare afdeelingen, en tusschen dezen liggen hoogst 

regelmatige ribbetjes, welke duidelijk eene zekere 

dikte bezitten, hetgeen men aan den rand van 

ieder. bundeltje ontdekt. Het getal dezer afdeelin- 

gen en de rigng dezer ringsgewijs geplaatste rib- 

betjes verschillen aanmerkelijk op de onderscheidene 

bundeltjes. Bij eene sterke vergrooting ontwaart 

men hier en “daar tusschen de ribbetjes regelma 

tige inde ‘lengte loopende streepjes. Wordt het 

uiteinde van een bundeltje zachtjes platgedrukt, 

dan vertoont zich een verschijnsel, hetwelk „mij. 

in den beginne moeijelijk te verklaren voorkwam. 

Door deze drukking verdwijnen namelijk de rib- 

betjes volkomen, doch ín plaats van deze zag ik 

nù veel digter bij een gelegene, schaduwachtige 

strepen, welke van den eenen kant naar den te- 

genovergestelden golfsgewijs liepen. Waarschijnlijk 

zijn zij het gevolg van de ombuiging der licht- 

stralen tusschen de randen der fijne vezelen , wel- 

ke men hier duidelijker, dan bij de vorige die- 

ren ziet. In elk geval blijkt uit deze waarne- 

ming , dat men onderscheid moet maken tusschen 

deze dwarse schaduwachtige streepjes op de ve- 

zelen en de dwarsringen der bundeltjes, welk 
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onderscheid hier door de bijzondere gedaante der 

laatsten zeer in het oogloopend was. 

De aanmerkelijk dikkere spierbundeltjes van het 

wijfje van eenen zeushoornkever ( Oryctes na- 

sicornis) vertoonen de lengtestrepen of grenslij- 

nen der vezelen, bijzonder duidelijk en volmaakt 

evenwijdig naast elkander liggende op eenen afstand 
van zs — rise millim. Dezelfde dikte bezitten 

de ribsgewijze ringen, welke, even als bij de vlieg , 
op den kant van het bundeltje eene verhevenheid 

vormen, als of een draad om een eenigzins week 

rolrond ligchaam gewonden ware. Derzelver af- 

stand van elkander is verschillend, doch niet be- 

neden -55 millim. 

> Indien wij nu deze waarnemingen op het maak- 

sel van het spierweefsel in het algemeen toepas- 

sen, dan wordt het inzonderheid. door de beide 

laatsten al zeer ‘waarschijnlijk gemaakt, dat de 

dwarsstrepen of ringen, welke men op alle ware 

spierbundels [die der weekdieren en dergelijken, 

alsmede die uit de borstholte van sommige insekten 

(z. ben.) uitgezonderd J ontmoet, geene plooijen 

of rimpels der in dezelve bevatte vezelen zijn, 

maar dat zij integendeel dezelve als draden om- 

geven, hetzij nu, dat derzelver tusschenruimte 
nog door een vlies wordt aangevuld en dit als 

een koker de fijne vezelen bevat, hetzij dat zij 

op zich zelve staande ringsgewijs of welligt spi- 
raalsgewijs om de vezelen heen loopen. Het heeft 

mij bij zeer sterke vergrootingen meermalen toe- 

geschenen, dat ik ook bij hoogere dieren op den 

kant der bundeltjes, tusschen de ringen eene uit- 
8 
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puiling zag, doch in dit geval was zulks’zoo ges 

ring, dat er bij mij nog altijd eenige twijfel over- 

bleef. Dat zij, door de spieren in wijngeest te 

leggen. of te. koken duidelijker worden, komt 

waarschijnlijk niet daardoor „ dat hierbij eene 

rimpeling der _ bundeltjes - veroorzaakt vordt; 

daar in dit geval de afstand: der strepen „ die 

toch ook reeds “in. de, zeer versche spier gezien 

‘worden „ slechts kleiner zoude moeten worden, 

maar wordt welligt te weeg gebragt door de ver- 

schillende scheikundige zamenstelling der, ringen 

en. vezelen. Vooronderstelt men namelijk , dat de 

eerste, meer “ciwitstof „bevatten, welke door ko- 

king en wijngeest stolt, dan zullen zij hierna na- 

tuurlijken wijze door„hunne „meerdere ondoor- 

schijnendheid ‚en. donkere ‚kleur „duidelijker „moe: 

ien bemerkt, worden, Men:vergeve mij deze. gis- 

singen, welke, op het veld der, ervaring. eigenlijk 

niet tehuis behooren, en, welke ik hier. miet te 

berde zoude gebragt ;hebben , indien het niet een 

punt gold”, waar mijne nasporingen, met die ván 

eenen-man als Trevrranus uiteenloopen. 

Gaan „wij, thans over tot de beschouwing -vân 

het, mikroskopische weefsel der spieren, welke 

inde. borstholte van de bovengenoemde insekten 

gelegen zijn, Daar,echter de-horsel, de bij” en 

de bromvlieg in,dit opzigt, eenige punten van 

overeenkomst, aanbieden, zal ik, ten einde- niet 

in herhalingen te vervallen, het -borstspierenstelsel 

dezer, dieren hier gezamelijk af handelen, 

Wanneer men met omzigtigheid het bovenste 

borstschild los prepareert en afligt, dan ziet men 
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de aan weêrszijden gelegen spieren, welke voor 

de beweging van de vleugels en de bovenste leden 

der pooten dienen, en die het grootste gedeelte 

der” borstholte vullen. Eenige dezer spieren met 
een fijn schaartje van onderen losgekuipt hebben- 

de, en zorg dragende derzelver natuurlijke lig- 

ging zoo veel mogelijk te bewaren, ziet men, 

wanneer men dezelve bij teruggekaatst licht be- 

schouwt, dat ook deze spieren uit bundels of 

zuiltjes bestaan, doch welke een, van de reeds 

beschreven spierbundels, geheel verschillend voor- 

komen hebben. Zij zijn geel of bruinachtig geel 

van kleur, bijna geheel ondoorschijnend en in 

plaats der ringsgewijze strepen, ziet men dezelve 

op zekere afstanden omgeven door luchtvaten , 

welke hier echter zoo zeer hun gewone voorko- 

men verloren. hebben, dat ik aanvankelijk ‘aar- 

zelde om dezelve als zoodanig te erkennen. Het 

zijn namelijk platte banden, welke dan eens elk 

bundeltje afzonderlijk schijnen te omgeven, dan 

weder van het eene op het andere overgaande, 

zich ook wel in kleinere takken splitsen. Derzel- 

ver kleur bij teruggekaatst licht is bij den Oestrus 

egui groen, bij de bromvlieg bruin, terwijl zij 

bij de werkbij, hoewel den gewonen’ spiraal- 

draad missende, door derzelver zilverkleur reeds 

meerdere gelijkheid hebben met de tracheae 

uit het overige ligchaam. Bij dit laatste dier 

vooral, hebben de aldus geringde bundeltjes 

een bij uitstek fraai voorkomen, wanneer zij van 

boven verlicht worden. Een hoofdonderscheid bij 

deze insekten bestaat in de verschillende grootte 
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der bundeltjes, welker gemiddelde doorsnede kij 

de werkbij ; millim., bij den horsel ; millim. 

bedraagt, terwijl die bij de vlieg doorgaans plat 

zijn, en de grootste diameter van sommigen wel 

2 millim. en de kleinste £ millim. bedraagt, zoo- 

dat dan ook het getal der in de borst bevatte 

bundeltjes, in vergelijking met de beide vorige 

insekten, zeer gering is. Bij de beide tweevleu- 

geligen ontdekt men verders regelmatige, in de 

lengte loopende donkere strepen, welke de grens- 

lijnen zijn van zoo vele inwendige vakken of af- 

deelingen, gelijk nader blijken zal. Deze ont- 

breken aan de bundeltjes der werkbij. 

Wanneer men nu de bundeltjes onder water 

geplaatst, voorzigtig met een fijn naaldje eenigzins 

uitspreidt, dan vertoonen zich de fijne vezelen, 

welke in deze spieren oneindig. duidelijker zijn, 

dan ik dezelve immer in die van hoogere dieren 

ontmoet heb. Zij schijnen namelijk van eene vas- 

tere zelfstandigheid te zijn, en, ten gevolge dier 

meerdere stijfheid of onbuigzaamheid, blijven zij 

bij het uitspreiden meer geregeld naast een lig- 

gen, terwijl men in de afzonderlijke vezelen zel- 

den vele bogten en krommingen waarneemt, zoo 

als zulks anderzins doorgaans bij de teedere dier- 

lijke vezelen het geval is. Derzelver scherp ge- 

teekende kanten loopen volmaakt evenwijdig en 

hare gedaante is volkomen rolrond. Over de- 

zelve loopen eene ontelbare menigte van de aller- 

fijnste luchtvaten, welke van de hoofdstammen 

(die, zoo als gezegd is, om de bundeltjes heen- 

loopen) afkomende, de lengte-afdeelingen binnen- 
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dringen en zich nu weder in tallooze takjes ver- 

deelen, welker fijnste uiteinden aan het gezigt ont- 

vlieden. Steeds loopen deze luchtvaten in eene 

meer of min regthoekige rigting met de fijne ve- 

zelen, hetgeen althans van verre herinnert aan 

de door Parvosr en Dumas (a) ontdekte en 

door Emmerr (5) bevestigde mgting der fijne 

zenuwvezelen ten opzigte der spieren uit de hoo- 

gere dierklassen. Wat de dikte der vezelen aan- 

belangt, zoo was dezelve het geringst. bij de 

werkbij, namelijk 5 — 555 millim., bij den hor- 

sel Es — os terwijl die der vlieg de dikste wa- 

ren, welke ik bij eenig dier ontmoet heb, name- 

lijk zie — 25e millim. 
Het duidelijkst denkbeeld vormt men zich van 

de bij uitstek geregelde zamenstelling dezer dee- 

len, door van de gedroogde bundeltjes dunne 

lengte- en dwarssneden te beschouwen. Ten dien 

einde liet ik het insekt aan eene speld gestoken, 

eenige dagen op eene zeer drooge plaats staan; 

de uitpelling der spierbundels geschiedt alsdan 

gemakkelijk, zonder dat men zeer behoeft te 

vreezen, dat zij hunne natuurlijke ligging zullen 

verliezen. Eene dunne, met een zeer scherp scheer- 

mes genomen lengtesnede vertoont nu, na eeni- 

ge oogenblikken in eenen droppel water gelegen 

te hebben, de volmaakt evenwijdig loopende vc- 

(a) MaceNprie, Journal de phystol. ezpérim. T. HL. 
1823. p. 306. 

(4) F. C. Emmenr, Ueber die Endigungsweise der 

MNerven in den Muskeln. Bèrn. 1836. 
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zelen, welke ik het best bij de pijpen van cen 

orgel vergelijken kan. Bij de bij ziet men bo- 

vendien de dwars doorgesneden luchtvaten, wel- 

ke tusschen de bundeltjes liggen, en hier zijn 

de zwarte strepen, welke de vezeltjes begren- 

zen, zoo volkomen regt, als of zij met trekpen 

en liniaal getrokken waren (a). 

Eene bijna nog fraaijere vertooning leverden 

de dwarse doorsneden op, welker gedaante na- 

tuurlijkerwijze door die der bundeltjes gewij- 

zigd werd. Op deze dwarssneden zag ik ech- 

hennen 

(a) Het denkbeeld drong zich bij mij op om zulke 

dunne lengtesneden van de borstspieren der 

werkbij als mikrometer te gebruiken. Het is be- 

kend, aan hoe vele zwarigheden het maken en 

het gebruik van verschillende mikrometers on- 

derworpen zijn, waarover het hier de plaats niet 

iste spreken. De goede bovendien zijn uit den 

aard der zaak zeer kostbaar. In het opgegeven 

middel nu zoude men eenen natuurlijken mikro- 

meter bezitten, dien zich een ieder aanschaffen 

kan, en welke ten allen tijde en in alle landen 

volkomen vergelijkbare metingen zoude opge- 

ven. Hij heeft hovendien het voordeel van door 
geenen kunstmikrometer in fijnheid van verdee- 

ling overtroffen te worden, want de spierve- 

zeltjes zullen wel niet veel dikker dan A Par. 

duim zijn. Dat zij op verschillende plaatsen der 

borstspieren dezelfde dikte bezitten, hiervan 

heb ik mij door metingen overtuigd. Men kan 

dezelve gedroogd langen tijd bewaren, terwijl 
zij onder het vergrootglas gebragt, telkens het- 

zelfde, door ons beschrevene regelmatige weef- 

sel verteonen, 
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ter niet, zoo als men verwachten zoude, eene 

menigte van ronde kringetjes als dwarse door- 

sneden der vezelen, maar integendeel niets dan 

evenwijdige min of meer bogtige lijnen, die op 

denzelfden afstand van elkander gelegen waren, 

als de diameter der vezelen ‘was. Slechts hier en 

daar bij de vlieg, doch nog duidelijker in eene 

zeer dunne dwarssnede bij de werkbij, zag. ik 
rijen van kringetjes liggen. 

„ Derhalve zijn de genoemde lijnen niets anders, 

dan de grenzen van plaatjes, welke de fijne ve- 

zelen tegen elkander geperst liggende, daarstel- 

len, terwijl allerwaarschijnlijkst de fijnste takjes 

der luchtvaten zich tusschen en op deze plaatjes 

verdeelen, en derhalve eene, hoewel bijna on- 

merkbare, tusschenruimte tusschen dezelve daar- 

stellen. Bij eene sterke vergrooting kon-ik ech- 

ter bij de vlieg deze tusschenruimte duidelijk ge- 

noeg waarnemen, en zag nu zich afwisselende, 

smallere donkere en breedere heldere strepen. 

Bij zulke sterke vergrootingen ontwaarde ik op 

vele plaatsen tusschen de verschillende lijnen scha- 

duwachtige streepjes, welke ik echter meer ge- 

neigd ben, aan het interfereren. der lichtstralen 

toe te schrijven, dan als ware uiteinden der ve- 

zelen te beschouwen, daar de kringetjes, welke 

deze hier en daar vormen, veel scherper getee- 

kend zijn. Overigens hadden de verschillende in- 

sekten, ten aanzien van de gedaante en ligging 

dezer, tot plaatjes vereenigde vezelen, nog eeni- 

ge, aan ieder eigene bijzonderheden. 

‚Bij den horsel hadden de onregelmatig ronde 
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dwarssneden der bundeltjes hier en daar diepe 

insnijdingen. Bovendien zijn zij verdeeld in 8—10 

overlangsche vakken , in welke in eene meer of 

minder hoekige rigting, de op elkander gele- 

gen plaatjes staan, zoodat deze van den eenen 

kant van het bundeltje naar den tegenovergestelden 

lijnen in zigzag vormen. In de genoemde vak- 

ken dringen de takjes der luchtvaten, zoo als 
reeds gezegd is, 

Anders is de inrigting bij de vlieg. Hier loo- 

pen de grenslijnen der plaatjes evenwijdig met de 

donkerder geteekende grenslijnen der vakken, en 

de plaatjes beslaan derhalve de geheele breedte 

van het bundeltje. Dit weefsel herinnert aan het 

voorkomen van sommige vischschubben. bij eene 

geringe vergrooting. 

Bij de bij viel het mij het moeijelijkst toerei- 

kend dunne dwarse doorsneden te bekomen, daar 

het weefsel der spieren hier digter en derhalve 

ondoorschijnender was, dan bij de beide vorige 

insekten, De gedaante der bundeltjes heeft veel 

overeenkomst met die uit het vleesch der gewer- 

velde dieren. Bij eene vergrooting van niet meer 

dan 200 malen, ziet men slechts flaauw de grens- 

lijnen der plaatjes, welke zich echter bij sterke 

vergrootingen , inzonderheid in de dunste gedeel 

ten, allerduidelijkst vertoonen. De meesten loo- 

pen van de eene zijde van het bundeltje min of 

meer slangsgewijs naar de andere ; somwijlen ech- 

ter staat eene reeks van op elkander liggende 

plaatjes regthoekig op eene andere, terwijl ook 

hier en daar, zoo als boven werd aangemerkt , 
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rijen van kringetjes of cirkeltjes zigtbaar zijn. 

De spierbundels uit de borstholte van den zi- 

deworm vlinder verschillen van die uit de pooten 

slechts door hunne gele kleur, meerdere stijf- 

heid, minder duidelijke doch evenwel aanwezige 

dwarsstrepen en hoekige gedaante. De bands- 

gewijze luchtvaten mist men hier geheel en al; 

zelfs zeer kleine Zracheae hebben nog duidelijke 

ringen, doch ook hier verspreiden zich de fijne 

takjes regthoekig over de bundeltjes. Op dunne 

dwarssneden zag ik bij eene vergrooting van 250 

malen, niets dan een korrelachtig weefsel, doch 

bij eene 730 malige vergrooting ontdekte ik hier 

en daar zeer duidelijk evenwijdige strepen, die 

op ongeveer >; millim. van elkander afstaan. 

Ook van de gedroogde borstspieren van den 

neushorenkever, welke in niets van die uit de 

pooten verschilden, heb ik eenige dwarssneden 

genomen, en zag bij eene genoegzame vergroo- 

ting , de niet meer dan 5; millim. dikke plaat- 

jes, “welke even regelmatig, schoon nog merke- 

lijk dunner waren dan bij de werkbij. Ook hier 

liepen in sommige bundeltjes de plaatjes van de 

eene naar de andere zijde, terwijl zij in andere 

min of meer regthoekig op elkander stonden. De 

luchtvaten komen geheel overeen met die uit het 

overige ligchaam. 

Boven zagen wij, dat de ribsgewijze ringen 

van de spierbundels der insekten, tot opheldering 

dienden van het maaksel dezer zelfde deelen bij 

de hoogere dieren, Ook uit het thans beschouw- 

de eigendommelijke maaksel des borstspierenweef- 
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sels van sommige insekten laten zich eenige al- 

gemeene gevolgtrekkingen. afleiden. 

1°. Het komt mij allerwaarschijnlijkst voor, 

datde fijne vezelen van het borstspierenstel der 

vlieg, der werkbij en van den horsel, niets an- 

ders dan, wel is waar, weeke, doch tevens so- 

lide (niet holle) draden zijn. Hiervoor pleit der- 

zelver stijfheid en onbuigzaamheid, maar, inzon- 

derheid dit, dat zij naast elkander liggende, en 

aan één geperst wordende, plaatjes daarstellen ; 

geschiedde zulks met vliezige buizen „dan zoude 

men op de doorsnede der plaatjes ook die der 

vliezen zien, terwijl ik alleen bij ‘uitzondering 

hier en daar eenige zuiver ronde kringeljes zag, 

die men veeleer daaraan toe moet schrijven, dat 

hier de drukking niet sterk genoeg was om de 

ronde vaste vezelen tegen elkanderen aan te per- 

sen, zoodat derzelver omtrek geheel uitgewischt 

werd. De schaduwachtige streepjes, die ik hier 

en daar tusschen de grenslijnen der plaatjes zag, 

kunnen mede niet als zoodanig aangemerkt wor- 

den, daar ik volmaakt dezelfde ook tusschen de 

lijnen, welke fijne vezelen begrensden, waarnam. 

Zij zijn het gevolg van het ombuigen der lichtstra- 

len, Bovendien zouden de spierbundeltjes, bijal- 

dien zij uit vliezige buizen waren zamengesteld , 
veel meer moeten indroogen, dan zulks het gevalis. 

Kan men het nu als bewezen aanmerken ‚dat de 

borstspiervezelen der bovengenoemde dieren wer- 

kelijk vaste vezelen en geen vliezige buisjes zijn, 

dan bestaat er wel niet eene reden, om zulks niet 

van alle andere spieryezelen aan te nemen. 
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92°, De beschreven dwarse doorsneden en het 

geheele maaksel der spierbundelijes bij de in- 

sekten, doen de reden kennen, waarom op de, 

hoewel met een zeer scherp mes genomen dwar- 

se doorsneden der spieren bij de hoogere die- 
ren, niet dan zeer onduidelijke sporen van de 

uiteinden der vezelen te zien zijn. Bij de insek- 

ten namelijk ziet men mede niet. de eigenlijke ve- 

zelen, maar slechts de doorsneden van de door 

deze gevormde plaatjes, en deze laatsten zijn al- 

leen zigtbaar, doordien de fijnste luchtvaten, in 

de bundeltjes indringende, zich over deze dunne 

plaatjes verbreiden, en daardoor-dezelve van el- 

kander afgescheiden houden. 3 

3°. Eindelijk, kan men nog uit het Em 

zijn van eenig omgevend vlies en van dwarsrin- 

gen of, strepen aan de borstspieren van sommige 

insekten ; besluiten, dat deze deelen voorde za- 

mentrekking der- spier, geen volstrekt vereischte 

zijn. gal a 

Indien: deze OEE juist mogten zijn 

dan zouden zij een nieuw bewijs opleveren’, van 

hoeveel belang de vergelijkende ontleedkunde, dat 

is, de beschouwing derzelfde weefsels en werktui- 

gen bij verschillende diersoorten en klassen, ook 

voor ‚het mikroskopisch onderzoek , moet geacht 

worden! 

ci 



KLEINE BIJDRAGEN 

TOT DE 

NATUURLIJKE FAMILIE per CACTEËN , 

DOoOoR 

NVE B ne SVE RETE SURE 

IL. Over eenige nieuwe, thans in den Hörtus 

te Amsterdam aanwezige, soorten van 

Eeuinocactus en MAMmmiLrARta. 

De Cacteën behooren tot de, welis waar, voor 

het oog niet zeer bekoorlijke, echter in menig 

opzigt „der onderzoeking overwaardige gewassen: 

Men kan ze rekenen tot die, welke systematisch 

nog min volkomen bekend zijn; en dit toch! is 

een volstrekt … vereischte tot goede grondslagen 

voor organographische beschouwingen, gelijk de- 

ze omgekeerd weder: zulk een “belangrijk hulp- 

middel zijn voor goede taxonomie. Nieltegen= 

staande beroemde geleerden zich met de beschrij= 

ving der Cacteën hebben onledig gehouden, en; 

in de laatste jaren inzonderheid, mannen als pe 

Canporre, Link, LEHMANN, ZuccArinr, Haworrm, 

enz. daartoe allergewigtigste bijdragen geleverd 

hebben, is echter ten dezen zóó veel te wenschen 

overgebleven, dat eene geheel nieuwe bearbei- 
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ding dezer natuurlijke groep, of van een of an- 

der der daartoe behoorende geslachten, niet voor 

overbodig zoude zijn te houden. Wat er intus- 

schen al, sedert de grondvesting der wetenschap , 

in deze familie gearbeid is, kan men daaruit on- 

der anderen opmaken, dat de groote Linnaeus, in 

zijne Species plantarum , eene optelling gaf van 

slechts 23 soorten van Cacti, terwijl Prrrrrer er 

ons in 1837 een aantal van 423 deed kennen. 

Hierbij komen nog de, sedert, door Hooken in het 

Botanical Magazine, Mrgver in de Zennaea en 

het Bulletin des sc. phys. et nat., en Lemaire 

in een afzonderlijk geschrift, bekend gemaakte 

soorten. Zulk een overgroot aantal soorten heeft 

natuurlijk tot splitsing in vele geslachten aanlei- 

ding. gegeven, welke nu reeds (na de twee nieu- 

we genera, Discocactus en Echinopsis van 

Preierer ) twaalf in aantal, en meest allen alge- 

meen aangenomen zijn. 

De Enumeratio Cactearum van Dr. Prerrrer 

heeft mijne aandacht meer bepaaldelijk op» de 

Caecti gevestigd. Het is mij voorgekomen, dat in de 

tuinen vele Cacteën onder verkeerde namen zijn ; 

dat anderen afwijkingen maken, hetzij in meer 

wezentlijke, hetzij in minder belangrijke kenmer- 

ken, terwijl echter een en ander tot voldoende 

reden verstrekt om de, in plantenverzamelingen 

aanwezige, soorten naauwkeurig na te gaan en te 

beschrijven. Preirrer en Orro ondernemen nu 

een allernuttigst werk , door het geven van naauw- 

keurige en duidelijke afbeeldingen. Dit is het 

eenige middel om tot goede resultaten te komen 
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en uit den labirint te geraken , waarin men ten 

dezen zoo lang gedoold heeft. 

Bovengemeld boekje van Preieren is eene ge- 

schikte handleiding bij: de studie. der Cacteën. 

Iets zoodanigs was; sedert den Prodromus van 

De Canporre, eene dringende behoefte gewor- 

den: Of de synouymie overal goed zij, zal de 

ondervinding en langdurige beoefening beslissen ; 

doch wie is, zelfs met de meest mogelijke vlijt 

en: naauwgezetheid , in staat om hier zich voor 

elken misslag vrij te waren ? en dit te meer , daar 

de; beschrijvingen der. auteurs dikwijls veel ‘te 

wenschen overlaten, en deze niet altijd van toe- 

lichtende afbeeldingen voorzien zijn. Men moet 

dus niet alleen de geheele literatuur van het on- 

derwerp vergeleken, maar ook inzage hebben van, 

en «eene vergelijking, kunnen in ’t werk stellen 

tusschen vele exemplaren. … Men moet. eindelijk 

den lust en het enthusiasme van Prererer hebben; 

om vergelijkingen in verschillende tuinen in ’t. 

werk te stellen, of eene reis ‘naar Cuba: te on- 

dernemen, zoo als hij deed, om deze gewassen 

inden natuurstaat: te leeren kennen. 

Ook de Cacteën der Nederlandsche tuinen, al= 

thans van die, met welke ik meer van nabij bes 

kend-ben, verdienen. een «aandachtig en naauw- 

keurig-onderzoek. De soorten, welke thans in 

den Amsterdamschen Hortus, voorkomen ‚deden 

mij eenige- belangrijke vormen kennen , waarop ik’ 

bij dezen. de belangstelling der ‘kruidkundigen 

wilde vestigen. Ik vertrouw, dat men deze klei 

ne bijdrage met zoo veel welwillendheid zal aans 
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nemen , als zij door mij met bescheidenheid aan het 

oordeel van deskundigen wordt, aangeboden. Ik 
beschrijf nu éénen Echinocactus en vervolgens 

eenige Mammillartae. 

EcHINOGACTUS MACRACANTEUS Vob. 

_E‚ oblique- globosus, pallide- virescens, basi 

lignosus, attenuatus, 13-costatus; costis sinubusque 

acutis; aculeis 10—11 ; centrali uno longissimo 

(6E eentim. ) ; radiantibus brevioribus, horumque 

summo maxime, infimo brevissimo, deflexo, un- 

einato ; omnibus flavis vel fuscis ; areolis- exstan- 

tibus, ovatis, vel oblongo-ovatis, junioribus den- 

sissime velutino-tomentosis. 

Hab. in interiore imperio Mexicano. 

Deser. Individuum nostrum, sine aculeis, est 

16 centim. longum, aculeis maximis, horridissi- 

mum. Vertex, in quem confluunt tamquam com- 

mune punctum costae, est umbilicatus et_admo- 

dum tomentosus. 

Color ab apice usque ad dimidiam longitudi- 

nem pallide virens aut glaucescens; inferiora ver- 

sus brunneus est. Basis est, angustior , sensimque 

in radicem transit. 

Costae tredecim fere verticales, nec spirales, acu- 

tae, apice approximatae, deinde ad basin usque 

magis magisque a se invicem discretae. (distantia 

4 centim), Sinuum sulci supra acutissimi, ver- 

sus medium evanescentes. Areolae in singula cos- 

ta plerumque tres eum aculeis adultis, et una 

eum junioribus, aut duae adultae et una junior. 

NAT. TiĲjnscuR. D, VI, St. 1, 4 
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Juniores (idest alens} sibi reliquis propiores, 
Omnes areolae cum iis vicinarum costarum ‘ita 
alternantes ut a basi ad apicem, uti saepius fit in 
Echinocactis, regulares efforment spiras.. Areo- 
lae perfectae nudae sunt, 

Aculei-auttoti, autapice pellucidi, teretes, basi 

latiores, sensim attenuati, acutissimi ; juniores ba- 

si flavescentes , sehsim dilute-flavescentes, tandem 

pallesceutes, omnes transverse striati. — Centralis 

aculeus longissimus et basi fere pennain corvinam 

erassus. Aculei radiantes breviores; horum supre- 

‘mus maximus etinfimus brevissirnus, reliqui omnes 

aequales, nec‘tamen satis symmetrici. 

Ubi denarius numerus est, sic se habent: 

1.) 1. centralis. 

1. supremus, cui e loco suo lateralidimo- 

tus, in monnullis areolis, postponitur alius 

brevior. 

3. ab utroque areolae latere oppositi. Tan= 

dem, 

1 id est decimus, infimus. 

Aut hac ratione disponuntur: 

2,) Absente summo aculeo , 

á, paria lateralia opposita. 

1 infimus. 

1 eentralis, 
Ubi novem aculei, qued. non nisi in una vidi 

areola, unus crassior in reliquorum detrimentum 

videtur incressere, 

In junioribus areolis numerus solet esse unde- 

cim. Horum ulteriore ineremento, unus saepius 

aberitur. In his eliam omnes aculei erecti sunt, 
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in aliis sunt horizontalis, qui radiantes dicuntur. 

Prope basin centrales et ali pauci quandoque ca- 

duci. 
‚Flores nóndum vidi. 

„Nomen a zaxpis et Zxdulos , longus et aculeus, 

ob longitudinem aculeorum. 

Eximius hie Echinocactus pulcherrimis specie- 
bus adnumerandus, sectioni Zehinoeactorum cos- 

tatorum Prerreert est inserendus, et quidem sub- 

sectioni aewatorum. í 

“Ab ommibus coguitis speciebus Echinocacti sine 

dubio haec species est diversissima, número prae- 

sertim aculeorum et toto habitw horridissimo. At- 

tamen multis aliis est affinis. Hi sunt. 

E. echidne D. C-, eujus caeterum analoga fere 

est forma, differt numero aculeorum, à nostra 

specie. 

E. minax Lemarme, diversus est multis characte- 

ribus, quamquam ceteris sine dubio affinis. 

In E‚ minace sunt novem aculei, quorum saepe 

_ unus aut duo deficiunt. Porro, in nostra planta, 

costae non sunt crenatae; in B. minace valde 

erenatae dicuntur. Nostra planta non habet acu- 

leos subangulosos sub-deplanatos. 

E. platyceras Lremarre differt ab Ech. macracan- 

tho, numero et dispositione aculeorum, missis aliis, 

quibus utraque species differt ‚ characteribus. 

Illustrat hanc speciem tabula aeri incisa n° II. 

MaumiLLARrA PrriePeRrAnA. MVob. 

M. simplex, ovato-oblonga, glaucescenti - viri- 

dis; axillis supremis tomentosis, inferioribus nue 
VE 
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dis; mammillae incrassato-conicae; areolae nu- 

dae „ junioribus tamen tomentosis, Aculeis-exte- 

rioribus radiantibus, 19 horizontalibus, aequali- 

bus; centrali uno, longissimo , curvatulo , subu- 

lato, verticali ratione centro radiorum imposito, 

Habitat in interiore imperio Mexicano, 

Species pulcherrima et sine ullo dubio distinc- 

tissima, ad nullam cognitam Mammillariam acce- 

dere nobis visa est. Nomen huic speciei inseribere 

volui viri, indefesso labore, studio Gactearum, om- 

nem operam hodie navantis, Est sane res ardua, 

in tanta denominationum, ex aculeorum numero 

variaque natura petitarum diversitate, continuo 

petere nomina, quorum fons fere est exhaustus, Ideo 

saepe ad alia confugiendum , et quidem ad nomina 

Botanicorum, id quod in his eo lubentius facimus, 

quo magis celebrari mereantur viri illustres, qui 

in hac familia naturali elaboranda desudarunt. 

Planta tota, demtis aculeis, est 16 centr, lon- 

ga, 8 fere crassa, Mammillae ab inferiore latere 

sunt convexae „ a superiore, id est qua parle ver- 

ticem spectant, compressae aut parum conspicuaec, 

Aculeorum juniorum apices nigri, caelerum albi- 

do-pellucidi, lutei,  Reliqui sunt albo-grisei.  Gen- 

tralis est, regidissimus, apice recurvatus, Flores 

nondum vidi, 

Illustrat hane tabula adjecta aeri incisa, n°, 1. 

fig. 2. 

MAMMILLARIA, SPEGIOSA. JVob. 

M. simplex, robusta, cylindraceo-columnaris, 

laete virens, axillis sublanatis, mammillis nume- 

nd ned 
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rosissimis , exiguis; brevibus , depresso-conicis, basi 

rhomboideis; areolis junioribus tomentosis, reli- 

quis nudis; aculeis radiantibus 22 brevissimis, se- 

tiformibus, interioribus 5—6—8 elongatis et ho- 

rum unus quandogue centralis; omnes levi tactu 

deeiduis, niveis, centralibus apice rufis. 

Habitat in Mexicano imperio. 

Individuum nostrum longum est centimetra 15, 

latum 6; habitu prope acceditad M. coronartam , 

ita ut primo adspectu unam eamdemque speciem 

habeas,  Differentia tamen ex accurata compara- 

tione nequaquam dubia, praesertim propter nu- 

merum spinarum (13—16 ext. 4 centralium ). 

Nomen hujus speciei difficulter ex habitu peti 

valet. Est haec omnium Mammillariarum, earum 

certe quas equidem vidi, pulcherrima, ac dig- 

nissima quae nomen habeat a forma et pulchri- 

tudine. Propter aculeorum cum radiantium, tum 

centralium maxime propinquarum mixtam posi- 

tionem, ipsius Cacti superficies fere non in con- 

speetum venit, ob eandemque rationem huc usque 

nee pictori neque sculptori contigit eam fideliter 

exarare, 

MAMmiLLARIA RECURVISPINA. Vob. 
. E 

M. simplex, glaucescens, subgloboso-depressa , 

mammillis conico-obtusis, crassis ; areoliset axillis 

nudis. Aculei 8. Unus supremus tenuissimus, in- 

fimus longissimus crassior, reliqui tria paria cf- 

formant opposita. Omnes sunt reflexi, curvati, 

radiantes. 
h 
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Habitat in interiore regno Mexicano; 
Planta fere 16 centr. longa est, et fere eandem 

habet diametrum transversam. Prope basis mam- 

millae valde compressae, et aculei lapsi sunt. Ra- 

dix fibrosa est, primum tamen indivisa. Tota 

planta cum radice figuram habet quodammodo 

napiformem. 

Nondnm in horto floruit. Illustrat hanc spe- 

eiem tabula aeri incisa n°. IL. fig. 1. 

Scripst Amstelodami, mense Decembrt 1838. 
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AANTEEKENINGEN 

OVER 

PAB Doe Roode 

Doo R 

P. W. KORTHALS, 

Onder de natuurlijke geslachten, waaromtrent 

verdeeldheid van gevoelen tusschen de kruidkun- 

digen bestaat, behoort ook de groep der Paede- 
riae van pr Canporre. Indien bij de vestiging 

van geslachten alleen de habitus en bloemdeelen 

in aanmerking kwamen, dan zoude deze afdee- 

ling alleen het oude Linnaeaansche geslacht Pac- 

dería bevatten. 

De vruchten echter maken hier eene indeeling 

noodzakelijk, vooral die der Amerikaansche Pae- 

deriae, welke de Schrijvers der Flora Peruvia- 

za tot een nieuw geslacht hebben doen aanne- 

men, Prof. Barrrise (Ord, nat. pag. 207) ging 

later nog verder, daar hij, na het onderzoek 

eener enkele soort uit het herbarium van HAENKE, 

tot het opstellen eener eigene familie, onder den 
naam van Lygodysodeaceae, besloot. De Paederia- 

Norm van Madagascar mede in de afwijking van 
den vorm der vrucht deelende, is door Rrcmarp 

als nieuw geslacht afgezonderd, en met den naam 

van Zeeontea bestempeld, 
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Op die wijze moet-dus elk „der drie we- 

relddeelen, in de tropische vegetatie, een’ eigen 

vorm van de Linnaeaansche Paederia hebben. 

In dien geest handelende, heeft pe Canporre, in 

den Prodromus, de weinige soorten van gemeld 

geslacht opgegeven. 

Ik had het geluk de vruchten te kunnen waar- 

nemen en naauwkeurig te onderzoeken. De uit- 

komsten van mijn onderzoek moeten het te dezen 

opzigte aangenomen gevoelen eenigzins verande- 

ren. 

Indien wij ons gestreng houden aan het Linnae- 

aansch karakter van het geslacht Paederia , het- 

welk den door Rumpurus vermelden ( LXI, Hoofdst. 

IX. Boek ) Gonvolvulus foetidus tot grondslag 

heeft, dan behooren daartoe Paederia foetida 

L., P. tomentosa Bu., P. lanuginosa Warus, 

die. allen eene klimmende groeiwijze , aderige,, 

min of meer hartvormige bladen en_ kleine en 

groote bloempluimen hebben. „De kenmerken „der 

bloemen zijn door, Rrcmarp en pr Cannorre ge- 

noeg bekend geworden, Ik merk dus alleen op;, 

dat het pollen rond en op ‚het buitenste bekleedsel 

met kleine knobbeltjes voorzien is. 

De vrucht. daarentegen ‚door GAertseR es 

schreven, vordert eenige vermelding. Ik neem 

daarbij Paederta foetida en tomentosa tot grond, 

slag, 

In elk der twee hokken van het ovarium is 

&én ovaal eitje aan eene korte zaadstreng, beves- 

tigd, en neemt naauwelijks de helft der ruimte in. 

De buitenste bekleedsels van, dit ovarium. zijn, 
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zoo als doorgaans het geval is, zeer naauw ver- 

eenigd. Bij verderen groei verandert evenwel de- 

ze toestand in dier voege, dat hij in de rijpe 

vrucht ter naauwernood is te herkennen. Deze nu 

is eene soort van bes, welker buitenst bekleedsel 

geheel en al loslaat, en uit een celachtig vlies 

bestaat, langs welks binnen oppervlakte de vaten 

loopen, die zich aan den top in een’ rand veree- 

nigen.. Behalve deze zijner nog twee andere, 

grootere vaatbundels voorhanden, welke eenig- 

zins meer binnenwaarts te voorschijn komen, tus= 

schen de eerste naar boven stijgen en. aan den. 

top van de vrucht ombuigen, waar zij zich aan 

de binnenzijde van het bovenste gedeelte verbin- 

den. Tusschen de carpella, is een celachtig vlies, 

hetgeen men kan aanmerken als een gedeelte van 

het onuitgegroeid middelschot. Aan het beneden 

gedeelte is hier tegen de placenta een klein. ovaal 

vliesje vastgehecht, hetwelk in eene holte van. de 

binnenzijde van het zaad past. De structuur van 

het zaad, welks buitenste bekleedsel met de -ecar- 

pella zamengegroeid is, stemt voorts. overeen„met 

de ons hiervan door Garrtser (4. p.84.-t. 195) 

gegevene beschrijving. 

Paederia verticillata Bu., tot de groep be- 

hoorende „met gevleugelde carpella,  vertegen- 

woordigt de. Zecontea van Madagascar en de 

Lygodysodea van de nieuwe wereld. 

Naar de daarvan. opgegevene kenmerken en de 

afbeeldingen (Ruiz en Pavon PF. peruv.-t, 181, 

f. 2.) oordeelende , moeten beide deze planten, 

en welligt eveneens P,ternata Waur,, tot het ge- 
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slacht-Lygodysodea gebragt wordende, eene nieú= 

we afdeeling uitmaken, die zich door eene min= 

der diepe indeeling der bloem en gesteelde helm= 

knopjes onderscheidt. Het onderzoek der Ame 

rikaansche voorwerpen zal alleen kunnen uitwij- 

zen of de vorming van een nieuw geslácht door 

genoegzame kenmerken wordt gewettigd. Echter 

ontveins ik niet, dat de kransvormige stand der 

langwerpige bladen, en de hier door onstaande , 

zoo geheel eigenaardige habitus, mij in deze mee= 

ning bevestigen. Men heeft bij verschillende ge= 

slachten dezer familie zijne toevlugt moeten ne= 

men tot dergelijke kleine veranderingen; en men 

behoeft slechts de kenmerken van Zecontet em 

Lygodysodea te vergelijken om zich te overtui 

gen ‚dat deze in gelijke verhouding staan als Cu- 

pia tot Stylocorina. 

__De ovale kelk van P. verticillata wordt door 

eenen weinig getanden rand gekroond. De bloem= 

kroon verwijdt naar de keel toe hare buisvormi- 

ge gedaante en heeft ‘hier vijf regtstandige, vóór 

het opengaan der bloem klepvormig toeneigende „ 

indeelingen. Van buiten is de kroon met eene 
ligte, schubbige haarbekleeding voorzien, ván 

binnen met knodsvormige haartjes bekleed. Tus- 

schen deze zijn de helmknopjes met het midden 

vastgehecht op helmdraden, welke uit de kroon 
ontspringen. - De stempel bestaat in twee draad- 

vormige, meest binnenwaarts gebogene deelen en 

de rolroride stijlis in de schijf geleed. Het twee= 

hokkig vruchtbeginsel heeft twee langwerpige, 

aan hunne punten regtstandig vastgehechte eitjes, 
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De rijpe vrucht is vliezig , onregelmatig schijfvor= 

mig, en scheurt of springt van onder af aan open: 

Het buitenste vruchtvlies, dat den kelk voorstelt, 

bestaat uit een celaardig vlies, in welks geheele 

tengte een aantal vaten loopt, dat zich van bo- 
ven in den rand vereenigt en hier vertakt wordt. 

Binnen gemeld bekleedsel nu, liggen de platge- 

drukte carpella, welke in het midden, waar het 
zaad zit, eenigzins. verdikt, en naar de randen 

toe vliezig zijn. De binnenzijde is vlak ; de bui- 

tenzijde is met uitstekende, van den omtrek 

naar het midden loopende randen voorzien. Ie- 
der dezer carpellen hangt aan eenen uit den steel 

ontspringenden vaatbundel, welke hetzelve van 

boven in eene kleine insnijding vat, en vervolgens 

langs den rand en door het vlies verloopt. 
‚In het midden van deze vleugelvrucht zit het 

zaad, welks bekleedsel gedeeltelijk met dat der 

earpella is vastgegroeid. Deszelfs gedaante is ovaal” 

platgedrukt. De kiem ligt in een dun kiemwit’ 

besloten en heeft eironde, van onderen hartvor= 

rig ingesneden zaadlobben , die bijna-de helft ha- 

rer lengte uitmaken, 

Uit deze beschrijving blijkt de. waarheid van 

de reeds vroeger aangeduide verwantschap met 

den Amerikaanschen vorm, die mij aanleiding 

geeft, om de op Java en Sumatra” gevondene 

Paederia als Eygodysodea verticillata aan te 

nemeu, en de door Bartrive, die earpellen voor 

zaden aanzag, aangenomene nieuwe familie der 

Eygodysodeaceae te wederleggen. 

« Uit een organographisch oogpunt heeft de ge- 
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melde structuur der Zygodysodea, aan pr Cans 

pore ‚(Prodr, IV. 570) reeds aanleiding gege- 

ven tot de opmerking, hoe schoon ‘hier het onder- 

scheid tusschen kelk en vruchtdeelen bepaald 

‘wordt. Gaan wij de structuur echter nog verder 

na, dan zoude zij ons tot een tweede denkbeeld 

kunnen leiden, hetwelk eenigzins met de waar- 

neming „van. Rosert Brown omtrent. enkele 

Scabiosae overeenstemt ( Linn. Trans. XII. 138). 

Wij zien, datde vliezige omkleeding met den kelk 

in verband staat, terwijl de uit den. bodem ont- 

springende. vaten met de bloemkroondeelen en 

meeldraden overeenstemmen : een verschijnsel, dat, 

ons omtrent den aard van dit. buitenste omhulsel. 

eenig denkbeeld geeft. 

Naar het dienaangaande aangeteekende te oor-. 

deelen, zouden wij meenen te mogen besluiten , 

dat,deze gewassen van andere landen denzelfden 

onaangenamen stank hebben, als welken. wij bij 

de Indische waarnemen. In de bloeijende plant, 

is die stank ondragelijk, ja bijna als van een” 
kreng. Even als de Musca vomitoria door de 

Aroideën, wordt door deze planten de sarcon 

phaga misleid, Op de door mij vooronder- 

stelde overeenkomst met den stank van Cheno=, 

podium vulvaria afgaande, plaatste ik bloeijen=. 

de planten onder een glas, Ik vond, na eeni-, 

gen tijd, dat de damp van zout-zuurgaz in die. 

atmospheer , werkelijk wees op ontwikkeling van 

ammonia, 

Door Ruxpurus weten wij reeds, dat de Inlan- 

ders de bladen als windbrekend geneesmiddel ge= 
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bruiken. Ik vond dit meermalen bevestigd. Maar, 

wat vreemder is, zij mengen de bladen zelfs on- 

der hunne spijzen, als eenelekkernij. Hunne uit- 

waseming is, dien ten gevolge, gedurende eenige 

uren, hoogst onaangenaam. 

Leiden, 11 December 1838. - 



BESCHRIJVING 

VAN DEN 

ACADEMISCHEN KRUIDTUIN, 
(Horrus BoraNrcus), 

re GÖTTINGEN. 

DOOR 

J. F. HOFFMANN 

Med. Doct, 

Onder de Academische inrigtingen te Göttin- 

gen, welke zich zoowel door uiterlijke pracht als 

innerlijke waarde bijzonder aanbevelen, bekleedt 

ook de Kruidtuin een’ eersten rang. Deze toch 

onderscheidt zich niet alleen door het groot aan- 

tal der gekweekte plantsoorten, maar vooral door 

de zorg, welke men aan derzelver kweeking be- 

steedt. Hierdoor hebben bijna alle een zeer welig 

aanzien, bloeijen er vele jaarlijks, die in andere 

tuinen nimmer of hoogst zelden bloem vertoonen, 

en worden er planten gekweekt , die in de meesten 

ontbreken. In den loop dezer beschrijving zal ik 

dit nader ontwikkelen, na vooraf een geschied- 

kundig overzigt van het ontstaan en den voortgang 

der inrigting gegeven te hebben. 

Bijna gelijktijdig met de Gronera Auavsra zelve, 

werd de Academische Kruidtuin opgerigt. Omtrent 

het einde toch van 1734, waarin de stichting der 



63 

Hoogeschool ‘was vastgesteld, werd ook Jon. 
Waza. Arsrecur (geb. 1703 overl. 1736), van 

Erfurt naar Göttingen beroepen, om aldaar de 

Ontleed- en Kruidkunde te onderwijzen, en was 

men reeds bedacht op het aanleggen van een’ Kruid- 

tuin, Aanvankelijk werd hiertoe eene buiten de 

Stad gelegene weide bestemd van omtrent 190 

Calenberger (a) roeden, doch spoedig om de 

lage ligging en menigvuldige overstroomingen ver- 

worpen , en een ander stuks gronds van ruim 358 
Cal. roeden in de Stad bij de Weender poort tot 

dat einde aangewezen. Intusschen werd de Hoo- 

geschool eerst in 1737 ingewijd , en door den vroeg- 

tijdigen dood van Arrrrcur , de aanleg nog eenigen 

tijd vertraagd. De beroemde Ars. Harren, (geb. 

1708 overl. 1777), uit Bern in plaats van den 

overledene beroepen, zette de uitvoering van het 
plan zoo ijverig door, dat reeds in 1739 het eerste 
zaad door zijne hand in den nieuw bereiden grond 

werd bestrooid, verder werd er, op Konings kos- 

ten, eene vrije woning voor den Hoogleeraar en 

eene kas voor warme planten gebouwd. De on- 

derste verdieping van het Theatrum anatomicum 

werd tot Oranjerie bestemd, en in hetzelfde ge- 

bouw eene woning voor den Hortulanus aangewe- 

zen. Met bijzonderen ijver leide Harren zich toe 

op het uitbreiden van den tuin, knoopte er ruil- 

handel aan met de voornaamste Kruidtuinen in 
Europa, waartoe hem zijne naauwe betrekking 

met de overige beoefenaars der Kruidkunde zeer 

te stade kwam, wende vooral veel zorg aan tot 
het overbrengen en voortkweeken van Zwitsersche 
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planten, en bragt het in korten tijd zoover, dat 

hij reeds in 1743 (a ) een catalogus der gekweek- 

te planten liet drukken, om’ zijne verzameling be- 

ter te: doen kennen en daardoor den ruilhandel 

gemakkelijker te maken. Lrxnaeus gaf hem over 

den verzamelden schat in een’ brief zijne verwon- 

dering te kennen en verzekerde dat hij zelf in dien 

tijd niet de helft had bijeen kunnen brengen (5). 

In 1753 verscheen eene andere zeer vermeerderde 

uitgave, waarin de planten naar zijn systeem ge 

rangschikt en ook de romdom Göttingen wild 

groeijende opgenomen zijn. Nadatin1753 Harrer 

naar Zwitserland was teruggekeerd, bleef hij niet- 

temin met de meeste zorg den bloei van den tuin 

bevorderen, en zond telken jare eene menigte za- 

den, bollen, stekken. zoowel van Zwitsersche als 

uitheemsche planten. 

Nog in hetzelfde jaar van Harrer’s ‘vertrek 

aanvaarde Jom. Gorrr. Zinx (geb. 1727 overl. 

1759), leerling van Harrer, naar wiens stelsel 

de planten waren gerangschikt, met bijvoeging 

van eenige classen , het beheer fover den Hortus, 

en veranderde overigens weinig in de inrigting 

Kn, Zie bierna den titel van het werk; inde voorrede 

noemt HarLLeER ook Apr. vaN Roijen, Jon. 

BurMaN en G. Currronp onder de genen, die 

bijdragen aan den akademischen tuin leverden. 

Gollectio epist. quas ad virosillustr. et clariss. scrip- 

sit Car.A LinNé, Edidit Drerz. HENR. STOEVER , 

Hamburgi, 1792. 8p. 5 4 en 5 6. ( Aangehaald 

door Hor FMANN in zijne beschrijving van den EE 

zie hier onder ). 

(ò ed 
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Vaú den tuin, behalve de amphiteatersgewijze 

schikking van de potten in de Oranjerie-broeikas, 

én den beteren aanleg der broeibakken. De catalo- 

gus, welken hij in 1757 in’t licht gaf, was met eenige 

honderden soorten vermeerderd, hoewel hij vele 

der door Harrem, als bij Göttingen wildgroeijende 
opgegeven, had weggelaten, Na den dood van 

Lian, verkreeg Davin Srersu. Aue. Bürrrer (geb. 

1724, overl. 1769) het beheer van den Hortus, en 

behield dit tot 1769, in welken tijd hij het aantal 

soorten aanmerkelijk vermeerderde, zoo dat het in 

1765 reeds 2000 bedroeg. Eene zeer doeltreffen- 

de verandering in de plaatsing der planten was 
het afschaffen der dubbele rijen op één bed, 

waardoor de vroeger dikwijls al te zeer gedrongen 

staande planten meer ruimte bekwamen en weliger 

konden groeijen. 

Op dezen volgde, in het bestuur van den tuin ; 

in 1769, Jon. Axpr. Morzar (geb. 1740, overl. 

1795), leerling van Hatrer en Linnaeus, welke 

miet regt de tweede stichter kan genoemd worden, 

Deze toch breidde terstond reeds hierdoor den tuin 
zeer uit, dat hij het oostelijk gedeelte, hetwelk 

door den Hortulanus tot eigen moestuin werd ge- 

bruikt, nu onmiddellijk met den tuin vereenigde. 

Een gedeelte werd in hetzelfde jaar voor heesters 

en boomen in den Engelschen trant aangelegd en 

vooral met Noord-Amerikaansche boomen beplant, 

Waarvan reeds in 1788 eene zeer rijke verzame- 

ling aldaar gezien werd, De, tijdens de stichting 

opgerigte, broeikas werd om bouwvalligheid en ge- 

ringere uitgebreidheid voor het zoo zeer vermeer- 

SAT, rijpscuR. D. VI. S, 1. 5 
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derde aantal planten afgebroken, en in. 1769 eene 

nieuwe gebouwd. Deze werd in twee afdeelingen. 

verdeeld naar den graad van hitte, die de planten, 

vereischten; in de eerste werden de keerkrings-, in 

de tweede de Afrikaansche en andere planten ge- 

steld, De winter-bewaarplaats of. oranjerie bleef 

in de onderste verdieping van het Theatrum ana- 

tomicum, Bij de verbeterde inrigting dezer broei- 

kassen, werden ook in allen thermometers ingevoerd, 

De koudegronds-gewassen werden, naar het sys- 

teem ‘van. Linnaeus gerangschikt en bij allen. een 

bordje geplaatst, waarop de naam, een op de 

12de uitgave van het systema vegetabilium doelend — 

nommer, opgave van den levensduur en vereischte 

groeiplaats, De omheining der bedden met heester 

gewassen, zoo als Pofen/illa fruticosa, Spiraea 

salicifolia , Lonicera tartarica , welke men aan= 

vankelijk invoerde ‚ werd echter spoedig ondoelma- 

tig gevonden door den te weligen groei der hees= 

ters, en men keerde tot den van ouds gebruikten 

palm- of buksboom, Buxus sempervirens, terug. 

Gedurende het bestuur van Murray, werd het 

aantal der gekweekte planten zeer vermeerderd, 

zoo door ruiling met de voornaamste kruidtuinen 

in Europa, als ook door de geschenken van den 

Landdrost Orro von Mürcuuausen en von Verr- 

Herm, vooral van boomen en heesters, en de aan- 

zienlijke bijdrage van kasplanten uit den Herren» 

hauser tuin, welke bij de inwijding der nieuwe 

broeikas, door den Minister von MüncurAusEN werd 

geschonken. 

De onbeschrevene soorten, hetzij uit zaden gewon» 
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aen, of op: eenige andere wijze ontvangen, werden 
meest door Murrar inde verhandelingen der Göt- 

tingsche Maatschappij van wetenschappen afge- 

beeld en beschreven. 

Na den dood van Murray werd de tuin, nu aan 

de zorg van G. F‚ Horrmann, (geb, 1760, overl. 

1826) toevertrouwd, in 1792 tot aan den stads- 

swal en in 1795- ook buiten dezen vergroot, In 

1792 werd weder eene nieuwe broeikas met regt- 

standige ramen gebouwd, en in 1801 het plan van 

eene bijzondere oranjerie gevormd, waarvan in 

1803 de regtervleugel was voltooid, toen de be- 

zetting van het land door de Franschen den ver- 

deren bouw aanvankelijk deed staken. 

«_Horrmaxs kweet zich in ’t begin met voorbeel- 

digen ijver van zijne taak, voorzag zelfs in een 

svezentlijk gebrek van den tuin, door het aan- 

leggen van eene geschikte plaats om moeras- en 

waterplanten te kweeken of zoo genaamd agua- 

wium (a). Dan, weldra verflaauwde deze ijver , 

‘waartoe zijne overigens veelvuldige. bezigheden 

welligt aanleiding gaven. Van lieverlede werd hij 

echter zorgeloozer, en bekommerde zich eindelijk 

wolstrekt niet meer om den tuin. Geen wonder 

dus, dat Hexn. Ap. Scnrapen (geb. 1767, overl. 

1836), toen hij, in October 1802, nadat Horr- 

MANK zijn afscheid had genomen, het toevoorzigt 

van den Hortus bekwam, denzelven in een’ erbar- 

melijken toestand vond. Het getal der gekweekte 

heteen 

„ Ca) Dit is hieronder nader beschreven. 

5 
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soorten was geenszins in verhouding met de vorige 
jaren vermeerderd; bij naauwkeurige optelling 
toch, vond men, na aftrek der doubletten, naauw- 
welijks 3000 soorten, welke daarenboven in eene 
deerlijke wanorde waren geraakt. Eene menigte 

planten was onbestemd, van een groot gedeelte 

varen de etiketten verloren, hetzelfde geslacht, ja 

dezelfde soort, op verschillende plaatsen in den 

tuin verspreid; zeer algemeene boom- en heester- 

soorten tierden welig en verdrongen de meer zeld- 

zame; de ruilhandel was bijna geheel te niet. 

Scnraper sloeg ijverig de handen aan ’t werk, 

verzamelde de verspreide, aanverwante soorten; 

bestemde de zonder etikette voorkomenden; liet 

naauwkeurige aanteekening der doubletten, zoo 

wel der zaden als bollen en planten, houden en 

gaf reeds in 1803 den eersten Catalogus hiervan 

uit, om zoo: den ruilhandel weder aan den. gang 

tehelpen. Sedert dien tijd werd dit gebruik jaar= 

dijks regelmatig volgehouden. In hetzelfde jaar 

werden de planten op nieuw gerangschikt, en met 

nieuwe etiketten voorzien, waardoor de tuin alras 

eene geheel andere gedaante verkreeg. In 1804 
werden de vele door Horrxann aangelegde vijvers 

en kommen gedempt en eene doorloopende sloot 

gegraven, waardoor weder plaats werd gewon- 
nen. Verder werden «de koudegronds-planten 
in verschillende afdeelingen verdeeld, als in hees- 

tergewassen, veel-, twee- en éénjarige, moeras-, 

water-, Alpen- en schaduw- , huishoudelijke en ge- 

neeskrachtige planten. In 1809 werd eindelijk aan 

den lang geuiten wensch voldaan en de nieuwe 
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kas, volgens het vroeger beraamde plan, gebouwd. 

Door den voorbeeldigen ijver van Scnraprr («) , 

de zorg, welke hij tot het inzamelen van zaden en 

de vermenigvuldiging van veeljarige en bolgewassen 

aanwendde, doch ook vooral door den uitgebrei- 

den ruilhandel, welken hij allengs tot stand bragt, 

werd het getal der gekweekte soorten tot ruim 

10,600 vermeerderd. Vele aanzienlijke geschen- 

ken, zoo alsin 1815 van den Koning, 4 bezen- 

dingen uit Brazilie van Maxmmrrraan Prins van 

Neuwied, en anderen, vermeerderden ook het aan- 

tal der meer zeldzame gewassen. In 1818 werd 

er daarom eene Engelsche broeikas en in 1827 

weder eene nieuwe plantenkas in twee afdeelin- 

gen aan de Karspuhlstraat bijgebouwd. In het 

Jaatstgemelde jaar moest zelfs de tuin weder uit- 

gebreid worden, waartoe een gedeelte der droog- 

gemaakte stadsgracht en vele tuinen werden aan- 

gekocht. Dit is tot heden de laatste vergrooting, 

welke den tuin ten deel viel; de vlakte- inhoud 

van denzelven werd nu 17 Calenb. morgen, 38 

roeden, 8 voet. 

In 1830 werd het Theatrum Anatomicum uit 

den hortus in het, in 1826 opgerigte, prachtige 

gebouw aan het einde der Allée verplaatst, en 

de ‘woning van den Hortulanus door deze gewon- 

ne ruimte aanmerkelijk verbeterd. 

{a ) Ook de beide Hortulani Frscurr (vader en zoon) 
hebben zich in dezen opzigte zeer verdienstelijk 

gemaakt. Frscuer Jun. voerde zelfs in de laat- 

ste jaren voor Scnraprrs dood, de geheele brief 

wisseling en den ruilhandel, 
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‚De verdienstelijke: Scum apen behield het bestuut 
van den hortus tot zijnen dood in 1836 en werd 

opgevolgd door F. G. BArruse ( geb. 1798), die 
met zeldzamen ijver de taak van zijnen voorganger 
voortzet (5). 

(a) Men vergelijke over den, hortus te Göttingen: 

Versuch einer dcademischen-Gelchrten-Geschichte 

von der Grore Aucusrus-Universitit zu Göltin- 

gen von Jo. Sperm. Pürrer, I Th. $ 128 Seite 235, 

Gött, 1765; IL Th. (1765— 1788) $ 184 Seite 
250—258; III Th, ( Fortsetzung von SAALVELD , 
17881820 ) $ 179—182 Seite 439447; IV Th. 
(Fortsetzung vom Universitätsrathe Dr. Ozs- 

rEnRLEv 1820— 1837, Gött 1847) 8 59 Seite 

169. — J. G. ZiarmenRMANN, Das Leben des 

Merrn von HaLver, Zurich.1755. Seite 162 u. 165. 
Aur. Harven, Brevis enwmeratio Stirpium horti 

Göttingensis, accedunt animadversiones aliguae 

et novarum deseriptiones, Göttingae 1743 [met 
‘eene afbeelding van Viscaco foltis imis petiola= 

tis, ovatis, floribus panieulatis, emarginatis, 

( Cucubalus Stbiricus Ta. )]. d 

Enumeratio plantarum horti regii Göttingensis 
aucta et emendata ab Arp. nr Hauver, horti 

praefecto, Göltingae 1753. (met een gezigt van 

den tuin, van den wal te zien als vignet). 

Catalogus plantarum horti acad. et agri Göfs 

tingensis, conscriptus a Jou. Gorrr. ZinN. Götte 

1557. 8°, [met hetzelfde vignet als ”t vorige en af- 
beelding van RupBEcKra foltis oppositis ovatfo-acu= 

tis calyce imbricato radit petalis pistillatis ( Zin- 
nia pauciflora L.)] 

Jo. ANpr. Murray, Prodromus designationis 
stirpium Göttingensium, Gött. 1770. 8°. ( met eene 

afbeelding van MWeitrarta Schober en Münchhau- 
… 
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“Na dit geschiedkundig overzigt, zal ik naar ver- 

mogen, den tegenwoordigen toestand van den 

sia speciosa). 

Hortus Göttingensis quem proponit, simulguê 

orâtionein  inchoandi professioni sacram indicit 

Grore. Franc. HorFMANN , Gott. 1793 [met een 

gezigt van den tuin als vignet ( woning van den 

Professor en Theatrum Anatomicum } en cen ander 

op pag. Ì. (tegenovergestelde zijde met eene plan 

tenkast ) en platten grond van den tuin). 

H. A, Scnraper, Hortus Göttingensis scu 

plantae novae et rariores horti regi botanici 

Göättingensis descriptae et iconibus illustratae, fasc. 1, 

Gött. 1809 ) met de afbeelding der groote kast 

als vignet en zeer kort geschiedkundig berigt 

van den hortus:in de yoorrede. Deze fasciculus 

bevat: Allium strictum, Pelargontum trilobatum, 

Aster salignus, Pycnanthemum tenuifolium, Are- 

naria graminifolia, Solidago verrucosa, Sarifra- 

ga trifurcata, Thalictrum glaucum, fase. MI, 

Gött. 181, waarin Zéhinops ezaltatus, Sedum 

aristatum, Hermannia abrotanoides, WVerbascum 

montanum, grandiflorum, puniceum, ovatum , 

speciosun; van alle is eene amalyse der bloem 

en vruchtdeelen gegeven, 

Der botanische Garten zu Göttingen im Jahre 
1837. Skizze von F.G. BArruiNg, Ph. Dr. Ord. 

Prof. der bot. u Dir. des bot. Gart. u. s. we 

In deze korte doch zakelijke schets worden eeni- 
ge der gemelde bronnen aangehaald, waardoor 

ook de overige mij bekend werden, Alle zijn 

op de zeer rijke, en wat meer zegt, zeer toegan- 

kelijke Academische bibliotheek voorhanden en 

„werden mij, volgens den liberalen geest dezer in- 

riging, goedguustig geleend, waarvoor ik aan de 
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kruidtuin beschrijven, naar aanleiding vande 
aangehaalde schets van Prof. Barrrine en mijne 
eigene waarneming (a), met bijvoeging eeniger 
mondelinge mededeelingen zoo van laatstgemelden 

als van den Hortulanus Greserer. 

Door. de stukswijze vergrooting en de ligging 

aan deze en gene zijde van den stadswal, heeft de 

tuin eene zeer onregelmatige figuur, en is dus niet 

geschikt tot een’ doorloopenden fraaijen aanleg, 

die vooral tot aangename wandelplaats en sieraad 

“der stad zoude verstrekken. Maar ook van den 

anderen kant, ontstaat, door deze onregelmatig- 

heid, eene verscheidenheid van blootstelling , hoogere 

en lagere ligging, meerdere of mindere schaduw- 

rijkheid, welke men voor de aankweeking der 

planten ten nuttigste heeft aangewend. 

De aard van den grond is daarentegen niet zoo 

gezamentlijke leden der directie mijnen opentlijken 
welgemeenden dank betuig. 

(a) Bij gelegenheid, datik den hortus bezocht, vond 
ik aan de Cerafonia siligua eene monsterachtige 
trechtervormige gedaante aan eenige bladen. Na- 

der wilik dit mededeelen en beproeven, dit ver- 

schijnsel te verklaren. Op dezelfde wandeling 
wees mij de hortulanus Grrseven eene Mammil- 

laria, welke twee stengen had voortgebragt, waar= 

van de ééne de kenteekenen van MZ. centrispina 

Prr. (met éénen doorn veel langer dan de ande- 

ren), de andere, die van MZ. Fischeri Pen. (ge- 

lijke doornen) vertoonde. Dit exemplaar is een 
levend bewijs hoe onzeker de soortsbepaling der 
Mammillariae volgens de spinae is. 
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voordeelig, van natuur-namelijk zwaar, kleiach- 

tig en koud. Van oudsher heeft dezelve de mees: 

te zorg vereischt, en is de aangewende moeite 

dan ook in zoo verre beloond, dat de meeste ge= 

wassen er zeer goed voortkomen. Zand-,. Hei- 

de- en Veenplanten daarentegen gedijen er vol: 

strekt niet, en moeten in van elders aangevoerde 

aarde gekweekt worden; ook het water is voor 

yele planten ongeschikt door deszelfs hardheid 

en kalkgehalte; dat uit de putten en bronnen is 

volstrekt onbruikbaar ; dat aande beek of de sloot 

is, vooral na regens, zoo troebel en met klei bes 

zwangerd, dat het langen tijd moet bezinken, eer 

het tot begieten kan gebruikt worden. 

Het aan deze zijde van den stadswal gelegen 

gedeelte, alwaar de hoofdingang aan de Karspuhl- 

straat, bevat de woningen van den Professor der 

kruidkunde en den Hortulanus ( alhier Gartenmeis= 

ter genaamd), hout en gereedschapsschuren en 

alle kasten en oranjerien, De ruimte, welke over- 

blijft, is gedeeltelijk in bedden verdeeld voor over- 

blijvende vaste planten der eerste 14 klassen van het 

Linnaeaansche systeem, gedeeltelijk ook ingenomen 

door het Arboretym van Murray. In den zomer 

worden aldaar voor de groote plantenkas en op 

de open plaatsen in het Arboretum, de oranjerie 

en kasplanten in rijen en groepen geplaatst, ter- 

wijl ook meestal de broeibakken in dit gedeelte 

worden aangelegd. Het aan gene zijde van. den 

stadswal gelegen gedeelte bevat: 
IL. Het westelijke, 

I°, De overblijvende landplanten der 10 laatste 
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Linnaeaansche klassen, en de tweejarige (a) op 
een terras ten noorden van de stadsgracht. 

2°, De schaduwminnende en. Alpenplanten digt 
onder den wal. 

39, Eénjarige, geneeskrachtige en nog te onder= 

zoeken vaste plauten op de gedempte stadsgracht: 

4° ‘Een Arboretum vooral voor Eiken, Esschen ; 

en Rozen, en eene door hoog geboomte beschutte 

open plaats voor Noordamerikaansche struiken; 

naar de zijde van de Weenderpoort. , 

5°. Een boschaadje, eene afdeeling voor Gras= 

en Riefgrassoorten, eene andere voor water- en 

moerasplanten (aquarium), en eenige bedden 

tot aankweeking van stekken van boomen en 
heesters. 

U. Het sedert 1827 aangekochte oostelijke ge= 

deelte, hetwelk van het westelijke ten deele 

wordt gescheiden door eenen van de voormalige 

vestingwerken overgebleven’ muur: 

1e, Eene hoogstvolledige verzameling van huis- 

houdelijke planten, en wel: 

«a. moeskruiden. 

6. voedergewassen: 

€. verwstof of weefsel-stoffen tot lijnwaden 

opleverende planten. 

d. specerijen, 

e. graansoorten. 
en naminnmennn 

(a) De afdeeling der tweejarige gewassen zal in 't 

volgende jaar worden afgeschaft, en de exempl» 

ren tusschen de veeljarigen worden ingevoegd, 

De hierdoor vrij. gewordene ruimte is voor nieuw 

aangekomene overblijvende soorten bestemd, 
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“-2°% Eerie andere voor Drupaceën. 

„83°, Coniferen, boomachtige Rosaceën, de ge- 

slachten Aesculus, Acer, Berberis, Ribes en 

anderen, en vooral de zeer volledige verzameling 

Populier- en Wilgensoorten, 

4°, Eene boomkweekerij. 

5°, Eenige bedden voor zand- en veenplanten 

omheind met Fhuja occidentalis. 

6°. Eene afdeeling van veel- en éénjarige plan- 

ten, gerangschikt naar het natuurlijke systeem, 

hoofdzakelijk volgens de ordzines Plantarum van 

BARTLIKG. 5 
In alle deze afdeelingen zijn de bedden met 

palm-(buks-)boom omzet en de boomgroepen door 

grasperken omgeven. 

Tot bewaring der planten, die, hetzij altijd; 

hetzij slechts in den winter, tegen de koude moes 

ten beschut worden , heeft men: Î 

1°. De groote plantenkás. « Dit gebouw heeft 

eene lengte van 154 voet, eene breedte van 35, de 

vleugels zijn 40 hoog, en de iets vooruitspringende 

rotonde 45. Deze rotonde heeft een koepeldak 

met ramen door gevlochten ijzerdraad beschut, 
De vleugels zijn met regtstandige ramen tot 24 voet 

en verder met een schuinsch dak; in iederen vleu- 

gel is eene afdeeling voor warme en koude. kas, 

planten; met de oostelijke is eene lage kas van 

40 voet lengte verbonden (a ). 

(a) Deze kas is afgebeeld in Scnraper Hortus Göt- 

tingensis, ter aangehaalde plaatse, en verder m ve 

' le wegwijzers enz. zoo b.v. ook in: Der Göte 

tinger Student, Gött. 1815, tegen over p.ók. 
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2° Aan beide zijden van deze groote kas, meer 
naar den’ wal, drie kleinere, waarvan de eene, 

voor Orchideën en Varens bestemd, met waterdamp 

‘wordt verwarmd; de tweede Cacteën,; Stapeliën 

en Euphorbiën bevat, en de derde tot winter- 

bewaarplaats der heidekruiden wordt gebruikt, 
18°, Aanden ingang, regt over de woning van den 

Hortulanus, wordt eene niet bijzonder groote kas 

met twee afdeelingen gevonden, waarin men heeft 

opgemerkt, dat de planten bijzonder welig groeijen. 

Boven de meeste kruidtuinen munt de Göttingsche 

uit, door eene rijke verzameling van koudegronds- 

planten zoowel één-, als twee- en veeljarige. Van de- 

zen eene volledige optelling te geven, gedoogt het be= 

stek dezer bijdrage niet, terwijl het daarenboven bij- 

na ondoenlijk zoude geweest zijn, in eenige hezoe- 

ken, deze te vervaardigen , daar de directie van den 

tuin er reeds lang:aan Eezig is en het nog niet ge» 

heel heeft kunnen tot stand brengen. Bovendien is 

iets. zoodanigs aan velerlei verandering onderhevig; 

vooral wat de éénjarige betreft, daar men niet telken 

jaren alle soorten zaait. Bij eene oppervlakkige be- 

rekening neemt men 4000 vaste , 800 tweejarige ‚ en 

83000 zaaiplanten aan. Om echter min of meer een 

overzigt te geven, heb ik de voorhanden zijn- 

de soorten van eenige der grootere geslachten 

geteld, en het volgende aantal soorten gevonden. 

Achillea 85, Aconitum 30, Allium 43, Arte- 

mista83l, Aster 54, Astragalus 36, Betont- 

ca6, BupleurumG, Campanulal5, Cnicus 19, 

Centaurea 36, Chaerophyllum 7, Clematis 21, 

Coronilla 5, Delphinium 14, Dianthus 30, 
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Euphorbia 17, Eryngium 6, Galium 11, Géns 

tiana 9, Geranium 27, Helianthus 13, Hera= 

oleum 8, Hieracium 55, Hypericum 16, Znula19;, 
Zris 30, Lamium 5, Ligusticum6, Nepeta 12, 

Orobus 14, Paeonta ll, Phlox 6, Polygo- 

num9, Prunella9, Ranunculus 10, Rumeax 16, 

Salvia 22, Sazifraga23, Scabiosa 14, Scutel- 

laria 11, Sedum 23, Seseli 5, Stlene 28, Stle 

phium 8, Solidago 37, Stachys 12, Teucrium 

36, Thalictrum 20, Thymus 7, Veronica 32, 

Viola 15. 

Van de veeljarige Gras- en Rietgrassoorten ; 

Boomen en Heesters, iser een volledige Catalogus 

voorhanden , waaruit ik het volgende ontleen : 

Gramineae : 81 soorten, waaronder : Phleum5, 

Calamagrostis 4, Melica 4. Poa 6, Festuca 13, 

Bromus3, Stipa2, Tritieum 5, Cyperaceae 70, 

waarvan Carex 64, 

Arbores et Frutices : 290 —300 soorten, waarvan 

Acer 10, Alnus 5, Berberis 18, Betula 7, 

Corylus 6, Cotoneaster 7, Cornus 8, Cratae- 

gus 18, Cytisus 10, Evonymus 7, Lonicera 14, 

Philadelphus 7, Pinus 7, Populus 6, Pru- 

„us 14, Pyrus 138, Rhamnus 7, Rhus 6, Riú- 

des 12, Robinia5, Rosa 13, Rubus 7, Sa- 

dix 62, ( waarbij vele soorten van Horre en Kocu ) 

Spirea 15, Viburnum 5, Ulmus 7. 

Het aantal der kasplanten is niet zoo groot als 

in vele andere tuinen, en vooral is de verzame- 

ling Ericae-, en Epacris- soorten niet talrijk (a) ; 

(a) BAnrrina Skizze, pag. 7. 
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echter is dezelve in andere geslachten vollediger, 

en in ’t geheel voor de beoefening der kruidkunde 

zob ingerigt, dat afwijkende. vormen en ‘over- 

gangen zoo veel mogelijk zijn bijeen verzameld. 

Ons bestek verbiedt dus alle de belangrijke ; hier 

voorkomende kasplanten te vermelden. ‚Hierop 

mogen echter de volgende gewassen eene uitzon- 
dering maken; 

Tamarindus éndieus 20 voet, Cithareaylon 

guadrangulare 40, Justicta athatoda 836, Ce- 

drela odorata 35, Piper medium30, Dracaena 

draco-15,- Cocos flezuosa Mart. ‚ met duidelij= 

ken. stam. van 5 voet, Corypha australis, 

Twee reuzenachtige- exemplaren van. Cactus pe= 

ruvianus ;. het kleinere exemplaar is klaarblij- 

kelijk van het grootere afgesneden; het groote 
verdeelt zich op 2 voet van den grond, in 3 hoofd- 

takken en heeft eene hoogte bereikt. van 35 voet. 

Reeds in Murrax's tijd was deze plant in den 

tuin, voorhanden. 

Een dertigtal soorten van Orchideën, uit de ge- 

slachten Bletia, Brassia, Brassavola, Bulbo- 

zl yllum, Calanthe, Catasetum, Cattlyla, Coe- 
dogyne, Cymbydium, Dendrobium, Bpiden- 

drum, Erya, Habenaria, Limodorum, Lissos 

chilus, Maxillaria, Neottia, Oncidium, Reu- 

nanthera, Stanhopca , Vauda, Saccolabium, Ky- 

{obium „ verdient hierbij te worden vermeld. 

…— Men treft er een honderdtwintigtal soorten van 

Filices aan. 
De inrigting van den tuin is overigens geheel 

aan de beoefening der wetenschap gewijd. Door 
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de plaatsing der planten in smalle bedden , wordt 
het toetreden en van naderbij bezien zeer gemak- 

kelijk gemaakt, terwijl zelfs de beschrijvende les- 

sen, des verkiezende, in den tuin kunnen gegeven 

worden. De verdeeling in sectien der één-, twéé 

en veeljarigen is voor de aanlcweeking hoogst ge- 

makkelijk, terwijl die in moes-, voeder-kruiden 

enz. een’ huishoudkundigen tuin dn ontbeer- 

lijk ‘maakt. 

Doch boven dit allesis het, gelijk wij reeds 
bij den aanvang vermeldden, opmerkelijk, hoe 

bijna alle gewassen welig tieren en aldus het beste 

bewijs opleveren, van de zorg, welke aan hunne 

kiveeking wordt besteed. ike soort wordt naar 

hare ‘bijzondere vereischten behandeld, en zoo 

veel mogelijk in hare natuurlijke groeiplaats ver= 

plaatst. Zoo worden b. v. Alpen en waterplan- 
ten in bijzondere inrigtingen (de zoogenaamde 

Alpen-Anlage en het Ayuvartum } en de, ten deele, 

parasietplanten in de kassen ‘op oude wilgen 

stammen gekweekt. Deze drie in ’t oogloopende 

‘wijzen van kultuur wil ik iets uitvoeriger-beschrij= 

wen. De Alpen-Anlage is tegen de zuidzijde van 
den wal aangebragt en bestaat uit een terras met 

groote kalksteenen belegd, in welker tusschen- 

ruimten hier en daar wat plantaarde gebragt is, 

Tijdens mijn bezoek, was men reeds bezig dezen 

aanleg meer uit te breiden, waarbij men nog an- 

dere steensoorten dan kalk zal aanwenden, de 

klompen onregelmatiger plaatsen, om het water 

beter te laten doorzakken, waardoor het aantal 

der aldaar gekweekte soorten, vooral uit de ge- 
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slachten Antemisia en Cerastium zeer zal kuis 

nen ‘vermeerderd worden (« ). Thans werden er 
gekweekt. 

Achillea ciavennae. 

Alchemillapentaphylla, 

Androsace lactea. 

»__»chamaejasme. 

Anemone patens. 

‚ Anthyllis montana. 

Arnica angustifolia. 

Artemista mutellina. 

Aster alpinus. 

Azalea proeumbens, 

Bellidiastrum Michelii. 

Cacalia alpina. 
_ » » albifrons. 

Calax cordifolias 

Carex alba. 

» capillaris. 

» atrata. 

Cerastium lanatume 

Cineraria alpina. 

Cortusa Matthtioli. 

Dianthus alpinus. 

» __» glacialis, 

Draba aizoides. 

» aizoon, 

Elyna spicata. 

Epilobtum alpinum: 

Equisetum serpoides, 

Gentiana acaulis. 

» … »asclepiaded. 

»__» hybrida. 

» _» lutea. 

» _»wvernd. 

Gnaphalium leontopo- 

dium. À 

(a) De Heer Winpz regering-Assessor en Apo 

theker te Cassel heeft er eenen dergelijken zeer 
uitgebreiden aanleg, waar hij vele jaren, eene 

menigte Alpenplanten met het beste gevolg heelt 

gekweekt. In 1835 zag ik eene dergelijke inrig- 
ting in den kruidtuin te Munster, die echter , vol- 
gens den Hortulanus, in geenen deele aan ’t doel 

‚ “beantwoordde. Tijdens mijn bezoek (Sep. 1835 ) 
was alleen Sazifraga crassifolia nog in leven, Dit 

was een zeer regelmatig terras van stukken thon- 

schiefer; welligt is juist deze regelmaat oorzaak 

van het slechte gevolg. 



Juneus castaneus. 

Linaria alpina. 

Luzula lutea, 

Lycopodium 

cum, 
» 

helveti- 

» selagoides, 

Moeringia muscosa. 

Paederota lutea. 

>» » coerulea, 

Papaver alpinum. 
» _»dividum.* 

Primula calycina. 

» _» cortusoides. 

» farinosa, 

» longiflora. 

» marginata, 

» minima. 

_» paedemontana, 
» palinuri (isde- 

zen winter dood 

gevrozen ). 

» _» pubescens. 

» __» villosa. 

Ramondia pyrenaica, 

Ranunculus rutaefoli- 

Sl 

Saponaria depressa. 

» » oeymoides. 

Saussurea alpina. 

Sazifraga cotyledon. 

» » aïzoön. 

» cuneifolia, 

» caesia. 

» androsacea. 

» bulseriana. 

» bryoides. 

» cristata. 

» hireulus. 

» muscotdes. 

» oppositifo- 

lia. 

>» 

» » refusa. 

» » szótrica, 

Sibbaldia procumbens, 

Silene pumilio. 

» acaulis. 

Senecio incanus. 
Soldanella alpina. 

» » montana. 

» » minima. 

7 ussilago alpina. 

Valeriana tuberosa. us. 

rg glacialis. » » montana. 

» __» » thora. Veronica ‚alpina. 

Rubus arcticus. »___» aphylla. 

„Saliz herbacea. »  » repens. 

» serpyllifolia. Wulfenia carinthiaca. 

NAT, Tijoscu, D. VL St, 1, 6 
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Verder heeft. Prof, Barrurng. van zijne reize naar 

Hollestein en Fuest nog de volgende planten voor 

den hortus gezonden, 

Anthemis alpina. 

Arbutus alpinus. 

Arenaria graminifolia 

(on ScuRADERI, die 

minder zeldzaam is). 

Bartsia alpina. 

Carex firma. 
» ornithopoda. 

Daphne striata, 

Doronicum orientale. 

Hieractum incarnatum. 

Pedicularis verticilla- 

ta. 

» » tuberosa. 

Potentilla nitida. 

Potentilla caulescens. 

Pinguicula alpina. 

Rhododendrum _cha« 

maecystus. 

» » » ferru- 

gineum. 

Salix reticulata. 

» Jacguint. 

Sazifraga setoides. 

ED » planifolia. 

» » squarrosa. 

Tofieldia palustris. 

Valeriana saxatilis. 

Viola pinnata. 

Daarenboven, behalve van vele der gemelde, nog 

zaad van: 

Luserpitium peucedanum: 

Papaver lividum. 

Silene saxifraga. 

Het Agwariüum is eene onder water gezette vier- 

kante plek; éen uit den stads brandvijver afge- 

leid beekje wordt hiertoe aangewend, terwijl 

door een’ duiker het, door regen als anderzins, te 

hoog gêworden water weder kan worden wegge- 

laten. Door middel van planten is dit als 't ware 

in bedden verdeeld, zoodat men ook deze planten 

zeer gemakkelijk kan naderen. 
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Tot hiertoe heeft men vruchteloos getracht, Fra- 

pa natans aan te kweeken («). 

Op de oude holle wilgenstammen , welke. met 

bladaarde aangevuld en slechts om de 5 of 6 ja- 

ren behoeven vernieuwd te worden, vond ik de 

volgende planten gekweekt, welke alle door haren 

weeligen groei en ongemeene ontwikkeling uit- 

muntten : 

Arum ramosum. 

Aspidium exaltatum, 

» » nitidum. 

Caladium tripartitum. 

» » grandifolium. 

Cordilena vivipara. 

Pteris acuta. 

» _» longifolia. 

Pothos erassinervis. à 

Zoo als bij de overige Academische inrigtingen 

te Göllingen, heerscht ook in den kruidtuin een 

zeer liberale geest. In de zomermaanden staat 

de tuin van 5—7 ure dagelijks (zon- en feestdagen 

uitgezonderd ) voor een ieder open. Belangheb- 

benden bekomen zeer gemakkelijk van den Frofes- 

sor of hortulanus de toestemming om ook op andere 

uren den tuin te bezoeken, welke voor het ge- 
a 

(a) Ik merk hier aan, dat deze plant in de Holland- 

sche tuinen met het beste gevolg is voortge- 

kweekt. In den hortus te Berlijn wordt zij, zoo 

als Da. Grrsrzacu alhier mij mededeelde, telken 

jare uit de Wernsdorfer See, waar zij in over- 

vloed groeit, overgebragt. Ook aldaar heeft men 

ze tot hiertoe niet kunnen voortkweeken. 
6 
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heele semester blijft gelden. Van alle kouden gronds 

planten, boomen en heesters kan men voor matigeu 

prijs, bollen en stekken bekomen, en voor eene 

zeer geringe bijdrage, exemplaren om te droogen. 

Door den vorigen hortulanus is een herbarium 

van omtrent 12000 soorten vervaardigd, hetgeen nu 

bij den hortus berust, en met exemplaren van alle 

nieuw aangekomen planten gedurig vermeerderd 

wordt. Hierdoor heeft men eene controle voor de 

gekweekte soorten. 

Het toezigt komt jure suo toe aan den Prof. 

der kruidkunde als directeur, wien een Garten- 

meister istoegevoegd. Het personeel bestaat ver- 

der uit een obergehülfe, twee gehülfe en twee 

vaste. arbeiders, 

GOTTINGEN, Oct. 4838. 



KRUIDKUNDIGE MEDEDEELINGEN. 

DOOR 

J. F. HOFFMANN 

Med. Doct. 

1. Zemna arrhiza is dit voorjaar, uit hoofde 

der buitengewone koude, zeer laat te voorschijn 

gekomen , doch heeft zich daarna in zeer korten 

tijd ontzettend vermenigvuldigd. Half Junij. wa- 

ren dan ook sommige slooten (b. v. die langs 

de oude Gouwe), zoo digt bezet, als ik het nog 

geen jaar had waargenomen. Eene aanzienlijke 

hoeveelheid verzamelde ik in verschillende potten 

en bakken, deels zoo als de plant in de slooten 

voorkomt, deels van alle andere soorten en vreemd- 

aardige stoffen gezuiverd, Evenmin als het vorige 

jaar , mogt hel mij gebeuren , de bloeijing der plant 

waar te nemen, terwijl zij echter weelig groeide 

en zich bij verdeelingen vermenigvuldigde. Op- 

merkelijk is het, dat dezelve veel beter tierde lus- 

schen de andere soorten, zoo als zij natuurlijk voor- 

komt, dan geheel afgezonderd; terwijl beide par- 

tijtjes overigens in dezelfde omstandigheden waren. 

geplaatst, werden de gezuiverde van lieverlede 

van eene meer bleekgroene kleur en het water digt 

met Conferven begroeid; de vermengden (vooral 

mel L, polyrrhiza) daarentegen, behielden eene 
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frissche donkergroene kleur en bleven van cr ypto- 

gamische producten bevrijd, 

In de laatste dagen van April 1838 heb ik met 

een eenvoudig mikroskoop, onder eene lens van 

omtrent 200 malige vergrooting, zeer duidelijk huid- 

klieren ( sfomata) in de bovenste oppervlakte der 

bolletjes waargenomen. Zij komen slechts in ge- 

ring getal voor, doch zijn betrekkelijk van eene 

aanzienlijke grootte. Het is.vrij moeijelijk, van deze 

zoo kleine bolletjes de opperhuid af te zonderen, 

en” vooral de snede zoo te rigten, datde geheele 

bovenste bladzijde worde afgezonderd. Inde ge- 

macereerde. voorwerpen; welke’ bij ‘menigte: als 

ledige omhulsels voorkvvamen , tusschen de’-gezui- 

verde voor spleten ( « )'‚ kan men, althans de opening 

in de opperhuid zeer-gemakkelijk waarnemen. Zoo 

ziet men deze openingen bij Lemna polyrrhiza het 
best, in- die exemplaren ‚ waarvan door de larven 

van Pyralis-lemnatd het parenchyma is wegge- 

vreten, en de opperhuid. alleen is. overgebleven. 

IL. Terwijl ilk mij bezig hield met de gestippel- 

de tusschen-celshären vande Nymphaeae, vvaar- 

van. Meijen zoo. wel in zijne Phytotomie (6) als 

in. de bekroonde verhandeling (c )-bij Teylers-ge= 

nootschap;, zeer fraaije en getrouwe ‘afbeeldingen 

heeft gegeven „heb ik ook in andere-waterplanten: 

naar deze organen gezocht, De Villarsta nymphag= 

(a) De kliertjes zelve verdwijnen met het celweefsel, 

(B) Phyt. tab. IV. fig. 1—13 van NV. coerulea en 

odorata. 
(e) Haarlemmer Preisschrifttab. V. fig. van V. alba, 
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oïides , welke geheel toevallig door mij het eerste 

werd onderzocht, vertoonde: dezelfde organen, 

zoowel in de blad- en bloemstelen, als in de sto- 

lones en het rhizoma of den eigenlijken stengel. In 

de wortels daarentegen heb ik ze niet gevonden, 

evenmin als in de bloembladen, meeldraden en 

stijl. In de bladen en kelkslippen zijn ze aanwe- 

zig, doch om de minder talrijke en kleinere lucht- 

gangen, vrij schaars} Zij komen met de zeer 

bekende, in Nymphaea en Nuphar, vrij wel over- 

een, terwijl zij echter in sommige opzigten ver- 

schillen. Behalve toch, dat zij reeds uit den aard 

der zaak kleiner zijn ‚dan b. v. die van Nymphaea 

alba, is hun vorm niet zoo gestrekt en regelma- 

tigals bij genoemde plant; zeer vele zijn gegaffeld, 

gekromd, enz. 

Ik meende voorloopig het voorkomen dezer 

organen bij Villarsia. nymphaeoïdes bekend te 

moeten maken, daar il, tot hiertoe, nergens van 

dezelve melding gemaakt vonden Mees, hun 

voorkomen niet zoo exceptioneel stellende (a), 

slechts van Makea en de even zoo. gestippelde 

haren der onderste bladzijde van Cornus sangui- 

nea spreekt (ó). Bij nadere gelegenheid, als ik 

een grooter aantal plantsoorten. zal onderzocht 

hebben, wil ik meer bijzonder op deze organen te- 

rug komen. \ 

In de volgende planten heb ik de genoemde tus- 

schen-celsharen gevonden: 

(a) Haarlemmer Preisschrift8. 56 pag. 84. fig. 2. tab. V. 

(4) Ibidem pag. 79. fig. 10, tab. IL, 
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Hiydrocharis Morsus Ranae. 

Potamogeton natans. 

» __» perfoliatum. 

» »_ ducens. 

Ps m - erispum. s 

» » gramineum. 

Stratiotes aloïdes. fi 

Sagittaria sagittifolia. 

»_»dancifolia. 

Alisma plantago. 

» ranunculoides, | 

Sparganium ramosum, bat 

meren, Simplex. 

Typha angustifolia,» nr vel nn 

Fris pseudacorus. ; del ele g 
Acorus calamus. 

1 Seinpus lacustris: 

Butomus umbellatus. kr idienns 

Ceratophyllum demersum. . 

„Menyanthes trifoliata. » 

Ranuneulus aguatilis. vor von vorotseonr 

„Polygonum-amphibiums 

Stsymoritum:amphibiuim, 

Stum angustifolium. …— 

Myosotis palustris. 

In Nymphaea albaen Nuphar luteum zijn ges 

melde organen. zeer duidelijk met het bloote oog 

zigtbaar en gelijken dan volkomen op de gesterde 

haren der beide bladzijden van Viburnum Lan- 

tama. Door den mikroskoop gezien, zijn deze laat- 

ste slechts weinig of niet geslippeld, en eenigzius 
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anders gesterd. In eerst gemelde planten komen 

ze voor, zoowel in ondergedoken als drijvende 

bladen en kunnen ook in de nog niet ontwikkelde 

in den wortelknop besloten blad- en bloemstelen , 

tot zelfs in die van 2—4 millimeters vervolgd wor- 

den. In kiemende plantjes van Nuphar luteum 

vond ik ze in den bladsteel. 

In het rhizoma of onderaardsche steng ende 

wortels, vond ik de tusschen-celsharen wel bij 

Nymphaea alba, maar niet bij Wuphar luteum, 

hoeveel moeite ik mij ook gaf, exemplaren van 

verschillende grootte en ouderdom: te onderzoe- 

ken (a). 

In Göttingen deelde ik ‘mijne waarneming om- 

trent Vellarsia nymphaeoides, aan Dr. GaisenacH 

mede, die in zijn werk over de Gentianeën” (5) 

uit gemelde soort met vele andere tot hiertoe on= 

der Menyanthes indiea verwarde soorten , het ge=: 

slacht Zimmanthemum van Gareris hersteld en van 

ware Villarsia Vexr. gescheiden. heeft; Te’ za- 

men onderzochten wij de mog in ‘zijn herbarium 

voorhanden soorten en vonden de gesterde haren 

der luchtbuizen bij Z. Forbestanunt ‚ Wrightia- 
num, en lacunosum. De andere soorten , welke: 

Kammen eN 

„(a) Zij komen in het rhizoma van V. luteum. slechts 

voor in de, verhevenheid, waarop de. blad- en 

bloemstelen zijn ingehecht. 

{b) Genera et species gentianearum adjectis obser- 

vationibus quibusdam phyto-geographicis: aut. 

A.H. BR. Grrsenacn, M. D. etc. Stuttgart, et 

Tubingae J. G, Corra , 1838. 
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hij-in:zijn-werk onderscheidt, konden wij niet ons 

derzooken; daar zij tothet,herbärvium, van -Hookes 

behoorden „ hetwelk den Schrijver voor’zijne:waar- 

nemingen. goedgunstig werd. geleend,’ doeh-voor- 

lang, weder aan: den: eigenaar twas teruggezonden: 

Met de meeste ‘waarschijnlijkheid. mogen wij ech- 

ter aannemen, dat zij ook ‘bij deze niet onderzoch- 

te soorten ‚voorhanden zullen.zijn. Bij deze, vier 

gemelde soonten-vonden. wij -de stervormige haren 

niet gestippeld., waardoor zij zich bij de, overi- 

gens merkwaardige ‚overeenkomst „ bijzender van 

die, van Nymphaea. em Nuphar onderscheidens 

Tusschen de Zimnanthemum-soorten vonden wij 

slechts zeer gering onderscheid, waarvan: wij ech- 

ter het wezentlijkste hier aangeven: bij Z. nym= 

phaeoïides meest 3 en 4 stralig, zelden 2 en-5 of 

ook. enkelvoudig; vele. zijn, aan de punt gegaffeld „ 

niet ‚zoo stijfregt.als b; v. bij Nyniphaea- alba, 

zelfs somtijds, van zeer onregelmatigen vorm. Bij: 

de drie overigen, eri van,dezen vooral Z. Wrightia= 

nam ‚betrekkelijk langer „ dunner en meer (3—6): 

slralig. ; 

Bij allen zijn zij aan de wanden der luchthuizen, 

geplaatst, en‚-daar zij meestal in twee derzelver 

uitsteken en de wanden uit eene rij cellen bestaan, 

vormen zij te dier plaatse den wand zelven; bij 

eenige doorsneden konden ‘wij dit ten duidelijkste 

waarnemen. Zoo zij daarentegen slechts in eene 

luchtbuis uitsteken, zijn zij met den wand door 

eenen, uit. 2—8 cellen, bestaanden, steel vereenigd. 

Bij Villarsia ovata en Crista galli vonden 

wij overeenkomstige organen, welke zich echter 
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door hunnen vorm, ouderseheiden ;’ eigenlijk: ge- 
sterden zâgen, wij niet, de meesten waren slechts 

eenvoudig gegaffeld. Terwijl verder zoowel. bij 

Nymphaea en Nuphar „als bij Limnanthemum , 

de gesterde haren uit ééne cel bestaan, - zoo 

vonden wij bij Villarsta „behalve gemelde -eenvou- 

dige, nog zamengestelde haten. Een van die, wel- 

ke wij’ duidelijker konden waarnemen, bestond 

uit drie langwerpige ‘cellen, één ander. uit „eene 

rij (8—10) kleine, bijna” kogelronde,Doordien 

inttusschen den Heere-GriseBacm zeer welig exem= 

plaren ter onderzoeking overig waren, moet dit 

punt door herhaalde waarnemirig nader opgehel- 

derd. worden. 
Later onderzochten wij nog Phylidrur lanu- 

ginosum (va), Aponogeton junceum en bim- 

nocharis Húmboldti, doch vonden niet het ge- 

ringste spoor van de, meergemelde organen. 

HI. Even als de vorige-zomers‘van 183536 en 

37, heb ik ook dit jaar het ontvlammen van-Dic- 

tamnus-albus waargenomen: Vroeger- zag ik het 

verschijnsel, zonder waarneming der-temperatuur 

en weêrsgesteldheid , terwijl ik slechts opmerkte, 

dat, na eene zoogenaamde drukkende hitte des 

avonds, het verschijnsel zich fraaijer en duidelijker 

(a) Bij deze zagen wij,aan de dwarse wanden der 

luchtbuizen, evenredig met de lange as der steng , 
eenige kristallen, welke met die bij Pontederia 
cordata door Meryen afgebeeld, volmaakt óver- 
eenstemden, 
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voordoet dan bij koude, Dezen zomer had ik ge- 

legenheid, dit nader door anaal sien ze 

te zien. 

‚Den 24 Junij was de en der lucht als 
volgt : 

'smorg. 8 18° helder. 

'smidd, 12 26° helder. 

'smidd. 4 24°,50 een weinig bewolkt, 

‘savonds 8 16°. bewolkt. 

‘savonds 10 1475 bewolkt. É 

des avonds ten 10 ure strekte zich de vlam, bij het 

aanbrengen van een’ brandenden zwavelstok , ter 

lengte van 1—2 palmen langsde stengen uit, terwijl 

daarentegen den 29 Junij, bij de wide en 
en weêrsbepalingen , n 

-'smorg. 8 14°75 van 9} tot 10} veel regen. 

“*smidd. 12 13° ‘bewolkt, stuifregen ‚van 
2—2t een ‘weinig zon. 

'smidd. 4 15°75 een weinig zon, later bew. 

-’s avonds 8” 1275 bewolkt. 

“'snachts 12 12°75 bewolkt. 

men slechts kleine ontvlammingen van 2—4á dui- 

men waarnam. Zoo ook van 2 Julij bij: 

’smidd. 12 28° Z. O. wind helder van 25 tot 

3 ure onweder. 

-'smidd. «4 25° van lieverlede helder. 

‘savonds 8 18 helder. 

‘snachts 11E 15 helder. 

weder veel fraaijer en grooter ontvlammingen, niet 

met die van 24 Junij te vergelijken. 
Het best neemt men het verschijnsel waar aan 

stengen in vollen bloei; de uitgebloeide vertoonen 
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het altijd in minderen graad. Naar mate de plant 

zich verder ontwikkelt, worden er nieuwe kliertjes 

gevormd, die de aetherische olie bevatten , waar- 

door men met dezelve stengen, na verloop van 

eenigen tijd, de proef kan herhalen, zoo alsik b. v. 

den 20 Augustus de stewgen met bijna rijpe zaad- 

doozen nog zag ontvlammen. De eerste ontvlam- 

ming is echter de fraaiste, daar er na deze nim- 

mer zoo vele volkomen kliertjes te zamen aanwe- 

zig zijn. 

De roode verscheidenheid, of, zoo men ‘wil, de 

fraxinella, vertoonde mij het verschijnsel in min- 
dere mate; het sas echter waarschijnlijk, dat dit 

vooral moest toegeschreven worden aan den te ver 

gevorderden bloeitijd der bloemstengen. 

Meerdere proeven heb ik niet met de plant ge- 
nomen; te meer, daar dit verschijnsel volledig is 

nagegaan door Bror (a) en door dien geleerde 

genoegzaam is opgehelderd en verklaard. 

(a) Vouv. mém. du Museum & Hist. Nat. Tome Ì 
1832. p. 273. 

GOTTINGEN November 4838, 



aoe DE 

ENCEPHALARTO HORRIDO zeuu. 

EJUSQUE FORMIS, 

SCRIPSIT 

FRED. ANT. GUIL.- MIQUEL. t 

(Conf Tabb. II, IV.) 

‚A primo «inde tempore, quo plantarum Cyca- 
dearum studio operam dedi, e plurimorum speci= 

minum, diligenti comparatione intellexi, tum cau- 

dicis, tum foliolorum formam , in eleganti hoe plan= 

tarum ordine non adeo constantem esse ac ín aliis 
vicinisque familiis „ ab altera vero parte plures esse 

species vere naturales, quae sibi valde affines, non 

nisi levioribus characteribus, constantibus tamen , 

differrent. Quo factum esse opinor, ut harum 

plantarum synonymia praesertim in hortis botanicis 

plerumque minus aceurata inveniatur ; cujus rei cul- 

pa non est penes eos, quibus in hortis vera plantis 

nomina inveniendi officium incumbit, sed e spe- 

cierum nimis brevibus definitionibus est explican- 

dum. Postquam enim plures novae species e re- 

motis terrae plagis sunt advectae, cognitarum 

specierum characteres botanici plerumque mutandt 

et augendi fuissent, ne in plures species simul una 

eademque definitio quadraret, n 
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Cum primum in hanc urbem ad Botanicen in 

-ditissimo horto docendam venissem , Encephalarto- 

„rumelegantissimam copiam miratussum, quibus ille 

‘Hortus prae reliquis superbit. Etiamsi nomina iis 

inscripta ommibus invenerim, horum plura falsa 

esse, tum eorum cum auetorùm diagnosibus com- 

paratio doeuit, tum inprimis cl. Ecrron confir- 

smavit, missis, eo rogante, singularum specierum 

“frondibus. 

Encephalarti horridt septem exemplaria origina- 

lia e Promontorii Bonae Spei interioribus regioni- 

bus advecta nune possidemus, quibus evidentissime 

formarum inconstantia et variabilitas declaratur, 

cum singula a reliquis aliquatenus differant, tam 

truncorum foliolorumqae forma quam colore et 

habitu, adeo ut primo obtutu seductus cum diver- 

sis speciebus tibi rem esse, crederes, et sane, si 

quaedam modo exemplaria, quae prae reliquis ita 

differunt, adessent, missis is, quibus evidentissi- 

mus transitus declaratur, error ei esset condo- 

nandus, qui singulis his formae varietatibus speci- 

ficum characterem imponeret, — Quae autem ne 

leviter a me dicta videantur, brevem addam spe- 

ciminum nostrorum descriptionem, 

Specimen [. 

Caudex conico-clavatus, squamis rhomboideis, 

datis, apice calloso-productis, interstitiis fusco- 

griseo- tomentosis. Frondes sunt tres (re- 

liquis resectis). Harum wra gerit foliolum infi- 

mum unum integerrimum , duo sequentia lanceolata 

margine inferiore unidentata , sequentia bidentata, 



96 

sequentium plura tridentata, dentibus divaricatis, 

superiori maximo, — Altera frons foliolum infe- 
rum integerrimum habet, sequens apice bifidum, 

alterum grosse-bidentatum (sve unidentatum apice 

bifidum) , reliqua margine inf. tridentata aut bi- 

„dentata apice bìfido, lobo supremo. multo longi- 

ore, — Tertia frons praecedenti similis, sed fo- 

liola plura dentem unum ad marginem superiorem 

(in reliquis integerrimum ) gerunt. — Color pro- 

funde viridis, sed glaucedine pruinosa tectus. 

Specimen II. 

Caudex ovoideus, squamis minoribus, erassio- 
ribus minus regularibus. Ambarum frondium fo- 

liola inferiora lanceolata, alia ad marginem su- 

periorem, alia ad inferiorem dente uno brevi ine 

structa; superiora dente majori lobiformì, suprema 

duobus dentibus majoribus ad marginem inferio- 

rem. — Color viridis, 

Specrren III. 

Caudex ut in spec. IL. Frondes sex. Foliola 

inferiora unidentata aut bifida, dein bidentata, 

‘apice elongato. Color glauco-pruinosus. 

SrecinenN IV. 

Caudex ut in spec. II, sed valde tomentosus. 

Frondium quatuor, foliola ut praecedentis, sed 

quaedam margine superiore denticulo instructa. — 

„Color glauceseens. 

Specimen V. 

Caudex veliquis major, conicus, Frondes plu- 
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res, foliolis ut in spec. IV, sed absque dente ad 

marginem superiorem ; dentes valde squarroso — 

divaricati, quaedam foliola tridentata. Color sub- 

glaucus, 

Specimen VI. 

Junius, caudice parvo tomentoso, frondibus 

sex brevibus. Folfola integra unidentata, bi- 

dentata aut bifida, tridentata aut bidentata biloba, 

Color glauco-pruinosus. 

Srrecmenr VII. 

Caudex magnus conico-ovoideus subtomentosus, 

Frondes longiores, glaucescentes; foliolis paullo 

latioribus, infimis integerrimis, sequentibus uni- 

dentatis, bidentatis aut utplurimum apicibus bilo- 

bo-bifidis, margine superiore integerrimo, Statura 

spec. II simillimum , sed in illo quaedam foliola mar- 

gine superiore unidentata sunt, , 

…_ Quicunque jam has formae differentias et singu- 

larum transitum reputans , facile intelligat, ma- 

guam in exaranda ZE. Aorridi Lehm, definitione 

curam esse adhibendam, Foliolorum scilicet isti 

dentes seu lobi tum numero tum magnitudine et 

situ mire ludunt, Oriuntur simplici folioli fissura, 

qua, prouti minus plusye profunda sit, aut den- 

tes aut lobi formantur. Inferiorem marginem su- 

periori facilius findi e vulgari foliolorum forma 

BAT. TiĲjnscua. D. VI, St. 1, 1 
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mtelligitur, cujus reì causa forte in praefoliationis 

ratione latet; hac enim margines inferiores in situ 

ìimbricativo foliolorum extus adparent, nulla pres- 

sione acti, dum superiores ad interiora jacentes, 

foliolis ab utroque -rhachidis latere sibi adpositis, 

invicem in se premant. — Plerumque foliola in- 

Jma prorsus infegerrima sunt; in quibusdam 

unum integerrimorum par adest, in: aliis plura, 

in nonmullis nullum; im his nimirum statim inde ab 

initio margo inferior in dentem finditur. Quodsì 

talis fissura prope folioli apicem obtinet et proe 

fundius, foliolum aptce bifidum formatur, unde 

ë foliolo bidentato evadit wridentatum apice bifi- 

dum et e tridentato bzdentatum apice bifidum. 

In hac autem re nulla constantia est, nam in ea- 

dem fronde varia haec foliolorum genera occur= 

runt. Nee dens èn margine supertore sibi ma- 

gis constat. In quibusdam enim speciminibus om- 

nino deest, in aliis non nisi in uno alferove fo- 

liolo invenitur, dum in quibusdam p/ura foliola 

talì dente instruuntur. Plerumque in foliolis bi- 

dentatis aut tridentatis oecurrit, sed et in uniden- 

tatis eum adesse, e fig. 1. Tab. III, constat. In 

Spec. VIT. omnino frustra eum quaesivimus, sed in 

Spec. IL, huie caeterum omnino simili, foliolorum 

unum alteromve margine superiore unidentatum 

reperimus. Hic dens plerumque reliquis minor 

est. — In foliolis unidentatis dens plerumque in 

eodem cum foliolo plano jacet, sed in reliquis den- 

tes squarrosì sunt, in bidentatis superior, in tri- 

‘dentatis medius plerumque reflexus est, reliquis 
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antrorsum versis.  Rhachtum forma in omnibus 

eadem, sed solae longitudinis differentiae sunt, 

cum universe in plantis vetustioribus longiores nasci 

videntur, Glauca illa pruina saepius deest… In plan- 

tis juvenilibus, iisque quae minus laete, crescunt, 

deest, dum alio tempore in iisdem efformatur ; 

mox copiosa. mox parca aut fere nulla est, 

Praecipuas foliolorum formas in Tab. IV, exhi- 

bemus, genetico ordine dispositas, Has autem 

omnes non semper in uno specimine simul oecurrere , 

jam e praecedentibus liquet. 

E. horridus jam ita a nobis definitur: 

Caudice glabro aut lanuginoso, rAachi obtuse 

tetragona, foliolis lanceolatis pruinoso - glaucis 

aut viridibus, infimis integerrimis vel margine in- 

feriore unidentatis superioribus uni-tridentatis vel 

unibidentatis apice bifido, rarius margine superiore 

breviter unidentato, dentibus omnibus pungentibus 

plerumque grandioribus lobiformibus divaricatis, 

strobilis glabris. 

Planta polymorpha, caudicibus eylindrico-co- 

nicis aut ovoideis, glabris aut lanugine fusco-gri- 

sea tectis, frondibus brevioribus aut longioribus 

(1 — plures pedes) rectis vel plerumque apice re- 

curvis, foltolis infimis lanceolatis integerrimis aut 

margine inf, 1—8 dentatis aut bidentatis apice bi- 

fidis rarius margine superiore, aut utrinque breviter 

unidentatis, glaucis viridibusve, pungentibus, du- 

ris, inferioribus et superioribus brevioribus, margi- 

nibus subinde subrevolutis , nascentibus externe et 

margine inferiore rhachideque pilosis. 
7 hd 
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Diagnosis itrque ab iis aliorum auectorum recedit, 

qui ad illam singularem variabilitatem adtendisse 

non videntur, nec legitimae coloris glauci absentiae 

ziee caudicum saepius lanuginosorum mentionem 

fecerunt et imprimis rariorem illum in margine 

superiore dentem praeterviderunt. 

Etiamsi autem foliorum forma ita ludat, exinde 

genuinas varietates constituere non licet, cum so- 

lummodo e minori majorive alicujus foliolorum 

generis copia quaedam formae distingui possunt, 

intermediis formis in se inviccem perspicue trans- 

euntes; et quidem : 

a. E. horridus genuinus, Caudice plerum- 

que lanuginoso , frondibus apice recurvis, 

glaucis aut plerumque viridibus , foliolis ut- 

plurimum margiue inferiore 2- aut 3-denta- 

ts, apice elongato. 

Syn. Lamia horrida Jace. fragm. p. 27e 

Tab. 27 et28. ex parte Enc, horridus Lenu. 

pugil. VL p. 4. 

E. horridus Hallianus. Caudice frondi- 

busque ut in forma a, foliolis saepe etiam 
> 

margine superiore breviter unidentatis. 

Syn. E. van Hall pe Varese in Tijd- 

schrift voor Nat. Gesch. en Phys, T. IV. 

p. 422. Tab. X. A—C. 

y. E. horridus latifrons. Caudice plerum- 

que glabro, frondibus glaucis viridibusve, 

foliolis infimis saepius integerrimis, sequen- 

tibus aut margine inferiore aut superiore 

unidentatis, reliquis margine inf, uni — aut 

tse 

ene en WOE 

me 
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bidentatis apicibus divaricato-bifidis aut 

margine inf, tridentalis. 

Syn. E. latifrons Leum. ex descriptione 

pe Varese et Icone, 1. c, T. IV. p. 424, 

Tab. IX. A. et B. 

Cum primum Cl. Lenmann Encephalarti sui ge- 

neris. et specierum characteres publici juris fecit 

(Cf. ejus Pugill. VI), unam modo E. horridi 

formam novisse videtur, quae maxime cum forma 

nostra « conveniat. Dein formam 7 tanquam 

propriam speciem distinguere voluisse videtur , 

in quo autem, pace amicissimi viri, ei adsen- 

tire non possumus, tum quod charactere incon- 

stanti illa species innixa sit, tum quod speci- 

mina evidentissimum transitum commonstrantia co- 

ram habeamus. Etiamsi de strobilorum similitudine 

aut differentia adhuc nihil compertum sit, veri 

simile videtur, meliores firmioresque characteres 

illos non esse daturos. 

B. van Hallit de Vr. non firmiore charactere 

„esse superstructus, tam ex ipsius auctoris descri- 

plione et icone jam elucescit , quam inspectis 

speciminum nostrorum , ubicunque transitum indi- 

cantium descriptionibus constat, 

Ut autem haec nostra sententia clarius intelliga- 

tur, trium specierum characteres, quatenus a 

Leumaxso et Vrreseo deseripti sunt, ita compa- 

ramus. (Cf. Ejus Pugill. VI, et Tijdschr, voor 

Nat, Gesch. 1, c.) 



E. HORRIDUS, 

Caudex glaber. 

Rhachts subte- 
tragona, 

Pinnae _rore 

glauco  suffu- 

sae, lanceola- 

tae , acutae, 

glabrae , spi- 

noso = mucro- 
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van Harm. 

» 

subtetragona. 

Sordide pallido- 

que virides, in- 

feriore.„margine 

dentibus duobus 

late distantibns, 

grandibus, raro 

LATIFRONS. 

glaber, 

subtetra- 
gona. 

Latae , obscüre 

virides; inf. in-- 

tegrae , mediae 

apice inaequali- 

ter bifidae, mar- 

gine inf. 1 —2- 

rn 

subbifidis, in 

sup. latere uni- 

dentatae, supe- 

integrae; 
natae , supe=" 

riores divari- 

cato- subtrifi= 

dae. 

riore 

an- 

inf. 

margine 2—3- 

dentatae , denli- 

inaequali- 

brevissimeque _ superiores 

dentatis.Compaz 

ges magis mem- 

gustiores, 

branacea, 

bus 

bus. 

Differt itaque E. van Harren ab E‚ moRarmo 

non nisi frondium compage magis membranacea , 

colore pallidiore et dente uno brevi ad margi- 

nem foliolorum superiorem. Vereor ne compages 

minus firma e diversa cultura sit explicanda, Co- 

ebatur autem illa planta in Horto Groningano, 

cum ibi eam viderim, in caldario satis calido. 

Quid color im speciebus constituendis in hoc ge- 

nere valeat, jam elucescit. Dentem autem in sup. 

margine nequaguam firmum praestare characte- 

rem, e speciminum nostrorum comparatione perci- 
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pitur, uma ex ipsissima hujus speciei icone, quam 
auctor (1. c. Tab. X. fig. A—C) dedit, qua 

plures pinnas hoe dente carere demonstratur. 

E. Larrrnoss ab E. mormipo pinnis obscure vi- 

ridibus, inferioribus paullo latioribus, et diversa 

paullo foliolorum divisura differt, At vero in ge- 

nuino E‚ horrido tum color tum foliolorum. lati- 

tudo inconstantes sunt, nee difficile est foliola 

illa apice bifida in E‚ horridis reperire et vice 

versa, bi-tridentata in E. latifronde. 

Eorum autem omnium tanquam evidentissimum 

doeumentum frons exhibet , a nobis in Tab, II deli- 

neata, in qua trium horum specierum characte- 

res simul adsunt, cui adjunximus minori forma 

aliam, qui E, latifrondem exhibet, a planta de- 

sumtam cujus reliqui frondes E‚ horridi genuini 

characteres obtulernt, dum hie una a nobis de- 

lineata frons E‚ van Hallii characterem simul ob- 

fert. Conf, Tab, HI. fig. le 

His jam finem impositurus, adhuc verbo dicam 

de Z. ranverxoso Leum,, primo ab Jacouine 

in Fragment. Tom. I. P. 28 descripto et in 

Tabb. 30 et 31 depicto, nomine Zamtae lanugi- 
nosae, Haec autem species ad E. horridum valde 

accedit. Quos Jacovixvs monuit characteres dif- 

ferentiales, ii omnes in E. horridi plures formas 

quadrant, truncus scil, lanuginosus, foliolaque 

bidentata viridia, omniaque quae nos vidimus hu- 

jus speciei exemplaria ad E. horridum referre non 

dubitamus. Nescimus tamen num genuinus E. la- 

nuginosus exsistat , nobis incoguitus firmisque cha- 
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racteribús ab E. horrido diversus, quod autem 

ex Jacquiniana deseriplione et icone veri non est 

simile, __Persoontus inprimis foliolis tridentatis 

glaucis E.‚ horridum ab E‚ lanuginoso, foliolis bi- 

dentatis viridibus distinguere voluisse videtur (Sy- 

nop. II. 631), quod autem naturae repugnat, 

eum utraque foliolorum forma in ambabus specie 

bus occurrat. * Caudicum autem lanuginem con- 

stantem characterem non praebere, E horridi ge- 

nuini specimina demonstrant, quorum alia omni- 

na glabra, alia minus, alia dense lanuginosa sunt; 

imo turiones bulbiformes subterraneos observavi- 

mus, e truncis glaberrimis bibi dense las 

nuginosos, 

Quae si ita sint, quod alii autem’ ulterius"com- 

probent , quartam formam E‚ horridi distinguo : 

8. ZE. horridus lanuginosus. Caudice lanu- 

ginoso, foliolis plerumque viridibus, utplurimum 

margine inferiore bidentatis. 

Syn. Zamia lanuginosa Jace. 1. c. Tab. 30 et 31. 

E. lanuginosus Lenm. 

Scripst ROTERODANI, m. Augusto J838, 

wm 
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EXPLICATIO TABULARUM. 

Tab. III. figs 1. Frondem exhibet E. horridi, 

naturali magnitudine, in qua E. horridi, E. 

van Halli et E, latifrondis characteres una 

adsunt. 
hd el - 

fig. 2. Frondem , minori magn. pi- 

ctam , plurimis foliolis integerrimis insigaem , 

a trunco descissam , cujus reliquae frondes 

foliola integerrima nulla gerebant. 

Tab, IV. Omnia foliolorum in E. horrido pro- 
venientium genera, ordine‘genetico, -mâgn: 

nat, 



KRUIDKUNDIGE AANTEEKENINGEN 

VAN 

C. MUL DE R, 
Hoogleeraar te Franeker. 

(Hierbij Pl, V en VL.) 

Het behoort. tot den vooruitgang der weten- 
schap, datde studie „der. plantaardige afwijkin- 

gen en monsters meer dan een spel der nieuws- 

gierigheid en zucht naar het wonderbare gewor- 

den is. De tijd is gelukkig voorbij, toen men 
zocht naar Anfhropomorphae, en hunkerde naar 

een blad of bloem, waarin men de gedaante van 

een’ satyr, of wie weet wat al, zou mogen ont- 

dekken. Men wil bevordering der wetenschap, 

openbaring der waarheid. De studie van abnor- 

male, zoowel als van normale ontwikkelingen en 

vormen, moet tot dit ééne doel leiden. Beide 

moeten niet elk op zich zelven en als van elkaár 

vervreemd daar staan; zij behooren in onderling 

verband beschouwd te worden. 
Er is in dit gedeelte der wetenschap nog zeer 

veel te doen. De ontwikkeling van misschien niet 

ééne misvorming is volledig bekend; de oorzaken 

derzelve liggen bijna geheel in het donker. Ver- 
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meerdering van zorgvuldig waargenamene daade, 

zaken, vergelijking en rangschikking van dezelve 

schijnen de eerste behoefte in dit onderwerp te zijn, 

Onder de menigvuldige misvormingen van bla- 

den komt er-eene voor, welke uit meer dan een 

oogpunt belangrijk. mag genoemd worden, « De 

Leidsche Student Morkensorm heeft onlangs de- 

zelve weder ter sprake gebragt, door het mede- 

deelen van zijne waarnemingen en het beproeven 

om eene verklaring van deze afwijking te ge- 

ven (a). Soortgelijke gevallen werden ook door 

mij waargenomen en met die van anderen ver- 

geleken ; en, hoezeer overtuigd van de onvolle- 

digheid dezer kennis, “wil ik de uitkomst van mijn 

onderzoek hier aanbieden. 

De misvorming, ‘waarvan wij meer bijzonder 

zullen sprekén, bestaat hoofdzakelijk hierin, dat 

uit de bladschijf van eene of andere bladsoort 

een overtollig bladaardig orgaan ontspruit, het- 

welk dikwerf de gedaante van een’ kelk, nu 

meer, dan min volkomen, aanneemt. Men zou 

ze met den algemeenen naam van Bladen met 

wilspruitsels , of kinderende bladen ( Folia 

prolifera) , kunnen bestempelen en eene reeks van 

verschillende ontwikkelingsgraden daaronder mo- 

gen rangschikken, — Aan deze misvorming met 

Rn 

(«) Zie-J. H. Morkennoer, Med, Stud., Iets aan- 
gaande Brassica oleracea costata nepenthiformis 
Dee. , in het Zijdschr. v. Vat, Gesch. V. 1l4— 
133, P/. IV. 
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overtolligheid van deelen, grenzen het naast die 
gevallen, waarin óf een gewoon blad of blaadje 

zelve kelkvormig wordt, óf het gewone blad 

schijnt te ontbreken en alleen het kelkvormig pro- 

duct voorhanden is. Wij zullen daarom ook deze 

voorbeelden aanvoeren; zij zullen ons bij de be- 

schouwing van de kelkwording tot vergelijking 

strekken. 

_ 

1. Na van Pelargonium cucullatum te. heb- 

ben gesproken, zegt, pr Canporue » Quelgues 

autres plantes offrent. „acecidentellement, une 

disposition analogue, mais aveorlesdeux bords, 

du cornet soudés ensemble, de manière à for- 

mer un cornet entier en cone renversé. Cet 

accident n'est pasrare dans le Tilleul. (a. 

2, Cesarr nam in zijn’ moestuin te Confienza 

Spinacie-planten waar , welke vele bladen droe- 

gen, die met hun organisch zaamgegroecide ran- 

den een peperhuisje (eize Tute) vormden, Het 

bovenste bladvlak stelde het binnenste van het 

zakje daar (6). 

3. A. L. ve Garenr Dreux, Student aan 's 

(a) Organogr. Végét.1. 319 " 

(5) Linnaea, XI. 3. S.302. Malle 1837. Soortgelijke 

bladen schijnen ook aan Zrdivie voor te komen. 

Zoo althans moet ik uit eene mondelinge mede- 

deeling opmaken. Ik herinner mij, aan verschil 

lende gewassen beginselen van kelkvorming ge- 

zien te hebben, doch heb daarvan de bijzonder 

heden niet opgeteekend 
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Rijks Athenaeum, vond in een vruchtbaar wei- 

land, nu twee jaren geleden, aan Frifolium re- 

pens, behalve gewone, bladen met 2, 4, 5, 6 

en 7 blaadjes. Een blad had een buitengewoon 

klein topblaadje (PL. V. fig. 1. C.). Een ander 

vertoonde, in plaats van een topblaadje, een 

draadvormig aanhangsel, hetwelk met een zeer 

eenvoudig klawier kan worden vergeleken (PL. V. 

fig. 1. A. a.). Aan een blad was het topblaadje 

in een zakje herschapen. Men ziet, PL, V. fig.1 B, 

dat er zich een steeltje a tusschen de gepaarde 

blaadjes verheft en zich in een zakje 5 uitbreidt, 

hetwelk, wat de opening aangaat, het midden 

„houdt tusschen eenen trechter-en een peperhuisje, 

maar, wat het beloop der nerven aangaat, tot 

laatstgenoemden vorm behoort (a). Een mid- 

delnerf loopt van a naar den top e; weêrzijds 

strekken zich zij-nerven uit. Dreux zegt, in de 

verklaring van deze door hem geteekende figuren, 

dat men zich het topblaadje slechts toegevouwen 

en de randen gesoldeerd behoeft voor te stellen , 

om een denkbeeld van het zamenstel vaa het kelkje 

te verkrijgen. De stompe top der blaadjes wordt 

alzoo oorzaak van de meer: ronde dan ellipti- 

sche opening. 

4. Eene andere waarneming van denzelfden 

(a) Voorloopig zij hier opgemerkt, dat wij het es- 
sentieel onderscheid tusschen zakje, peperhuisje 

of koorntje (cornet) en trechter (entonnoir) hoofd- 

zakelijk aan Bonner ontleenen. Na de opgave 

der waarnemingen gal dit nader blijken, 
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-opmerkzamen Student, brengt ons een stap nader 
-tat de kinderende bladen. Er ontstaat hier reeds 
een blaadje meer, dan in den normaâlen toestand. 

„PI. V. fig. 2 A. vertoont de natuurlijke plaatsing 

van de twee eindblaadjes eener vin. van folium 

bipinnatum Mimosae lophantae ; a is het einde 

„van de spil, In B ziet men een overtollig blaadje, 

„zoo als wij dit aan deze soort meer ontmoeteden. 

C heeft eveneens een. overtollig blaadje, hetwelk, 

kleiner dan de' overigen en zakvormig, tusschen 

“chet eindpaar ed zich vertoont. De inrigting is in 
‚D duidelijker en vergroot afgebeeld; a is het uit- 

einde der spil; 5 de steel van het peperhuisvor- 

mig blaadje; ed zijn de grondstukken der eind- 

blaadjes. De steel 5 is niet geheel rolrond, maar 

van boven een weinig plat; in het zakje is een 

middelrib met. zijnerven, die het blaadje in twee 

gelijke helften deelt. Dit is in de gewone blaad- 

jes zoo niet, waar de voorhelft (naar den top 

der spil gerigt) steeds veel smaller is dan de ach- 

terhelft. Het scheen, dat er in het gedeelte c ner- 

ven waren, doch wegens de ondoorschijnendheid 

was dit niet geheel duidelijk. In de gewone 

blaadjes komen uit de meer doorschijnende plek 

f, behalve de middelnerf, één of ook wel twee 

kleinere nerven, die zich in de breedste bladhelft 

uitstrekken, doch in de smalle niet worden op- 

gemerkt. Misschien loopt in e weêrzijds zooda- 

nige nerf, dewijl de beide helften gelijkelijk ont- 

wikkeld zijn. Het voorwerp is in den afgeloopen 

zomer aan een jeugdig boompje gevonden («). 

(a) Fig. 2 is van de hand van Dreux, 
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„ Vergelijkt men nu de spib van eene vin met de 
middelnerf van een blad (a), dan vindt men de 

grootste overeenkomst met. de kinderende bladen, 

waarvan nog zal gesproken worden. Het ver- 

dient opmerking, dat de inhechting der blaadjes 

geschiedt aan het ronde en verhevene middelste 

gedeelte der spil (zoo men wil, aan den zer- 

vus rahehidis), terwijl de weêrzijdsche ver- 

breeding met klierachtige verhevenheden bezet is 

en tot de bladyorming niet bijdraagt. De steel 5 

is een vervolg van dat middelste gedeelte, met 

veranderde rigting; de top a is het niet bladaar- 

dig uitgebreid vervolg, in hetzelfde vlak, als de 

spil. 
5. De CAxporre zag somtijds bij Viciëae, den 

top van den algemeenen bladsteel, in plaats van 

zich in een klawier te verlengen , zich uitbreiden 

tot eene holle en bladaardige schijf, welke eene 

kleine kruik (godet) voorstelde (5). 

In dit geval wordt derhalve een deel, hetwelk 

in den normalen toestand op lageren trap van ont- 

wikkeling staan blijft, meer of overtollig uitge- 
breid. 

6, Lonicera coerulea droeg, in Julij 1837, het 

(a) Of in een fol. Bipinnatum beter met die van een 
blaadje, 

(4) Z. 4. 316 en 320. Behalve bij erwten, zag hij 

dit bij Gleditschia. — Ik kan slechts het boven- 

staande opgeven, misschien vindt men in zijne 

Legumineuses (Paris, 1825.) meer bijzonderheden 
van deze gevallen, 
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blad, PL, V. fig. 4 en 5 afgeteekend, De blade 

schijf is ongelijkzijdig. Uit het laagste gedeelte 

van’ de middelnerf verheft zich reeds bij « een 

kleine rand, terwijl de wederhelft dier nerf nor- 

maal is, Dat randje vervolgt dierzijds in den rand 

‘van het overtollig, langwerpig, kielvormig, zit- 

tend blaadje, waarin eenige zijnerven verspreid 

zijn en tot wiens vrijen top een nerf loopt. Het 

svervolg van de middelnerf 5 is zwakker, dan in 

andere bladen van deze soort pleeg te geschieden. 

Dit bladvormig uitspruitsel is een product van de 
bovenvlakte van de meergenoemde nerf. 

Tot vergelijking voeg ik er fig. 6 bij, zijnde 

een blad van Symphoricarpos racemosa Micu , 

van hetzelfde jaar. Men ziet den rugkant van het 

blad; a is de bladsteel, die in de lengte als in 

tweeën gescheiden schijnt. Uit het dunnere ge- 

deelte verspreidt zich de zijnerf 6, terwijl c‚ ei- 

genlijk ook zijnerf, als middelrib. van het blad 

B-zich vertoont. Dit blad ligt bijna geheel on- 

der het bladvlak A, hetwelk het product is van 

„de dikkere bladsteelhelft en de daaruit ontstane 

zijnerven de en de middelnerf f, — Een soort- 

gelijk geval zag ik bij een topblaadje van Sta- 

whytea pinnata. 

7. Wouarrrzein schijnt het eerst een gesteeld 

kelkvormig blad, uit een bladschijf ontstaan, be- 

schreven en afgebeeld te hebben. Het is van 

Lactuca sativa. De afbeelding leert ons, dat de 

middelrib aan een’ rolronden steel oorsprong ver- 

leent ; dat-die steel aan het benedeneinde verdikt 

is; dat zich nerven in den trechter, wiens boord 
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stompgeplooid en rond is, uitspreiden (a). Ver- 

der, in het midden des bladschijfs zitten ‚een paar 

kleinere, bladerige uitspansels. Men twijfelt of 
de boven- of benedenkaut des blads is voorge- 

steld (5). î 

Nees vor Esexseck haalt dit geval, alseen voor- 

beeld van Folium proliferum aan (ce). De bla- 

den kunnen, volgens hem, ziekelijk veranderd wor- 

den, als zij in eenen ontwikkelingsgraad (Bildungs- 

stufe) komen, welke met hun karakter, om pe- 

ripherische vlakten te zijn, strijdt. Hieronder 

telt hij, dat de bladen zich ontwikkelen »in qua- 

» liteit van stengel’ door zuivere teruggaande me- 

tamorphose, Het vaatgestel woekert in dit geval 

en het blad heet spruitend , fol. prolif. De hoofd- 

takken eindigen in bladvormige deelen, die bui- 

ten den omvang des blads reiken, b. v. bij A/- 
chemilla vulgaris (Wersmans, Krauterb. T. 36); 

of de middelnerf loopt uit en brengt een’ bundel 

(a) Zij komt veel overeen met Fig, JI van de P/, 
van MOLKENBOER, 

(5) Z. Ephem. Nat. Cur. Dec. IT A. 10 (1691) p.&11 

Fig. 26 of de door M. geciteerde hoogd. uitgave. 

(c) Handb. der Botanik, 1. 685 f, Nurnd. 1820. — 
Het blad van dichemilla, boven aangehaald, ver- 

toont zes nerven, welke zich buiten de gewone 

bladschijf verlengen en uitbreiden, zoodat er zes 

blaadjes aan den rand des gewonen blads geplaatst 

zijn. Eén vormt den top, drie staan aan den lin- 

ker, twee aan den regter kant. WeEtNMANN noemt 

het: Alch. vulg. variet, fol. frondoso ; en ook: 
Alch. fol. monstroso. 

NAT. TĲnscua. D. VL, St, 1, 8 
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over elkaar gekroesde bladen voort. ( Wonen. le le) 

… 8, Aan de verscheidenheden van Koo? , Bras- 
tica oleracea, is het meerendeel der syaarne- 

mingen gedaan. Wij zullen dezelve opgeven naar 

de varieteiten , waarop de afwijkingen voortkwa- 

men. 
a. Brassica oleracea t Botrytis L. Bloemkool, 

{subspee, De CG.) Deze soort van de tuinen schijnt 

aan den vitmuntenden Boxwer het eerst ( 1752) 

het verschijnsel , waarvan wij spreken, opgele- 

verd te hebben. Aan hem zijn wij de naauw- 

keurigste waarnemingen en het voorzigtigste oore 

deel over de zaak verschuldigd (a), Onlangs 

heeft Morkennoer zijne opmerkingen over dezelf- 

de soort openbaar gemaakt, 

Men veroorlove, dat ik Boyner’'s waarneming 

uitvoeriger mededeele, — In den beginne nam hij 
het verschijnsel alleen op het bovenvlak der bla- 

den waar, doch later zag hij hetzelve, hoewel 

zeldzamer, ook op den rugkant (6). Een rol- 

ronde steel verhief zich van den hoofdnerf des 
blads. Deze nerf was in het blad, hetwelk afge- 

beeld wordt, meer verheven, dan gewoonlijk met 

nerven van het bovenvlak plaats heeft, zoo als 

SouserRAn in de figuur ook heeft uitgedrukt (c ). — 

(a) Z. Rech. sur usage des Feuilles, p. 198: $. 72, 

Gott. et Leide 1754, 
(5) Zl. p. 198, 200 et 310. $. 108. 

(e) Z./. 198, 200, 309 ef Ezplic. d, Fig. p.216. 

Verg. Preface, p.IV et V. 
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De producten vanden rugkant zag hij eveneens uit 

den middelnerf voortkomen ($„108). De beschrijs 

ving en figuur leeren ons verder, dat.de steel zich 
onder eenen scherpen. hoek uit, de rib verheft (a) , 

of liever, een vervolg van de rib buiten, het. blad- 

vlak is, In het topgedeelte des blads,blijven. be- 

trekkelijk weinig nerven over. — De steel ont=. 

‘wikkelt zich in verscheidene bladäardige, organen, 

zoodat het geheel niet ongelijk is,‚-aan eene spruit. 

Sommige dier organen.hebben den vorm van eenen 
hoorn of perperhuisje (cornet), anderen van: 

eenen. #rechter (entonnotr). De. eersten hebben 

eene elliptische opening en een’ top, tot welken de: 

middelnerf loopt (5); de laatste bezitten, een’ ron- 
den mond en/geen pracvalerenden nerf. De: rand 

der kelken is onregelmatig getand „ of meer. of main 
geplooid, — Soms draagt het blad één” middel 

baren en welgevormden hoorn ; soms vele kleine, 

niet steeds even regelmatige. , producten op. een’ 
algemeenen steel. — De buitenvlakte der kelken 
stemt in aard overeen met den rugkant des. blads; 
de holte met het, bovenvlak, Op den buitenkant der 

(a ) De hoek namelijk, welken de steel met het topge- 
deelte des blads maakt. 

(8) Zie PL XXV, fig. LCC, waar nde nerlaan- 
duidt , loopende naar den top ò van het linker 

peperhuisje; de nerf van, het regter zakje, het- 
„welk men van achteren ziet, is geheel in 't ge- 

zigt. De Arechtervormige organen zijn, door ccc 
aangeduid, — Sommige kelken hebben 1 duim 
opening op 1 duim hoogte; anderen zijn zeer 
klein. 
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kelken Ontstaan, uit den hoofdnerf, soms wedek 
korte’ rolróhde soidkind, die een of twee kleine 

höörntjes dragen.” ' 

‘Eindelijk ; men vindt nog eat. aan= 
hargsels, zoowel op de ‘bladvlakte,als-aän” den, 

hööfdstéel en! de grootere kelken. Nu eens zijn 

zij’ oorvormig met de holte naar den’ top des 

bläds;” dar eers tongvormig, volgende de basis 

döorgaaris de rigting van de nerf. Uit het midden 

vân der nerf komt'een kegelvormig knopje vagidds 

hetwelk"een ‘blad in zijn” oorsprong is; 

“Op zijne wijze van- de zaak te Hesthbowdacaaie 
len wij straks het oog vestigen (a). 

De waarnemitigen van Morkexgoer in dit zelfde: 

Tijdschrift zijnde meêgedeeld , zou het overtollig: 

nd ze hier te herhälen. De “daar opgegevene’ 

meoretischië imzigten zullen” met de “overigen in? 
To vj m3 KOTA 

Mijn’ vriend vr Harr, te’ ngeshiiged ‘had de’ 

goedheid mij het volgende voorwerp, voor eenige” 

Jaren gevonden, mede ‘te deelen. PT, Ag. 3. 
ziet men een’ steel «, die het voorkomen ‘heeft „’ 

als of hij uit twee is te zamengegroeid, Uit de- 

zelve verheffen. zich twee „hoofdnerven, als 200 

vele middelnerven, b en‚c, eindigende in, twee 

ee eigen de. Dekelk krijgt hier= 

(a) SENEprer spreekt in ’t rdebijn over .BoN- 

NETS waarnemingen, doch voegt er niets bij. — 

Ik ‘weet niet of Brscrorr eigene waarnemingen 
ovér deze ‘misvorming “gedaan heeft, doch het 
schijnt, dat hij slechts over die van anderen re= 

deneert. Zehrb, d. Bot, IL. 2, s. 11. 



17 

door het aanzien, als ware, hij ‘ontstaan “door, het 

vereenigen » van: „twee, tegenovergestelde … bladen 

(Fol. connata)., Er is echter. geen spoor, van 

vereeniging te zien; de weêrzijdsche aders vloeijen 

ongemerkt in een, „De binnenwand: van den kelk 

is het bovenvlak des blads gelijk, hoewel er ver- 

scheidene verhevene nerven in verspreid zijn. Zoo- 

ver van Harr zich thans herinnert, was dit voor 

werp uitde middelnerf van het blad gegroeid, 4 

Vergelijkt men de opening des kelks met, andere 

gevallen, dan ontwaart men, dat zij noch over- 

eenkomt met de elliptische, noch met de cirkel- 

ronde, maar vergeleken kan worden met die, 

welke het resultaat, van de verbinding van twee 

peperhuisjes zou wezen. „Er is veel gelijkenis met 

Folia connata, zoo als van Dipsacus fullonum „ 

etc. £ al A 

„6. Brassica oleracea, (subsp. 22) ceracea 
acephala, (var.) costata De CG. Chou de Beau- 

vais. Dik- of breed- ribbige. Boerenkool (a). 

Onder planten van deze varieteit vond-pr Can- 

DOLLE Lwee- of driemaal eenen, uit den rugkant der 

bladen ontstaanden steel, die de consistentie van 

den bladsteel had, De grootste stelen bragten eene 

holle, beker- of trechtervormige schijf voort. Men 

mag hieruit opmaken, dat hij ook stelen zonder 

schijf zag. — Hij vermoedt, dat het verschijnsel 

ook bij andere varieteiten zal kunnen voorkomen; 

en is dit inderdaad het geval, dan wil hij het 

niet meer als subvarieteit , maar als eene toevallige 

a 

(a) Cf. Prodrom. Syst. Nat. 1. 213. BZ. 
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misvorming (aceidental defect — zufüllige Mis: 
Gellung) äangezien hebben. Had hij later dit on- 

‚ derwerp opzettelijk nagegaan, dan zou hij in 182% 
deze afwijking miet nogmaals eene sous-variété 

getoemd ‘hebben (a). Hij treedt in zijn land- 
bouwkundig werkje in geere vergelijkimg met an- 
dere schrijvers, noch in onderzoek van oórza- 

ken (6). 

Dreux zag op dezelfde varieteit geringe uit- 

spruitsels of aanhangsels, zoowel op het boven- 

als beneden- vlak. Zij zijn niet nader onderzocht, 

Op ‘de Boerenkool, vooral de Pluimkool of 
Desertblad-kool, Brassica oler. subbellica L. 

Jinbriata Baum (ec), is het ontstaan van uit- 

spruitsels uit de bladen het algemeenst bekend ‘en 
niet zeldzaam. Ik zag daarvan bijzonder sterk 

ontwikkelde gedroogde voorwerpen en eene tee- 

kening van van Harz. Zij werden in November 
1834 verzameld. De uitspruitsels zijn deels ge- 
eteeld, deels meer of min zittend en met gekroesden 

(a) Organogr. weg. 1. 320. 

(5) Z. Morkens. 115 volg, en Die Arten, Unterarten 
und spielarten des Kohls und der Rettige etc. Aus 
dem Französ. des DE CANDOLLE, von C, F. W, 
Bere, Zeipz. 1824, 8vo. S. Ik. Hetzelfde stuk 
yindt men in Bibl. Univ. T. XXIV, Agric. p. 
19l-en 211. (1823. ). 

(ce) Br. oler., cerac, aceph., imbricata De C. Chou 
Jrangé; Chou-plume, Chou-aigrette. Zeer waar- 

schijnlijk ook op Zikendlad-kool, Chou à feuilles 

de chêne, die inderdaad niet streng van evenge- 

noemde. zich onderscheiden laat, 
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rand. De middelnerf leveft ze voornamelijk op, 
doch vind men ook kleinere op de zijnefven. 

Het komtmij voor, dat reeds bij vroegere schrij- 
vers van de bladspruiten van Boerenkool wordt 
gewag gemaakt. Het is niet te ontkennen, dat de 

Broccoli der Italianen, van de vroegste tijden der 

kruidkunde af‚ onder den nâam Brassica aspa- 

ragoïides is bedoeld geworden (a), maar het 

schijnt toch, dat daarmeê ook kinderende boeren- 

kool verward wordt. Dit krijgt reeds eenigen 

grond, als men bedenkt, dat die kool waarschijn- 

lijk eene verbastering van de dikribbige Boeren- 

kool is (5). Maar het blijkt nader, wanneer in 

de beschrijvingen niet slechts van dikke, aspergie- 

achtige bloemstelen en rudimenten, maar ook 

van producten uit bladen gewaagd wordt. Van- 

daar, behalve erispa, nog bijnamen van proli- 

fera, epiphyllitis, en in het duitsch van Blatt 

auf Blatt (c). Men moge de afbeelding en be- 

schrijving van Darrcname en van allen, die hem 

(a) De Canp. Die ArtenS. 23. Prodr. 1, 2l4. FB. 
(Bb) De Cann. Die Arten S. 23 en 24. 

(ce) C. Bavuninr Pinaz UI; Dartcramrp, Mist. 

Gen. Pl. 1. 522. fs 2. (L. B. 1587 ) of Hist. 
Gen. d. Plantes, TI. h4O. f. 2. ( Lijon 1615.), 
waar in de beschrijving ook staat ex foliis en des 
Fueilles mesme il sort etc. Mortson, Pl. Hist, 
Univ. 1. Sect.3 Tab. 1, fig... pag. 208 ( Oxon. 
1680. ), die de figuur opgesierd heeft, doch de 
vroegere beschrijving woordelijk herhaalt. — 

Eussnourz, vom Garten-Bau (3tter druck, Berl, 
1684. ), 168. 
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copieerden, voor onnaauwkeurig of overdreven. 

houden, als hij de spruitjes uit de bladen zelfs bloei-, 

jen laat, alle vroegere schrijvers halen toch als 

synonymon van. Brassica asparagodes, crispa 

G: Bauz., de Br. thyrsoïdes J. Baun. Hist, II, 

833 aan, De beschrijving nu van laastgenoemden 

behelst: Z rubrae (a) Brassicae genere est, 

patulis ex viridt atrorubentibus foltis , subinde 

dacinzatis, per quae passim supiná parte nova 

crisporum foliolorum--soboles consurgit, pul- 

chris lemniscis, naturae lusu spectando, hine 

inde exorientibus, nune brevt amento tenuique 

appensis, nunc latiusculo petiolo haerentibus , 

atque ettamnumin alia deinceps sertula strup= 

posque luxuriantibus, flores, siligua, semen- 

que ad Brassicam rubram vulgatiorem acce= 

dunt. Deze woorden behelzen duidelijk genoeg 

het waarnemen van bladerige spruiten ‘uit bladen, 

Ook later vindt men er gewag van gemaakt, onder 

anderen, door Muxrixc. Hij spreekt (5) van 

« Brassica variegata prolifera, of bonte kool 

« met kleine gekrulde bladen uit de groote in 

« het midden voortkomende.” Eindelijk, om hier 

niet langer over uit te weiden, wordt ook door 

(a) d. í. niet Zr. capitata rubra, maar Br, acephala 

communis pr C. Br. rubra vulgaris, Baum, /. /. 

(Lbrod, 1651. ). Hij zelf houdt ook Br. #yr- 

soides en asparagodes voor ééne plant. Zij wer- 

den Buschel kölkraut, Buschel krausköl, Feder= 
köl genaamd. 

(5) dardgewassen, bl, 410, Leid. 1696. 
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de nieuwere schrijvers -het gezegde bevestigd ; zoo 

leest mem in den Bon jardinter 1828. p. 157 van 

Chou (verte) à feuilles prolifères, trouvée par 

Virmorin, est ainsi nommée & cause des pro- 

ductions foliacées implantées sur les nervures 

des. feuilles ; cette dernière a une sous-varië(é 

panachée (a). 

……c. Brassica oleracea, (subsp. 4) capitata, 

rubra pe C., Br. oleracea y rubra:E. Roode 

kool. ha tod 
Van deze soort uit de tuinen; berigtte mij de Hoogl. 

van Harr, had zijn Amanuensis J. J. GroeEnr- 

worps, te Groningen, menigwerf een kelkvormig 

blad, wit den middelnerf voortgesproten, gezien. 

In den afgeloopen zomer zag ik eenige voorwer- 

pen met meer of min bladaardige producten uit 

den middelnerf, vooral uit deszelfs benedenste ge- 

gedeelte, doch slechts één gesteeld kelkvormig 

voortbrengsel. Dit exemplaar is afkomstig uit een’ 

sterk bemesten tuin (5) en vertoont eene“schoone 

reeks van ontwikkeling. PZ. 1. fig. 11. ziet men 
de zware rib, die aan eene zijde bij #, aan de: 

andere bij. in bladvlakte was uitgespreid. Be=- 

halve deze ongelijkzijdigheid had het blad de ge- 

(a) De CaNporre spreekt meermalen van VrrLmoriN, 

doch meldt dit feit niet, Het zou kunnen zijn, 

dat de opmerking van atelgonoemden na 1823 

dateert. rvs 1 vd 

(5) Te Wommels bij den Heer Noorpensos.. —! An- 

dere voorwerpen zag ik op moeslanden nabij 
Franeker, j 
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wone grootte, Erzijn twee kelkvormige uitgroei 

sels, a, bj; de overige, c, d, e,‚ zijn meer blad- 

vormig; A is slechts een klein stompje; a is het 

meest ontwikkelde, gesteelde, eenigzins onregel-. 

matige zakje, waarin de nerven weinig zigtbaar 

zijn; b een onregelmatig, zittend zakje, met 

eenigzins meer zigtbaren middelnerf; e een onvol 

komnen, eenzijdig, zittend zakje; d en e zijn nog 

vlakker en meer generfd. Alle deze producten 

komen uit het bovenvlak des blads en hunne hol- 

ligheid komt met dit vlak in aard overeen. In a 

is evenwel deze overeenkomst niet duidelijk, hets 

zelve is vleeziger. Het loapt in het oog, dat 

de grondslagen van de uitspruitsels allen meer of 

min langs de rib op- en neer- loopen, zoo als b. 
v. bij f eng duidelijk is. Deze daadzaak behoort 

men bij de theoretische beschouwing niet uit het 

oog te verliezen: 

De witte kool, Brassica oleracea $ alba L., 

behoort bij be Canborre tot dezelfde ondersoort „ 

als de roode. Zij gaf aan Morkennorr gelegen- 

heid tot zijne tweede waarneming (u). 

Op een koolland, nabij deze stad, vond ik voor 

werpen, waarvan de twee volgende de belangrijk- 

ste zijn (5). De middelmatig zware middelrib 

van een gewoon blad deelt zich links weldra in 

twee nerven, waarvan de bovenste veel zwaar- 

(&) Z. dit Tijdschr. V. 127 volg. 

(8) Derzelver afbeeldingen laten wij achterwege, om 

dit stuk met niet meer platen te bezwaren. 



125 

deris, dan de benedenste. Uit dén hoek (oksel?) , 

welken de dikke nerf met de middelrib maakt, 

ontstaat op het bovenvlak des blads een flaauw 

U- vormig gebogén uitspruitsel, lang 6 à 7 Ned. 

duimen ; doorsnede bijna 3 lijn. Hetzelve is bezet 

met langwerpige, vleezige uitwassen, waarvan 
een paar gootvormig of liever kielvormig uitgee 

hold zijn. Het verdient opmerking, dat in het 

linksche gedeelte der bladschijf nevens en boven 

dit uitspruitsel geene hoofdnerven bespeurd wor- 

den, terwijl er in het tegenovergestelde gedeelte 

zoodanigen aanwezig zijn. — Tets hooger is de 

middelrib ronder dan gewoonlijk en bespeurt men 

duidelijke neiging tot opwaartsche afscheiding van 

Een’ vezelbundel. Deze scheidt zich inderdaad 

weldra af en ontwikkelt zich, gaande weg, tot 

een uitspruitsel, hetgeen men rondachtig bandvor- 

mig (a) zou mogen noemen. Het is meer gebo- 

gen, dan het vorige; is duidelijk uit meer bun- 

deltjes zaamgesteld, en overdekt met meer of 

min vleezige uitwassen. De benedenste zijn 

stompjes, de volgende knodsvormig of eenigzins 

bladerig. De knodsjes hebben soms een ingedrukt 
hoofdje (5); de bladerige producten zijn meest 
langwerpig, schuitvormig, zittend; doorgaans zijn 

(a) Het heeft veel van de Caules fasctati, hij ons 
doorgaans zwaardvormige takken of stengen ge- 

naamd. Het is wat korter, maar veel dikker, 
dan het andere. 

(8) Niet ongelijk aan fig.I, A en C van MoLkeENBoER ’ 
tap. 



124 

beide, einden (van, het, schuitje „om zoo ‚eens te 

zeggen) vrij ; „soms alleen ‚het vooreinde, Men 

kan zich eenig denkbeeld van deze opvolgende 

formatiën maken, door de schets, fig. 12, waar a 

de genesis van de steelvormige, 5 van de zittende 

producten in 't algemeen voorstelt. ‚Ook nevens 

laatsgenoemd uitspruitsel is de bladschijf zonder 

hoofdnerven en zoude wel subearnosum venosum 

kunnen heeten. Boven, dit uitspruitsel heeft het 

blad weêrzijds bijna gelijke nerven. ‚Die derregler 

helft bleven steeds wat zwaarder. 

Het tweede voorwerp heeft eene zeer mes 

middelrib (ruim 4 Ned, duimen), die zich. in, 

verscheidene krachtige nerven verdeelt, zoodat 

men. het vervolg dier rib alleen door de rigting, 

maar niet door meerdere ontwikkeling boven, an- 

deren onderkennen kan. Een vande linksche ner- 

ven verheft zich, gaande weg, tot een’ steel, die 

eerst aan den, eenen kant gevleugeld is, doch hoo- 

ger zich bladvormig uitbreidt. De steel namelijk 

deelt zich in twee hoofdnerven, waarvan elk de. 

middelrib van een dun, vliezig blad, wordt, 

Beide bladvormige uitspansels zijn gedeeltelijk on- 

derling verbonden; doch, wat meer opmerkens-, 

waardig is, de middelrib van het eene. gedeelte 

is in twee bladvlakken uitgespreid. Men stelle zich 

een meer en een minder ontwikkeld langwerpig 

blad voor , welks middelribben’ tegen elkaar aan- 

liggen en vereenigd zijn, om eenig denkbeeld van 

deze formatie te krijgen (a). Er vormt zich ove- 

) 
(a) Jäcer vond zoodanig vergroeijen van twee Sala= 
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Flgehs uit°de beide ùitspanséls geen volledige kelk? 

pie itsprlisel kwam ook van CE bovenkant des 

bläas; ‘Boveri- en benedenitlak kon ik in de uit- 
sprúïtsels kwalijk onderscheiden; zij waren‘ zeer 

dun, ‘vliezig en bijzonder helder groen. 
‘Van de voorbeelden, welke de bovengemelde 

tuïn te Wommels opleverde, verdient één, boven’ 
anderen, Onze aandacht. De student Dreux heeft 

hetzelve onderzocht en afgebeeld. Zie hier zijne 
plaât-verklaring, die even ‘als de teekening van 

zì ijne näauwkeurigheid getuigt. 
“PLM, fig. 1; Een sterk ontwikkeld blad, 

uit wiens middelrib zich twee, elkaàár bedekkens 

de, vezelbundels afscheiden, welke zich bladvor-’ 

mig úïtspreiden. Overigens is het blad gezond eu 

regelmatig ontwikkeld, nagenoeg 4 palm lang; 
de kool is groot en digt van krop. AA Dé bo 

vénvlakte van het blad; B de middelrib, welke: 
zich’ bij a ‘begint te verheffen en bij 55 zich ver- 
deelt. Een ‘deel scheidt zich van het blädvlak af;’ 

‘ âfidere vervolgt als middelnerf. CDE ‘het 
overtollig ‘uitwas op het blad, zoo als het uit de 
áfgescheidene vaatbundels ontstaaten zich’ ‘uite’ 

nae ha maou beid 

de-bladen, Brscnore van Nicotiana macrophylla. 

Het is eene tweelings-formatie, in dén vorm van 
een viervleugelig blad; Brseu. Bot. II. 2. 11. 

Het komt mij voor, dat ‘men eigenlijk níet moet 
denken aan twee door de middelribben gesoldeer- 

de bladen, maar aan ééne middelrib, die zich in 
vier, in plaats vân in twee bladhelften ontwikkelt, 

Wij zien iets soortgelijks bij Stalice sinuata,’ 
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spreidt in een’ grooten, zaamgestelden zak of kelk 

met vele aanhangsels van. meer of min zakvormige 

gedaante. Het heeft groote overeenkomst met. het 

voorwerp van Bonner, doch is korter gesteeld. 
Aan Wepenthes gelijkt het niet in vorm. De ge- 

heele lengte is nagenoeg 2! palm. — De vaatbun- 
dels vormen in C een’ korten, vleezigen petio- 

lus, rwiens oppervlakte gesleufd en met kleine aan- 
hangsels voorzien is; zoo zijn c bladaardige, aan= 

hangsels van onbepaalden vorm, d zittende. cu- 

culli, e gesteelde cuculli; bij f verdeelt zich de 

vaatbundel hoofdzakelijk in 7 groote middelner- 
ven. —D Buiten-oppervlakte van den kelk, oyer- 

eenstemmende door de mindere verhevenheid der 

nerven en in kleur met de bovervlakte van het 

blad,. Er doet zich hier een moeijelijk vraagpunt, 

op: waardoor wordt de aard van die vlakten be- 

paald, of te weeg gebragt? Het schijnt natuur- 

lijk, dat de boyenvlakte van, het blad vervolgt in. 

den pedunculus en voorts in het bladvormig ‚uit- 
spreidsel; maar hoe gaat nu de binnenvlakte van 

den cucullus in de benedenvlakte over en welke is 

de oorzaak daarvan?, Men kan deze vraag op 
alle bladvorm toepassen (a). Aan de genoemde 

(a) Deze vraag van mijnen leerling wordt nog moei 

jelijker, als men, bedenkt, dat in andere gevallen 

bet tegendeel plaats vindt. Zoover ik den stand 

der wetenschap ken, is de beantwoording nog « 

piet mogelijk; wij kennen het verschil tusschen 

boven- en benedenvlak, morphologisch be- 

* schouwd, nog in geenen deele, 
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buitenvlakte heeft wederom eene afscheiding van 

yaten uit de middelnerven van den Gucullus plaats, 

zoodat hier gevonden worden: g afgeknotte stom» 

pen met zeer vleezige blad-uitspansels, A meer 

geregeld geformeerde cuculli, # takjes, welke meer 

dan één’ cucullus dragen. Het schijnt opmerkens- 

aardig, dat de secundaire of tertiaire aanhang- 

sels, voor verre weg het meerendeel, steeds van die 

vlakte ven eenen cucullus ontstaan, welke het analo- 

gon van de bladvlakte is, die aan den kelk oor- 

sprong gaf. — E Binnen-oppervlakte, overeen- 

stemmende met de benedenvlakte van het blad, 

door verhevene nerven. — Het bladuitspansel of 

de kelk is zoo sterk geplooid, dat de uitgesprei- 

de boord nagenoeg 4 palmen omtrek heeft. 

… Fig. II, Doorsnede van den middelnerf en cu- 

eullus. 
A Doorsnede van de middelrib des blads; a 

de middelnerf vereenigd, dik, met een meerder 

getal vaatbundels, cee, doorweven, dan gewoons 

lijk; 5 hoek van verdeeling van de middelrib, in 

d als vervolg in de bladvlakte zelve en in ee als 

dikk vleezige, gedrongene pedunculus van 

den cucullus. — B doorsnede van den kelk zel- 

ven en alzoo deszelfs diepte; f doorsnede van twee 
hoofdnerven van den cucullus, waarvan de een, 

zeer sterk ontwikkeld, vele aanhangsels heeft, 

zoo als in g, overeenstemmende met g fig. 1. 4 

is schijnbaar een uitbreidsel aan de binnen-opper- 

vlakte, inderdaad evenwel een plooi aan de bui- 

tenvlakte; in Z is namelijk de afscheiding van de» 

zelve uit de nerf, # een gesteelde cucullus, 
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Fig. II*, evengemelde cucullús, 20 malen ver= 

groot. A Binnmen-oppervlakte, op welke gevon-= 

den worden: aa gesteelde kelkjes en 5 een tros- 

Vorming van ronde ligchaampjes’ van een zacht 

weefsel, geplaatst op eenen ‘gemeenschappelijken 

steel; ec pedunculus van den eucullus, B buiten- 

vlakte, “waarop twee cuculli-d en een: punt of 

steeltje e. vigor 

m Fig. IL binnen- (beneden-) oppervlakte ; 

xn buiten- (boven-) oppervlakte. 

C De’ tweede afscheiding van vaatbundels uit 

den nervus medianus, vormende een’ sterk gesleuf- 

den conus van groene bladachtige lijnen en punten. 

Fig. IL. Een bladaardig uitspansel, overeen- 

stemmende met g* Fig. I, Hetzelve is vleezig, 
sterk generfd en het steelachtige gedeelte sterk 

gesleufd; sommige van deze sleuven vormen zoo 

vele “Zittende en langs de oppervlakte van’ het blad 
gestrekte cuculli-a ; ook deelt het zich in takken 

en vórmt nieuwe gelijksoortige deelen 55. eis een 

vleezig punt. men x als fig. IL. ee zijn ‘kleine cu- 

eulli, 
Fig. IV. Een plooi met zijne uitwendig aan- 

hangsels, overeenstemmendemet 4, #, D fig. 1. — 

A (Zin fig. Len II). Bladvormig ‘aanhangsel, 

eindigende in een’ cucullus, gelijk aan de groote, 

dat ís de binnenvlakte zonder, de ‘buitenvlakte 

met aanhangsels, meest zittende cuculli. a'en“e 

komen overeen met a e fig. III. — B Eene ver- 

takking uit een’ nervus secundarius van den moe- 

derkelk, eindigende in een’ schoonen cucullus d ; 

de overigen zijn meer knodsvormig en zonder 
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zigtbare orde geplaatst, e‚, e; A gelijk k fg. IT; 

/ doorsnede van den nervus secundarius; zm en 

als voren. 

Wanneer men van de stomp C tot g fig. II, 

van g tot fig. III, van hier langs A tot B fg. IV 

opklimt, zoo heeft men eene goede voorstelling 

van den overgang van het gedaantelooze tot het 

schoone en regelmatige, van de stomp tot het 

takje met cuculli. Denzelfden overgang van ez- 

pansto foliacea crispa tot enkelvoudige cuculli 

zou men in dit voorwerp kunnen aantoonen. 

d. Brassica oleracea (subsp. 3) bullata De C. 

Br. olerac. « sabauda L. Savoische kool. In 

meergemelden zeer vruchtbaren tuin vond men 

een voorwerp, hetwelk op alle bladen, op de- 

zelfde plaats, aan de bovenvlakte een bladvormig, 

uitwas had. Om niet te uitvoerig te worden, zal 

ik andere voorbeelden niet afzonderlijk opgeven, 

maar één van die bladen kort beschrijven. Dit 

blad heeft sedert November in den kelder gelegen 

en is daar met nieuwe uitwassen vermeerderd. 

Het blad is ongeveer 4 palmen lang en op het 

breedst 3 p. Bijna op de helft van de lengte zat 

op de middelrib een bladvormig uitwas, hetwelk 

eenen bijna onmerkbaren steel of basis had. Van 

dezelve strekten zich verscheidene, dikke nerven 

naar verschillende kanten uit; fig. 13 a. 

Even boven hetzelve is een bladerig deel, waar- 

uit zich twee stompjes en een steeltje verheffen ; 

dit steeltje spreidt zich in een langwerpig, aan 

de basis een beginsel van kelk-formatie voorstel 
lend, blaadje uit; 5. — Deze producten waren, 

NAT. rijpscnn. D. VI, S. 1. 9 
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even als het blad, reeds geelachtig en verkleutd. 

Doch ‘bij c de vertoonen zich thans drie frisch- 

groene, sedert omstreeks twee maanden ontwik- 

kelde, bladvormige, zittende uitspruitsels. Een 

weinig lager, f, ziet men een stompje, hetwelk 

glinsterend en helder groen is, Het is mogelijk, 

dat de beginselen van deze laatste voortbrengsels 

reeds aan de plant bestonden, doch is derzelver 

ontwikkeling geschied ten koste van de voedende 

stoffen, welke in de middelrib en in den vochti- 

gen dampkring gevonden werden, even als men 

uit de schubben van bollen ziet gebeuren. Ik 

blijf dit voorwerp steeds gadeslaan, om te zien 

of deze nieuwe producten zich ook verder zullen 

ontwikkelen. Houdt de frissche toêstand derzelve 
aan, dan zal ik het blad op vruchtbare aarde 

leggen, of er soms ‘worteltjes ontstaan’ mogten, 

9. Prof. van Harr deelt mij nog mede, dat 

zijn bovengenoemde Amanuensis menigmalen een 

kelkvormig blad uit de middelnerf bij Koolrapen 

onder den grond (a) heeft zien voortkomen. 

Inzonderheid was dit het geval, als het hart der 

plant, de hoofdsteng , door deze of gene oorzaak 

geleden had. Hij heeft de bijzondere gesteldheid 
van die voorwerpen niet onderzocht; doch zijne 

laatste opmerking verdient wel de aandacht bij 

(a) Brassica cainpestris, var. napo- brassica De CG, 

door LuNNAEUS onder de varieteiten van Br. ole- 

racea gesteld, Cf. De C, die Arten, S. 20 en 28: 
Drrrnacn, Bot, Zeit. 1833. n° 20. Die Boden- 

&ohlrabe. 
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verdere nasporingen tot zich te trekken. Zij doet 

ons denken aan de slechte, onleverbare koolen, 

“door MorkeNgoerr waargenomen (a), doch komt 

niet overeen met hetgeen wij doorgaans hier za- 

gen, vooral in den moestuin te Wommels. De 

koolen waren daar uitmuntend (5). 

10. Boxxer nam, in Junij 1775, een blad van 

Cichorei, Cichortum Intybus L., waar, uit 

welks dikke middelrib van de benedenvlakte een 

dun, rolrond, 16 lijnen lang steeltje ontsproot («). 

Het steeltje droeg een trechtervormig blad, met el- 

Iiptische opening, wiens grootste afmeting 6E lijn, 

de kleinste 43 is; zijis schuins gerigt, zijnde de 

‘grootste hoogte 12 lijn, de kleinste 6 (d). Het 

steeltje maakt bovenwaarts een’ scherpen hoek 

„met de middelrib. De buitenvlakte van den kelk 

(a) Ziet. a. p. p- 127. 

(B) WreemanN beschrijft, Flora, Bot. Zeit. 1831. 

n° 14. s. 232, een blad van Polygonum vivipa- 

rum, waarvan een gedeelte van de middelrib 

maakt isen eenen spiesvorniigen top draagt. Doch 

daar hij de oorzaak in. uitwendige beleediging, 

b,v. door slekken, mgent te kunnen zoeken, 

onthouden wij ons van verdere uitweiding en ne- 
men het niet in bovenstaande reeks op. 

(e) Z. Oeuvres d'Hist. Nat. et de Philos. de Cr. 

Bonner, T. IV. p. 43. Suiv. Pl. XXXI, £. 1. 

MNeuchatel, 1779. 8vo. 

(d) Boxser heeft hier niet gedacht aan zijn vroeger 
gemaakt onderscheid tusschen cornet en entonnoir. 

Het is hier inderdaad een peperhuisje, waarin 

de uitbreiding van kleine nerven uit eene middel 

nerf (E) zigtbaar is. 
g* 
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komt overeen met het benedenylak van het moe- 

derblad ; de binnenwand gelijkt naar het boven- 

vlak. „Ook in kleur werd deze overeenkomst her- 

kend. 

‚11. Aan Staphylea pinnata L. mam ik, in 

den zomer van 1831, voor het eerst gesteelde 

kellevormige bladmonsters waar. _ Zoowel de indi- 

vidusin den Mortus, als die in particuliere tuinen, 

leverden dezelye sedert dien: tijd, in verschillende 

ontwikkelingsgraden, op: Ik vond in de werken, 

„die, mij te dienste staan, geene melding van: deze 

afwijking gemaakt, ‚ Het is echter meer dan waar- 

schijnlijk, dat.men ze in elken tuin zal ontmoeten. 

PL,I,fig.8 is het eerst gevonden blaadje van 

een; gevind blad dezes. booms; «is een stukje van 

de spil; & de buiten het bladvlak verlengde. mid- 

delnerf, welke puntig toeloopt; c het sehuitvor- 

mig blaadje, waarin weêrzijds nerven opwaarts 

loopen en één, als middelnerf, binnen het bladvlak 

zich vertoont, d. Van denzelfden boom zijn fg. 9 

en 10, waar het bladvlak eveneens hol is, de 

middelrib zich buiten het bladvlak verlengt en 

daarenboven zich in een peperhuisje ontwikkelt. 

Deze blaadjes zijn kleiner dan gewoonlijk, doch 

ook grootere leveren het verschijnsel op. Zie hier 

eenige afmetingen van gedroogde voorwerpen. 
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Middelrib binnen. buiten «én het zakje 
em 

vohet bladvlak. 

4,5 duim: L. duim. „0. duim. 

(edohornte le, «16 « 0.4 » 

_paar. 15.6 «1.2 ss Oer 

bovenste paar (2.6 « her dp: OMEN 
enéénlager J3.0 « .….0.6 « ...0. 
blaadje.  f2.9 « ...0.7 « --.0.1 

4.3 « bn her vielen: ea Mr) 

De O in delaatste kolom beduidt, dater geen zakje 
is. De middelrib, welke naar den top door- 

gaat (d), is voor meting minder vatbaar, uithoof- 

de van meerdere kromming en dikwerf ook van 

verdeeling in kleine nerven. Bij nadering zou ik 

dit gedeelte van 4 lijn tot een’ duim rekenen. 

Van deze proportiën en van het meer of mìn ge- 

bogene van de middelrib hangt de- graad van 

holligheid des blads af ; bij grootere bladen is het 

voorste of topgedeelte dikwerf alleen een weinig 

hol en het overige vlak. — Ik zal nog een paar 

voorbeelden opgeven. Fig. 14, ab de gewone 

middelrib; be verlenging buiten het bladvlak of 

(a) De benedenste blaadjes zijn de grootste: zij hou- 
den in dit voorwerp 9 en 7.8 duim middelrih en 

6 lijn bladsteel. Deze grootste blaadjes gaan dik- 

werfin heel- of half- gevinde over. Men vindt aan 

denzelfden boom verscheidene wijzigingen van de 

bladen, door ineensmelting van foliola, ens, 

“ die wij nu voorbijgaan, 
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steeltje van het peperhuisje e (a); 5 d vervolg 

binnen het bladvlak; Men ziet, dat het steeltje in 

het zakje e (aan den openen kant bij é afgebeeld), 
als middelnerf, zich voortzet. Men ontwaart er 

met het bloote oog ter naauwernood zijnerven in. 

Het steeltje is, even alsde bladsteel, niet rolrond. 

Het blad is aan den rugkant afgetekend, zoo als 

het gedroogd is. — Fig. 15, a b gewone middel 

rib; be steeltje van het langwerpig peperhuisje e, 
waarvan de basis slechts weinig zakvormig is en 

waarin de middelnerf duidelijk doorloopt; 5 d het 

zeer zwakke vervolg van de nerf, binnen het blad- 

vlak, In dit blad zijn alle zijnerven buitengewoon 

zwak, Het blad was bijna niet hol. Ook deze 

figuur is naar een gedroogd voorwerp. 

In alle voorwerpen van Staphylea ontstond 

het steeltje uit den achterkant des blads en men 

mag zeggen, dat het gedeelte van de middelnerf, 

(a) De rigting van be is bij het droogen veranderd; 
in den verschen toestand was zij een vervolg van 

die van ab; terwijl bd wat opwaarts liep; cô en 

„bd maakten eenen scherpen hoek. — In Ag. 15 
was de rigting, zoo als zij is afgebeeld; 5e en 

bd lagen bijna in één vlak. — Men vindt aan Sfa- 

phylea ook voorbeelden van dichotomie de mid 

delnerf in het topblad, zoodat dit tweepuntig 

wordt; ook wel het ontbreken van het ongepaar- 

de blaadje en ineengroeijen der twee eerstvol_ 

genden; ook het afwijken van eene zijnerf aan de 

basis des topblads, zoodat zich een blaadje bij 
die basis vormt, enz. Zoovele aanduidingen op 

de praedispositie der vezelbundels van dezen boom 

om van een te wijken en zich uit te breiden, 



135 

hetwelk #2 de bladschijf blijft, meer van de natuur- 

lijke rigting afwijkt, dan het steeltje van het 

zakje. „Alle zakjes hadden eene middelrib : bij al- 

len had de uitwendige oppervlakte het karakter van 

beneden-, de inwendige dat van boven-bladvlak. — 

Reeds bij het eerste ontluiken der bladen, zag ik 

deze, afwijking, doch heb tot nu ‚toe verzuimd 

naauwkeurig „waar te nemen „welke de mate. van 

groei van het blad en van het uitwas moge zijn. 

Weldra zal zich daartoe de gelegenheid aanbie- 

den. Ik heb thans een aantal knoppen van deze 

plantsoort geanalyseerd, om te onderzoeken. in 

welken staat zich de afwijking daarin mogte voor- 

doen, doch ongelukkig nog niet‚een voorwerp ge- 

vonden „ waarin een monstreus blaadje verborgen 

was, „Daarom onthoud ik mij hier voor als nog 

over het zamenstel dier knoppen en de bladplooijing 

iets in het midden te brengen. «Er zal in het twee- 

de gedeelte gelegenheid zijn, om er op terug te 

komen. 

Deze is de Sash van gevallen, waarin bladvor- 

mige producten uit bladen voortkwamen, Er rest 

ons nog de aandacht te vestigen. op kelkformatie 

met gebrek aan deelen. 

Het gewone blad of een blaadje schijnt le kun- 

nen ontbreken, terwijl deszelfs plaats door een 

lang steeltje en een kelkje wordt ingenomen, Ik 

zal niet ontkennen , dat het aan twijfeling kan 

onderhevig zijn, of het kelkje geacht moet wor- 
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den, uit een gewoon blad of blaadje te zijn gefor- 

meerd (1 en 2), dan of het gelijk staat met de 

bijproducten, de kelkvormige aanhangsels. ‘Een 

grooter getal waarnemingen zal dit punt moeten 

beslissen. Het eerstvolgend geval'is het twijfel- 
achtigste; misschien had het onder de eerste op= 

gaven eene plaats moeten vinden. Maar de lange 

steel doet aan abortiviteit van de bladschijf den- 

ken en haar als kale middelrib „beschouwen, ter- 

wijl ook het geformeerde kellje van den omtrek des 

gewonen blads, in figuur, verschilt. 

12. Een Rozenblad bood, ik weet niet hoe 

lang geleden, zoodanige kelkvorming aan. Er is 
niet aangeteekend of de boom elis was en _on- 

der welke omsthndigheden hij verkeerde. Het 
blad is goed ontwikkeld, want in den gedroog- 

den staat isde spil nog ongeveer 8 duim lang en 

hebben de zes blaadjes van 3.5 tot 4.5 duim 

"lengte, met evenredige breedte. De steunblaadjes 

zijn eveneens wel gevormd, ruim 2,5 duim lang. 

Het benedenste paar blaadjes is niet volkomen te- 

genovergesteld , maar een weinig afwisselend; het 

volgend paar is meer afwisselend ; het derde paar 

zou dit bijna even veel geweest zijn, doch in plaats 

van het regter blaadje is er een dun steeltje, lang 

2 duim, waaruit een kelkje van 1.5 duim ont- 

staat. Fig, 16 iser de afbeelding van. Duidelijk 

ontwaart men de doorloopende middelrib en de 

gedaante van een peperhuisje, waarvan het bui- 

tenvlak met het benedenvlak der andere blaadjes 

overeenkomt, Het topblaadje wijkt van de gewone 

figuur en grootte niet af, 
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13. MorkensoexK heeft, zoo ver ik weet, het 

eerst eene afbeelding van een’ gesteelden kelk, zon- 

der gewoon blad, gegeven (a). Bij een exem- 

plaar van Bloemkool had zich slechts een steel 

(pedunculus), ìn-dit geval, volgens hem, blad- 

steel (pefiolus) gevormd. Deze steel is, als door 

eene groef, in twee deelen verdeeld en breidt zich 

in sterke nerven uit, Er vormt zich een trechtervor- 

mig bladaardig orgaan, 

14. Staphylea pinnata leverde mij Er 

len soortgelijke inrigting op. Het eerste, P/, I, 

fig. 7, vertoont aan den eenen kant van de spil 
een gewoon blaadje, weinig meer dan 2 duim 

lang, a; aan de andere een steeltje, 5, lang 1.5 

duim, waaruit een peperhuisje, A en B, ont- 

staan is. Aan den top des blads verlengt zich de 

middelrib schijnbaar buiten het blad, doch, door 

de loup gezien, vindt men, dat ook de rand der 

bladschijf tot de formatie bijdraagt. Opmerking 

verdient het, dat de punt van het peperhuisje of de 

basis van het blaadje een weinig van het steeltje 

afwijkt. 

Het andere blad droeg twee sterk ontwikkelde, 

benedenste blaadjes (5); dan volgde, regts, een 

weinig minder ontwikkeld blaadje en het topblaad- 
je stond hiermede bijkans gelijk. Tegenover dat 

regtsche blaadje is een draadvormig steeltje, lang 

(a) Z.t.a. p. bl. 123 en P/. IV. fig. 2 

(6) Middelrib 13 duimen 9.5 duim; grootste breedte 
in beide 4,9 d, Van het volgend blaadje = 8.8 

op 4.6. Topblaadje = 8.8 op hk. 
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1.5 duim, dragende een spits peperhuisje, lang 

0.5'duim, breed 0.2 d. Zonderling steekt de 

krachtige ontwikkeling van de overige blaadjes bij 

dit zeer teedere product af, Bij vergrooting ge- 

zien, is het steeltje eenigzins gootvormig ; even als 

de korte pettoluli en de rhachis steeds zijn. De 

aanhechting van het steeltje aan de spil i is gelijk aan 

die van de petioluli aan dezelve. 

_ In het derde geval is het steeltje 1 duim en de 

rib in het zakje iets langer; het tegenoverstaand 

blaadje heeft bijna 5 duim middelrib, doch de 

overige blaadjes zijn slecht ontwikkeld, 
ii 
ODIN FL 

Laat ons zien, wat men uit de opgegevene waar- 

nemingen heeft afgeleid, om de feiten onder ‚an- 

deren te rangschikken of er eene verklaring van 

te geven. ì 

Had Bonxser vroeger (a) niet durven onderne- 

men, op de vragen: Van waar ontstaat deze soort 

van monster? Waarom nemen deze bladen den 

vorm eens trechters aan? Hoe komt het, dat zij 

uit de hoofdnerf en op de bovenvlakte. geboren 

worden? een antwoord.te geven, hij achtte den 

oorsprong van deze bijzondere misvormingen, in 

1776, nog even weinig opgehelderd. De scherp- 

zinnige man heeft echter sommige punten zóó toe- 

gelicht, dat de weg tot verder onderzoek aange- 

wezen werd. — Zijne laatste vraag verviel van 

(a) Recherches, pag. 200. MorkeNnoer, bl, 117, 
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zelf, nadat hij ook op het benedenvlak het ver- 

schijnsel gezien had. (a). — Op de eerste herin- 

nert hij aan het vermogen, bij bladen van krui- 

den opgemerkt, om, onder zekere omstandighe- 

den, wortels uit te schieten ({» 78). Zij zouden 

dan ook wel andere bladen kunnen voortbren- 

gen. — Men beseft wel (zoo is het antwoord op 

de andere vraag), dat de bijzondere vorm kan 

afhangen van dien van den steel ; maar waarom is 

de steel rolrond, en hoe komt het dan nog dat 

hij, zich uitbreidende, een. hoornvormig blad, in, 

plaats van een rond en plat voorbrengt? De af- 

hankelijkheid van den bladvorm van dien des steels 

grondt hij op eene opmerking van Grrew, dat 

de ronde of bijna ronde bladen een’ cilindrischen, 

en de meer of min verlengde bladen een’ meer of 

min platten steel bezitten (5). Het kleine kelk- 

vormige cichoreiblad volgde dezelfde wet, want 

de omtrek van den trechter nadert zeer de figuur 

van eenen cirkel ; ook de kelkvormige bladen van de 

Bloemkool zaten op een’ rolronden steel. — Hij 

eindigt met deze woorden: Ne nous pressons 

pas de chercher des explications avant que 

d'avoir rassemblé assez des fails analogues. 

(a) Lech. p. 310. 
(4) Boxser doelt hier op Grew, The dnat. of ve- 

get. p..112. (Zord. 1672); Anat. Veg. Primor- 

dia, Cap. IV. p. 344. seg. edit. latin. Bphem. 
W.C. Dec. 1. a° 8. (1677). Ik vind hier eene 

bevestiging van hetgeen door mij was waargeno- 

men over het verband tusschen bladvorm en blad- 

steel, Verg. dit Tijdschr, III. Dl, bl, 80 volg. 
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Ce sera du rapprochement et de la comparai- 

son des fatts que jaclliront les traits de lumiè- 

re que nous éclaireront sur les causes secrettes 

de ces faits (a). 

JikGen rangschikt het verschijnsel onder pro/i- 

Jeratie, vergelijkende, met Ruvorrmr, de rhachis 

der bladen met eene steng, zoodat zij, evenals 

deze, zelfs eene gehieele nieuwe plant zal kunnen 

voortbrengen (5). Hij schijnt dus met het ant- 

woord van Bonner, op de eerste vraag, in te 

stemmen en bevestigt dit nader door de vermogens 

van steng en nerven gelijk te stellen, zelfs zóó, 

dat de proles het voortbrengsel eener gemma zou 

zijn (c). Dit laatste moge in sommige gevallen 

voor eenige verdediging vatbaar zijn, maar in de 

onderhavigen is het dit niet; een ware knop werd 

door niemand waargenomen. Prolifer sluit ook 

dit denkbeeld niet in zìch (d); hoe zou dan Nees 
von Esexseck het voorbeeld van de Alchemilla (7. ) 

hebben kunnen aanvoeren, waarin niets dan ver- 

lenging en uitbreiding van nerven buiten de blad- 

schijf gezien wordt? 

Var Harr is deze wijze van beschouwen toege- 

(a) Z. Oeuvres, p. 45 en 46. 

(6) MorkenNzoer, bl. 120. Het schijnt, dat Jaëcer 

geene nieuwe daadzaken heeft opgegeven, maar 

alleen poogde de waarneming van Bonner, over 

Bloemkool, te verklaren. Zijn werk heb ik niet 

en oordeel dus alleen naar de opgave van Mor- 

KENBOER. 
(ce) Morkens., bl. 121. 

(4) Verg. Linn. Phil, Rot, (1755) S. 123 cf 124. 



141 

daan. Bij de medegedeelde afbeelding van Boeren- 

kool had hij aangeteekend: „Foltum in quo ez 

rhachide plures novelli ramt, sive simplices, si- 

ve. foliost, hine inde exsurgunt, egregio do- 

cumento nervos venasque foliorum cum parte 

caulina, lignea esse comparandas. Hij wil 

derhalve wel vergelijking, doelt op overeenkomst, 

maar spreekt niet van gelijkheid, althans niet van 

het voortbrengen van knoppen, waaruit die pro- 

ducten zouden ontstaan (a). 

De Caxnorrr, zoo als is opgemerkt, trad in 

geen onderzoek van oorzaken (8.5.), maar het 

verdient des niet te min onze aandacht, dat deze 

beroemde kruidkenner de kool-kelken plaatst tus- 

schen Pelargonium cucullatum, de fol. Tiliae 

abnorm, cucull., de kelkvorming van klawieren 

van Leguminosae ter eenre, en de Wepenthes en 

Cephalotus follicularis ter andere zijde. Bij het 

geven van den bijnaam xepenthiformis zegt hij 

opzettelijk „ dat deze zonderlinge aanhangsels der 

kool ons herinneren aan den bouw van de merk- 

waardige bladbuis der Vepenthes. Men mag hier- 

uit besluiten, dat hij het oog. had op de formatie 

van de koolkelken ez door soudure van de ran- 

den des bladvormigen products (1.), ex door 

verlenging van eene rhachis of klawier, welke zich 

tot een hol uitbreidt (5). Had hij de waarne- 

(a) Verg. Elem. Bot. 8. 64 en 73. 

(4) Die Arten des Kohls,a.d,o. Org. Vég. I. 279. 
320. 11. 188. Verg. Monr, Veber den Bau und 

das Winden der Kanken- und Schlingplflanzen, 
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mingen, die reeds gedaan waren (a), geraad- 

pleegd, dan zou hij inderdaad bevestigd zijn ge- 

“worden in zijne wijze van zien. De peperhuisjes 

‘zouden in de eerste, de trechters in de tweede af- 

deeling gekomen zijn. 

Morkexsorr besluit uit zijne waarnemingen, 

dat vermeerdering van parernchyma tusschen de 

‘fasciculi nervorum de oorzaak van de splitsing 

der rhachis in kelksteel en voortgaande nerven is, 

doch dat de oorzaak van die vermeerdering van het 

bladmoes niet kan worden opgegeven (5). De 

“wording van de trechtervormige gedaante verklaart 

hij gemakkelijk uit de straalswijze verdeeling van 

de nerven uit den kelksteel. (123) Hierdoor is 

de tweede vraag van Bonner opgelost. — De kel- 

ken komen uit de hoofdnerf voort, om het groo- 

‘ter aantal vaatbundels en de meerdere ontwikke- 

lingskracht. De bladerige uitspansels op de zij- 

nerven schijnen « toegeschreven te moeten worden 

« aan mindere voedingsappen en daardoor mindere 

s. 34, 35, 36 en &l (Zubinz. 1827. he), waar 

de kruik van Wepenthes.als ontwikkeling van een 

Cirrhusnervalis wordt beschouwd. PauLus Am- 

MAN noemt den steel der kruik reeds Zingu/a ner- 
vosa vel Elater, in summo apice folii incipiens en 

de middelmerf ‘Zingulae principtum. Ephem. N. 

C. Dec. IL. a° 1 (1682) p. 58 fig. 13. 
(a) Morkensoer bl. 116 en 118. 

(£) bl. 122, 129, 130. Hier dient opgemerkt te wor- 
den, dat M. zijne wijze van verklaren »eeneistel- 

lmg®’ noemt en bl. 121 zegt »bij voorbeeld door 
» tusschengeplaatsten vermeerderd parenchyma.” 
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« ontwikkeling , waardoor de fasctcult vasorum 

« spoediger tot bladmassa werden ontrold en dus 

« geenen pedunculus vormden. ” (124.) — Het 

schijnt aan Aypertrophte te moeten toegeschreven 

worden, dat de bladen dit Ze veel ontwikkelden 

ten koste van andere deelen. (126.) Zoo wordt 

de derde vraag van Boxser opgelost, behalve het 

laatste gedeelte. Hierop is het antwoord moeijelij- 

ker, omdat er weêrzijds ontwikkelingen gevonden 

werden. (125). 
Briscrorr rangschikt de uitwassen op de kool- 

bladen onder de woekeringen, door overvloed van 

voedsel voortgebragt (a). 

Dit is, zoover ik heb kunnen nagaan, het stand- 

punt van de kennis dezer soort van afwijkingen 
of monstrositeit. Er zijn dus reeds belangrijke 

daadzaken en inzigten door verschillende waarne- 

mers aan het licht gebragt. Evenwel is de geheele 

ontwikkeling nog niet bekend en ligt de naaste 

oorzaak niet geheel bloot. 

Er zijn twee, van elkaar onafhankelijke ver- 

schijnsels , welke onze aandacht bezig houden: 

a) het overtallig ontstaan van bladachtige organen 

uit bladen en 5) het vormen van kelkvormige bla- 

den. Wij hebben gezien, dat beide afzonderlijk 

kunnen voorkomen, maar dikwerf gepaard gaan. 

a. Elk levensverschijnsel vordert gelegenheid- 

gevende oorzaken en voorbeschiktheid , zoowel. in 

(5) Botanik, U, 2. 1. 
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zieken, als gezonden. staat, Wat leert het waar- 

genomene te dezen. opzigte ? 

Het is duidelijk, dat in alle gevallen eene bui- 
tengewone ontwikkeling plaats greep en dat er 

derhalve Aypertrophie was, Vruchtbare grond 

en gunstige luchtgesteldheid. zijn hier, even als el- 

ders de eerste gelegenheids-oorzaken. De groote 

kracht van den grond en de goede ligging van 

den tuin te Wommels kende ik; de Studenten 

Dreux en Noorpenzos zagen, op mijn verlangen, 

de daar gekweekte kool na en keerden met een’ 

rijken buit terug. In de nabijheid van deze stad 

bevestigde het zich, dat de vruchtbaarste landen 

de weelderigste uitwassen op kool opleverden. Er 

‚was in deze gevallen Aypertrophtie van de geheele 

plant; de koolen waren uitmuntend. De overige 

voorwerpen (Staphylea, etc.) verkeerden even- 

eens in gunstige omstandigheden voor den groei. 

Maar de Aypertrophie kan plaatselijk (a) zijn en 

dan zijn daarvoor dikwerf andere oorzaken. Zoo 

gaven de misvormde planten bij MorkKEsBOER gee- 

ne leverbare koolen en bloeiden spaarzaam (6), 

terwijl, volgens Grorxeworps (9) het hart der 

koolrapen geleden had. Gesteld, dat de wortel- 

vezels dier planten wel ontwikkeld en steeds werk- 

zaam bleven, dan was de toevoer van voedsel 

naar de ontwikkelbare’ en ongeschondene bladen 

enen 

(a) Niet ongelijk aan plethora ad spatium der Patho- 

logen. 

(6) T. a. p. bl. 126. 
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te groot; er was aanleiding tot buitengewone uit» 

breiding van het overvoede deel (a). Deze be- 

schouwing leidt ons van zelf tot de voorbeschik- 

kende oorzaak. Eerst mag ik herinneren. aan een 

onderscheidend karaktermerk tusschen planten en 

dieren, hetwelk voorbeschikt tot de misvorming, 

die wij beschouwen. De planten verjongen en 

breiden zich steeds uit in producten, die met het 

moederligchaam verbonden blijven. Nu eens ko- 

men gelegenheids-oorzaken en aanleg zóó over- 

een, dat een volkomen nieuw individu (knop) 

ontstaat; dan eens vormt zich slechts een ‘onvol- 

komen individu, b.v. een blad. Zoo zien wij aan 

de steng overtallige knoppen, d, i. geconcentreer- 

de stengen; aan den bloemsteel of as, overtallige 

bloemen ( kinderende Goudsbloemen , Tuintje-bloe- 

men ) ; aan de bladen, overtallige bladen ontstaan; 

maar ook, door minder gunstige omstandigheden, 

slechts bladen aan de steng of bloemsteel en as, 

Men zal, en te regt, aanmerken , dat deze prae- 

dispositie te algemeen is, om in bijzondere geval- 

len iets te kunnen verklaren of liever ophelderen. 

Ik ‘wensch het als seminium naturale commune 

aangemerkt te. hebben. De bijzondere voorbe- 

schiktheid moet uit den aard van elke plantsoort 

blijken. De vraag is derhalve, welke geaardheid 

of gestel (zoo als men het noemt ) hebben de plan- 

Ca) Wij zien iets gelijksoortigs geschieden bij boomen 
en gewassen, welke besnoeid worden, als hunne 

wortelvezels nog in werking zijn: b.v, bij het 
koppen van groote boonen. 

NAT. Tijpscu, D. VL. St. 1, 10 
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ten, ‘waarvan deze soort van woekering werd 

waargenomen? , Het zijn allen voor acclimatisatie 

en zoogenaamde veredeling, door cultuur, vatbare 

planten, welke het verschijnsel opleveren. Van 

nature geschikt, om onder ‘verschillende, ook 

onder min. gunstige omstandigheden, te gedijen, 

schikken zij zich ligtelijk in gebrek en in weelde; 

nemen allerlei bij-vormen aan. Zonicera coe= 

rulea is uit Zwitserland, Staphylea pinnata uit 

vochtige plaatsen van. Zuidelijk Europa in onze 

tuinen weelderig verspreid, Maar voornamelijk 

komt hier Brasstca olerdcea in aanmerking, die, 

van de kille Engelsche en andere kusten verhuisd, 

zoo menige verandering in de tuinen van geheel 

Europa onderging. ‘Dit geldt niet minder van 

Zactuca sativa, en ook van Brassica campes- 

tris (a). Doch ook deze aanleg verklaart nog 

niet, in het bijzonder ,‚ het vormen van “die soort 

van afwijking, waarvan hier sprake is. Morken- 

porr oordeelt; dat men deze.« ontwikkeling zou- 

« de kunnen verwachten op alle ‘bladen ‚die eene 

e zware costa bezitten, sterke nervi hebben; ‘en 

« vooral bij die genen, die, eenigzins vleeschach- 

« tig zijnde, weelderig parenchyma bezitten (5). 

Beschouwt men de Kool en Salade, zoo als in 

(a) Te regt telt Biscrorr, Z. /. $. 225 en 226, de 
Koolrapen, Sluitkoolen, Kropsalade enz., onder 

de misvormingen, hoezeer zij uit een landbouw- 

kundig oogpunt tuinsoorten en systematice onder- 

soorten en varieteiten kunnen heeten. 

(6) Zot. a. p. bl. 130. 
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zijne verhandeling geschiedt;:dan swordt die yer- 

wachting gebillijkt: Beschouwt-men de planten, 

op wier afstammelingen deze woekeringen gevon- 

den werden , dan ontwaart menin den gezonden 

toestand groote neiging van de vezelbundels. om 

zich uitte breiden en zich zelfstandig van elkaar, 

in verschillende rigtingen, voor te doen; zelfs is 

dit bestaan aan haar gansche geslacht meer of min 

eigen. Men denke aan het zaamgroeijen. der te- 

genovergestelde bladen. bij verscheidene Zoxicerae, 

aan de groote verscheidenheid van de-bladen bij 

Symphortcarpos, zelfs aan de pedunculi biflort 

van de Aylosteon's. „Meer echter valt -dit in 

het. oog bij Staphylea, waarvan alle soorten 

zaamgestelde bladen hebben en zelfs de-Aetero= 

phylla haren naam ontleent van de verschillende 

graden van zaamgesteldheid harer bladen, d.i. 

van de meerdere of mindere zelfstandige afschei- 

ding van vezelbundels, om zoovele middelrib- 

ben van blaadjes te worden; men-denke aan de 

Capsulae inflatae van dit geslacht en aan deszelfs 

geheele inflorescentie (a). Men herinnere zich 

de veelvormige, bijna zaamgestelde , soms steke- 

lige bladen van Zactuca (b), en ook, dat de 

lobben dier bladen dikcwerf niet in hetzelfde vlak 

liggen. Hare bloeiwijze en bloem vertoont zoo- 

wel de praedispositie tot zelfstandige ontwikkeling 

(a) Voeg hier nog bij de vermenigvuldiging door Sto- 

lones, 

(4) b. v. scariola, fol. carina aculeatis, zoo ook vie 

rosa en saligna, etc, 

’ 10* 
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van elken vezelbundel, als tot het verbonden blij= 
ven van zijne onderdeelen. Ik kan slechts aan- 

stippen, dat ik hier doel op die weelderige om- 

windsels en bloempjes en schubben der bloem- 

hoofdjes in 't algemeen, doch ook op het ineen: 

gedrongene van dit alles, op het enkelvoudige; 

éénbladige van ieder bloempje, op het ontstaan 

der meeldraden uit de buis of keel der bloem; 

op het bestaan van een meer of min volkomen buisje 

zelfs-aan de straal- of lintbloempjes («a ). — Om 

niet te uitvoerig teworden, zij van Brassica slechts 

opgemerkt, dat de bladen van dit gezus meer of 

min steng-omvattende of vindeelig zijn, en dat zij 

niet zelden zoogenaamde oorvormige uitspansels 

vertoonen ; die nietin het vlak van de middelnerf 

vallen; maar opwaarts daarmeê eenen hoek ma- 

ken en zich opheffen. 

De slotsom, zoo ik mij niet bedrieg, is, dat in 

de gewassen, waarbij het ontstaan van overtallige 

bladaardige organen waargenomen werd, eene 

voorbeschiktheid tot zelfstandige ontwikkeling van 

vezelbundels aanwezig is. Mogt het zijn, dat an- 

dere waarnemingen deze gevolgtrekking omver 

(a) Na mijne inzigten van den bladvorm en zijne wij- 

zigingen, in een volgend stuk, te hebben uit een 

gezet, kom ik op de beschouwing der bloemen 

en bloeiwijzen terug. Hier zij nog herinnerd aan 

het belangrijke levensverschijnsel van het sluiten 

des omwindsels na het afvallen der bloempjes van 

Synanthereên, het uitgroeijen van het zaadpluis 

na dit afvallen en het weder-opengaan van het 
omwindsel, 
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“wierpen, dan dring ik nogtans aan op het, zeer 

uit het oog verloren „ onderzoek van den bijzonderen 

aard en het gestel der plant, die deze of gene af- 

swijking oplevert. Men beseft ligt, dat een visch 

niet dezelfde. ( wel gelijksoortige ) monstrositeiten 

geeft, als de mensch; en evenwel verzuimde men 

tot nu toe, de afwijkingen der planten, naar de 

soorten of geslachten of familiën, te rangschikken 

en te vergelijken. 

Wij moeten thans den aard van het verschijnsel 

van naderbij gadeslaan. De Canporre heeft gezegd: 

des grosses nervures (duchou) seprolongaient 

au- delà du limbe (a). En inderdaad, deze is 

de algemeene formule, tot welke de bijzondere 

daadzaken kunnen herleid worden. Wat is het 

verschijnsel anders, dan eene verlenging van de 

middelnerf en van de zijnerven buiten het vlak 

des blads? Het essentieele van het verschijnsel is 

gelegen in het zelfstandig ontwikkelen van vezel- 

bundels buiten de bladschijf, hetzij aan het bo- 

venvlak, hetzij aan den rugkant. En wij ontmoe- 

ten daarbij alle de bijzonderheden, welke de for- 

mering van een blad vergezellen; nu eens vinden 

wij zittende, dan eens gesteelde producten, nu 

eens grootere ontwikkeling van parenchym, in 

evenredigheid der vezels, dan eens omgekeerd ; 

nu eens slechts phyllodia, dan eens het ontstaan 

van een eenvoudig of meer zaamgesteld blad; 

enz. Men behoeft slechts een’ blik te slaan op de 

afbeeldingen van de genoemde Kruidkundigen en 

(a) Organ. vég. 1. 320. 
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de hier bij gevoegde, om zich te overtuigen. 

Zoo het derhalve waar is, dat wij hier te doen 

hebben met een error loct (mag ik het zoo eens 

noemen ? ) van deelen , die een bladerig orgaan kun- 

nen vormen , dan zal het noodig zijn, dat wij den 

gang van haar ontstaan nagaan en vergelijken 

met soortgelijke normale en abnormale ontwikke- 

lingen. Wij moeten onder anderen het oog vesti- 

gen op het vormen van tweepuntige («) bladen, 

door het vaneenwijken van den top der middel- 

rib, d. í. error loei van de nerven 2x de blad- 

vlakte, op het ontstaan van een niet geheel vrij 

blaadje. door de verlengde middelrib tusschen 

twee zijdelingsche toppen, die hun oorsprong ont- 

leenen van verlengde zijnerven («), op sommige 

dubbelde kelken, sommige steunblaadjes, schub- 

ben, en soortgelijken. 

(a) Niet te verwarren met zijdelings zaamgegroeide 

bladen, wier toppen gescheiden blijven. 

(5) Waargenomen bij Mydrangea hortensts, 
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Suum euigue. 

Er is onder al de verrigtingen van het dierlijk 

ligchaam geene, die in belangrijkheid den bloeds= 

omloop overtreft. Het voedende vocht, waaruit 

elk deel des ligchaams ontleent, wat het voor zich 

zelve behoeft, het vocht, waardoor elke afschei= 

ding geschiedt en zonder welks levenswekkenden 

invloed alle gevoel, elke zintuigelijke indruk wel- 

dra moet stilstaan, dit voor het dierlijk leven on- 

misbare vocht wordt door deze verrigting onop= 

houdelijk naar alle kanten voortgestuwd en keert 

weder terug, om op nieuw zijnen loop te beginnen ; 

met nimmer rustenden polsslag, tot dat de laatste 

levensvonk is uitgebluscht. En nogtans zijn. er 
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nog slechts ruim twee eeuwen verloopen sinds 

men de wijze, waarop het bloed zich beweegt, 

heeft leeren kennen. Wij kunnen ons van de ge- 

waarwordingen naauwelijks een regt denkbeeld 

vormen, die den onsterfelijken Harver moeten 

vervuld hebben, toen hij voor het eerst, al de 
duistere en verwarde begrippen zijner voorgangers 

verlatende, tot een helder inzigt van dien in zich 

zelven terugkeerenden bloedweg gekomen was. 

De voldoening, die hij daarbij gesmaakt zal heb- 

ben, moet des te grooter geweest zijn, daar deze 

ontdekking niet het werk van een gelukkig toe- 

val, maar de vrucht van naauwkeurig onderzoek 

en verstandig nadenken was. Reeds vroeger, zoo 

meende hij, had men haar voorzeker kunnen ma- 

ken , wanneer de ontleedkundigen niet te uitslui- 

tend op het menschelijke ligchaam hadden gelet, 

in hetwelk de bloedsomloop, door het naauw ver- 

band tusschen hart en longen , minder gemakkelijk 

begrepen wordt. 

Hetgeen Harver den ontleedkundigen toen ver- 

Wijten moest, is op de hedendaagsche niet meer 

toepasselijk. Men begint thans algemeen in tezien, 

dat, ten einde over leven en levensverschijnsels te 

oordeelen, de kennis van het menschelijk ligchaam 

niet voldoende is en dat, gelijk de groote man 

teregt aanmerkte, op dien grondslag evenmin eene 

physiologie kan worden opgetrokken , als de staat- 

huishoudkunde “uit de kennis van eenen enkelen 

staat of de landbouwkunde uit de beschouwing 

van eenen enkelen akker kan worden afgeleid. 

Wij kennen thans den bloedsomloop in de ver= 
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schillende dierklassen, en hoezeer deze kennis nog 
onvolledig is, en er voorzeker nog veel voor de 

nakomelingschap aan te vullen en te verbeteren over- 

blijft, zien wij echter eene rijke verscheidenheid 

en eene bijkans onafgebrokene rij van vormen. 

Hier een bloedsomloop zonder hart, alleen door 

slagaderlijke en aderlijke vaten , — daar een bloeds- 

omloop met een enkel slagaderlijk hart, hetgeen 

de aderen der ademhalings-werktuigen opneemt, 

terwijl de aderen des ligchaams onmiddellijk naar 

deze werktuigen loopen, zonder zich eerst in een 

aderlijk hart te vereenigen ; — ginds een enkel ader- 

lijk hart, hetwelk het bloed uit het ligchaam ont- 

vangt om het naar de ademhalings-werktuigen voort 

te stuwen, van waar het naar de slagaderen terug- 

keert, zonder vooraf door een slagaderlijk hart 

te stroomen; — dan weder een hart , hetwelk slag- 

aderlijk en aderlijk tevens is, zonder daarom in 

twee volkomen afgescheidene ruimten verdeeld te 

zijn: — zie daar de groote en gewigtige wijzigingen 

yan den bloedsomloop, die ons de tegenwoordige 

wetenschap heeft doen kennen, en waardoor onze 

algemeene voorstelling van deze allergewigtigste 

fevensverrigting evenzeer opgehelderd wordt, als 

eene zamengestelde algebraïsche formule, door 

elk harer termen afzonderlijk te beschouwen tot 

eenvoudiger vorm wordt herleid. 

Er is geene klasse der gewervelde dieren, die 

voor de vergelijkende ontleedkunde belangrijker is 

dan die der kruipende dieren. Bij hen wordt de 

rijkste verscheidenheid van vormen waargenomen 

en in hun inwendig maaksel is er eene opklimming 
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van. de visschen tot de vogels en zoogdieren. “Wat 

bijzonder het hart betreft, het heeft bij allen, 

ook bij de kikvorschachtigen, twee ooren, maar 

dewijl de twee hartekamers nog niet, of althans 

nog slechts onvolkomen afgescheiden zijn, heeft 

er eene menging van slagaderlijk en aderlijk bloed 

plaats. Hun hart is gevolgelijk een voortdurend 

foetus-hart (a). 

Van dezen algemeenen regel wijken ook de 

Krokodillen. niet af, hoezeer volgens latere ont- 

dekkingen, hun hart in twee volkomen afgeschei- 

dene kamers verdeeld is; ook hun hart is een 

voortdurend foetus-hart. Dit hart heeft eene lang- 

werpige gedaante en ligt in een ruim en sterk pe- 

ricardium, tusschen de longen en de lever. Wan- 
neer men de borstholte opent, ziet men, na ‘weg- 

neming van dit hartezakje, aan de regterzijde het 

regter atrium, waarin twee. bovenste holaderen 

benevens eene onderste het aderlijke bloed des ge- 

“_ (a) »Das Herz der Lurche ist ein Dieibendes Foetus- 
»herz’’ OkKEN’'s Lehrbuch der Naturphilosophie, 

2te umgearbeitete Auflage, Jena 1831. 8° S. 430, 
In de eerste uitgave zijner Vaturphilosophie zegt 

OkzenN, geheel volgens onze eigene wijze van be- 

schouwen, het volgende van de klasse der Amphi- 

bien. 
» Keine Klasse ist so deutlich, keine so spre= 

»chend für den Zusammenhang aller Thiere keine 
»leitet mit so bestimmten Zeichen auf die natür— 

»liche Classification hin als diese so verhassten 

»ZLurche. Wir sollten sie schonender beurthei= 

“ pien bloss aus diesem wissenschaftlichen Grund” 

III, Jena 1811. 5. 314, dl 
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heelen ligchaams uitstorten en waaraan een groot 

hartoor gevoegd is, dat aan de voor- of liever 

aan de buikzijde een-groot- gedeelte van de reg= 

terkamer bedekt. - (R.:O.) Veel kleiner is het lin- 

ker, naar de rugzijde gelegene hartoor (L. O.)e 

ee | 

(sdouaTIS “OON NVA LUVE) 

Voor de hartekamers, die geheel gescheiden zijn, 

liggen de stammen der slagaderen, die van de 

aörta namelijk , en de longslagader, welke te za- 

men een’ langwerpigen , ons aan den bulbus arte- 

ríosus van het vischhart herinnerenden zak vor- 

men; deze zak ligt mede in het hartezakje en is 

daaraan eng vastgehecht, terwijl het hart zelve 

daarentegen vrij en ruim door het pericardium 

omgeven is. De slagaderlijke zak is gevormd door 

vijf stammen; van de linkerzijde af beginnende, 
ziet men eerst, eenigzins naar de rugzijde, den stam 

der longslagader (1), vervolgens (2) eene ne- 
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derdalende aörta, die zich achter de luchtpijp of 
den linker bronchus omslaat, dan den (3) linker 

en vervolgens (4) den regter stam der aörta ad- 

scendens en eindelijk, (5) het meest naar de reg- 

ter zijde, eene tweede nederdalende aörta, die 

zich aan den regter kant over de trachea of over 

den regter bronchus omslaat. De beide nederda- 

lende aörtae (2 en 5) loopen vervolgens op de 

rugzijde, na eenen korteren of langeren afstand , 

onder een’ scherpen hoek zamen en vormen dus 

een’ slagaderlijken ring, waarin de slokdarm ge- 

legen is; uit beider vereeniging ontstaat de aörfa 

abdominalis. De stammen, die wij door 1 en 2 
hebben aangeduid, liggen, aan den grond met 

elkander vereenigd, boven aan de linkerzijde van 

de regter hartekamer, waaruit zij beiden ont- 

springen, De overige drie stammen zijn eveneens 

aan den grond met elkander naauw verbonden en 

ontspringen uit delinkerhartekamer. Uit deze be- 

schrijving volgt, dat de kop en de voorste ledema- 

ten onvermengd slagaderlijk bloed uit de linker 

hartekamer ontvangen, terwijl naar de achterste 

ledematen en de buiksingewanden gemengd bloed 

stroomt, hetwelk ten deele aderlijk is, door den 

tweeden, gedeeltelijk slagaderlijk, door den vijf- 

den stam, uit welke beide stammen, zoo als wij 

zeiden, de nederdalende aörta ontstaat. 

Elk, die deze beschrijving met de inrigting der 

bloedvaten bij het foetus der zoogdieren vergelijkt, 

ziet ligtelijk de overeenkomst in, welke de zooge- 

noemde Ductus arteriosus Borauur met onzen 

uit de regterhartekamer ontspringenden slagader 
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lijken stam (2) aanbiedt, wanneer hij den waren 

aard van dezen Ductus Borarrr, zoo als wij dien 

thans, vooral uit het leerrijke werk van Kiuran’, 

hebben leeren beschouwen , als aörfa abdominalis 

namelijk , niet miskent (a). Ook zoude men uit de 

ziektekundige ontleedkunde gevallen kunnen aan- 

wijzen, die, als een stilstaan op vroegeren ont= 
wikkelingstoestand , tot vergelijking en ophelde- 

ring dezer zaak strekken. 

Onze boven gegevene, korte beschrijving van 

het hart:der Krokodillen. behelst niets nieuws; 

reeds hebben J. F. Meeker, in zijne vergelijkende 

ontleedkunde, in 1831 (5) en Martin Sarnt-Ancr; 

in zijne tabel van den bloedsomloop bij de gewer- 

velde dieren, in 1832 (c) op dezelfde“wijze het 

maaksel van dit hart opgegeven, terwijl de eer 

der ontdekking gewoonlijk aan’ beiden wordt toe= 

gekend, Toevallig echter vond ik voor omtrent 

twee jaren, dat dit merkwaardig maaksel reeds in 

1825 in de verhandelingen van de Philosophical 

(a) H. F.Krrran Ueber den Kreislauf des Blutes int 

Kinde, welches noch nicht geathmet hat, Karlsruhe 

1826.4°. S, 131. » Die Arteria pulmonalis, sammt 

»dem Ductus arteriosus Botalli, ist, so lange letzte 
»rer offen steht, also fast ausschliesslich im ganzen 

»Fötusleben, die wahre Aorta abdominalis, eben 

» so wie die aus dem linken Ventrikel entspringende, 

»die Aorta cerebralis ist, Es giebt demnach im 

» Foetus eine doppelte Aorta u. s. w.”’ 

(B) System der vergleichenden Anatomie, Vter Theil, 
Halle 1831. S. 229 — 232. 

(ce) Anatomie analytique. Circulation du sang. Pa- 

ris 1832. 
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Soeiety-van Philadelphia door N. M.-Henrz be- 

schreven. was (a). Dat zijne verhandeling aan de 

Duitsche en: Fransche Schrijvers onbekend geble- 

ven is, -moet-ik ‚hoe ‚vreemd. het ‚ook schijnen 

mag), afleiden. uit het algemeen stilzwijgen, waar- 

mede deze’ eerste ontdekker. door allen wordt 

voorbijgegaan, ook door Brscuorr, aan. wien wij 

de laâtste beschrijving en de naauwkeurigste af- 

beelding van het hart der Krokodillen verschuldigd 

zijn (6). 
Wij oordeelden. het daarom niet ongepast, eene 

eenigzins verkorte vertaling van de beschrijving, 

die Hentz gegeven heeft, hier te laten, volgen : 

« Het hartis bij den Alligator in het midden van 

« den fhorax geplaatst, onder het borstbeen en 

« neemt: eene, groote ruimte;in, tusschen, de twee 

«lobben van de lever en de longen. Het hart 

« zelve-is-echter niet zoo groot als men bij den 

weersten opslag vermoeden. zou, wanneer het nog 

«in het hartezakje besloten ligt; de slagaderlijke 

« buizen, van nagenoeg even grooten omvang als 

«-de hartooren en hartekamers te zamen, vullen 

P neen 

(a) N. M. Hexrz Some Observations on the Anatomy 
and Physiology of the Alligator of North- America. 
Transactions of the American Philosophical So- 

ciety, new. Series. Vol. IL. Philadelphia 1825. 

p: 216. sqq- 
(5) Veber den Bau ‘des Crocodil-Herzens , besonders 

von Crocodilus lucius, von Dr. T. W. L, Br- 

scHorr, in Mürcer’s drchtv für Anatomie, 

Physiologie und wissenschaftliche Medicin. Jahrg. 

1836. S. 1— 12. Taf. 1. 
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weene groote ruimte in het perieardium , hetwelk 

« daarenboven eene aanzienlijke hoeveelheid -van 

« vocht bevat. De deelen, die het hart zamenstels 
«len, zijn twee ooren, twee volkomen afgescheis 

« dene kamers, de holaderen, die het aderlijk 
«bloed des ligchaams terug voeren, de longslag- 

«wader, twee longaderen, een tak voor de aörta aan 

«de regter- en een andere aan de linkerzijde „de 

« regter ondersleutelbeensslagader en de strotslag- 

« ader” [naauwkeuriger een fruncus anonymus Js 

…_« De nederdalende holader volgt eene poos de 

« regter ondersleutelbeensslagader en treedt in het 

« bovengedeelte van het perieardium , aan welks 

« binnenzijde zij is vastgehecht, tot zij de opklim- 

« mende holader ontmoet tegen het A hamadkdee 
« waar beiden te zamen komen, . iss 

‚_« De opklimmende holader loopt langs den reg» 

« terkant der wervelen tot-zij de binnen-en on 

«derzijde van de groote lob der, lever bereikt; 

« hier dringt zij binnen in dit ingewand , ontvangt 

«daaruit eene groote menigte van «aderen, en 

« komt weder uit de lever te voorschijn, een wei- 

« nig boven de galblaas, “waar zij met vier of vijf 

« leveraderen onmiddellijk in het hartezakje treedt, 
« Dit laatste is vast aan de lever gehecht, zoo 

«als Cuvier aanmerkt, doch zulks geldt vooral 

« van dit gedeelte. Er is eene andere-ader, wel- 

« ke het bloed van den linkeroksel terugvoert , en 

« het perteardium digt bij en boven de longslag- 

« ader doorboort en in den Sinus venosus dringt. 

« Deze ader beantwoordt aan de linkersleutel- 

« beensader van den mensch en verschilt er alleen 
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van, door dat zij afzonderlijk in het regter- 
hartoor treedt, Deze drie aderen ontlasten zich 

in het regterhartoor, hetwelk, grooter dan het 

linker „ boven en aan de regter zijde op het 

hart gelegen is. De regterhartekamer, welke 

zeer spierachtig is, heeft, even als de linker, dik- 

ke wanden; zij strekt zich een weinig meer be- 

nedenwaarts uit dan de andere en is eenigzins 

rüimer ; zij is met twee groote klapvliezen voor- 

zien, welke digt bij de opening van het hartoor 

liggen en den teruggang des bloeds verhinderen. 

Deze hartekamer heeft eene opening in twee 

slagaderlijke buizen; de eene, aan de linker en 

bovenzijde „is met twee halfmaanswijze klapvlie= 

zen voorzien en geleidt tot de linker of onder- 

buiksslagader, Te dezer plaatse is de afschei- 

ding tusschen de kamers niet zoo dik als lager , 

maar er is een kraakbeenig septum, hetwelk 

beiden afzondert en zoo geplaatst is, dat het 

veerkracht geeft aan de opening van de long- 

slagader en de linker aörta. Vruchteloos heh 

ik eene onmiddellijke gemeenschap met de linker 

hartekamer-pogen op te sporen. De longaderen 

gaan” onder de Bronehia en doorboren, het 

hartezakje van achteren” [van boven}; « zij 

komen dan te zamen en gaan in het linker hart- 

oor, hetwelk aan het boven en achterste gedeel- 

wte van de basis des harten ligt. De linkerharte- 

« kamer is ten deele achter [of boven] de andere 

PN A A 

& 

gelegen en strekt zich een weinig hooger uit ; zij is 

even als de andere met twee klapvliezen voor- 

zien, welke voor de opening van het hartoor 
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«liggen. Zij opent zich mede in twee slagader- 

«lijke buizen; de eerste opéning geleidt naar 

«de linker of onderbuiks aörta en is van die 

‘a der regterhartekämer in dezelfde slagader alleen 

« door het kraakbeenig tusschenschot gescheiden; 

« deze opening is omzoomd door een klapvlies, 

« hetwelk haar nagenoeg sluit, zoo dat slechts 

«eene geringe hoeveelheid bloed van de linker- 

«kamer door haar kan heengaan. De andere 

« opening is van boven geplaatst; deze slagader- 

«a lijke buis splitst zich in drie takken: een’, die de 

«u regter aörta vormt, een’, die de regter onder- 

« sleutelbeensslagader is, en een’ derden, welke eerst 

« naar de linkerzijde uitloopt, een’ tak uitzendt, 

« die de linker ondersleutelbeensslagader is, en zich 

« vervolgens, voor dat hij den schedel bereikt; in 

u twee carotides verdeelt. Deze gerneenschappelijke 

« buis vormt met de linker aörfa en de longslag- 
« ader eeneri grooten slagaderlijken zak, die bo- 

« ven het hart gelegen en in het pericardium be- 

« sloten is; de slagaderen verdeelen zich in tak- 

« ken, wanneer zij dezen zak doorboren. Deze 

«u drie kanalen zijn boven de hartekamer en vóór 
« dat zij het pericardium verlaten, buitengewoon 

« verwijd en kunnen meer bloed bevatten, dan 

« alle de holten van het hart te zamen. Op deze 

« wijze bevond ik steeds, dat het hart bij den AZ- 

« ligator gevormd is. Het bloed, hetwelk van 

« het ligchaam terugkeert, wordt alzoo in het reg- 

«ter hartoor opgenomen; uit deze holte vloeit 

« het in de regterhartekamer , welke het in de long- 

« slagader en gedeeltelijk in de linker aórta voort- 

NAT. TĲjpscuR, D. VI, St, 1, 1 
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«stuwt, Var den anderen kant brengen de long- 
« aderen het bloed uit de longen tot in het linker 

« hartoor , waaruit het zich in de linkerharteka- 

« mer ontlast; van daar wordt het in de regter 

«aörta, de regter ondersleutelbeensslagader en 

« de strotslagader [in den éruncus anonymus] ge- 

« voerd. Hetschijnt, datde bloedsomloop op de- 

«ze wijze plaats heeft, terwijl het dier onbelem- 

« merd kan ademhalen; maar wanneer het onder 

« water vertoeft, wanneer de longen in hare wer- 

« king stilstaan, moet de regterhartekamer eene 

« grootere hoeveelheid bloed in de linker aörta 

«zenden, welke daardoor meer. dan anders op- 

« gevuld wordt; de drukking moet op het klap- 
« vlies werken , hetwelk, zoo als ik reeds heb op- 
« gemerkt, slechts zeer weinig of in ’t geheel geen 
« bloed van de linkerhartekamer tot de linker aörta 
« doorlaat. 

« Covrer beschrijft de hartekamer der Krokodil- 

« len als verdeeld in drie cellen, welke door ve- 

«le openingen met elkander in gemeenschap 

«staan. Ik heb bewezen, wanneer mijne. waar- 

« nemingen naauwkeurig zijn, dat er twee zeer 

« van elkander. afgezonderde hartekamers bestaan , 

«welke in haar tusschenschot geene gemeenschap 

« hebben; alleenlijk heeft de natuur een’ slagader- 

« lijken stam, dien van de linker gör{a daargesteld, 

« die gemeenschap heeft met de regter aörta, en 

« welke, voor groote uitzetting vatbaar, wanneer 

«zij met bloed gevuld is, een gedeelte van haren 

«inhoud in deze regter aörtd ontlast, 

« Deze inrigting, welke Cuvier meent, dat met 
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« die der Chelonii overeenkomt, is daarvan echter 

« wezentlijk verschillend. Bij Schildpadden name- 

« lijk heeft er in de hartekamer eene vermenging 

« van aderlijk en slagaderlijk bloed plaats”’. 

Bij deze beschrijving is overigens nog een het- 

zelfde onderwerp betreffende brief gevoegd van 

den Heer Harran, die met Hexrz het hart bij AZ- 

ligator onderzocht heeft, 

Tegen de beschrijving, die Mrecker van het hart 

der Krokodillen gegeven had, bragt de Hoogleer- 

aar Weper. van Bonn, bedenkingen in het mid- 

den en gaf eene beschrijving, volgens welke eene 

opening in het tusschenschot der hartekamers aan- 

wezig zijnen ook de oorsprong der slagaderen ge- 

heel zoude verschillen van ’t geen Meckeu en voor 

hem ook Govier hadden opgegeven (a ). Maar uit 

de boven aangehaalde Verhandeling van Brscuorr 

blijkt, dat het door Wezer als van Crocodilus 

rhombifer beschrevene hart, onmogelijk een Kroko- 

dillenhart kan geweest zijn, daar aan het preparaat 

nog eene tong aanwezig was, welke, zoo als bij 

Krokodillen nooit plaats heeft, zich gespleten ver- 

toonde; 

Uit het bovenstaande volgt, dat de volkomene af- 

scheiding der twee hartekamers bij de Krokodillen , 

waarvan wij ons ook door eigen onderzoek over- 

tuigd hebben, reeds in 1825 door Hexrz beschre- 

venis, en dat hem derhalve met meerder regt, dan 

aan Mrcker of Marrix Sr.-Ance, de eer der ontdek- 

king toekomt. Ten andere is ook Hexzz de eerste, die 

(a) M. J. Wenen Beiträge zur Anatomie und Phy- 

siologie, Isten Bdes Je Nummer, Bonn- 1832.4°, 

S..19, 25. ‚ ) 
ur 
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melding gemaakt heeft vande opening, die Paxiz- 

za in 1838 op nieuw gevonden heeft, en welke 

“tusschen de regter en linker aörta aan den grond 

van het hart wordt aangetroffen. Briscuorr heeft 

deze opening zeer naauwkeurig beschreven en af- 

gebeeld (a). Dezelve ligt achter en eenigzins 

boven de valvulae semilunares der slagaderlijke 

stammen. 

Wanneer wij nu na ons eigen onderzoek, de 

door verschillende Schrijvers gegevene afbeeldin- 
gen van het Krokodillen-hart vergelijken en be- 

oordeelen mogen, dan komt ons die van Cuvier (5) 

wat den algemeenen vorm des harten en de rig 

ting der vaatstammen betreft, vrij juist voor, doch 

in de verklaring der plaat moet men p. 357, voor 

aörte droite (f°), lezen (e) en, bij aörte gauche, 

f in plaats van e, 'tgeen zekerlijk slechts eene 

drukfout is. De figuren van Herzz zijn klein en 

niet zeer duidelijk; bij Martin Sr.-Anae is de 

buiging. der twee nederdalende aörtae in eene 

verkeerde rigting, daar zij zich naar buiten en 

niet, gelijk in de afbeelding, naar binnen omslaan. 

De afbeelding van Brscnorr was daarom niet over 

tollig ; zij is zekerlijk de beste, die wij van het 

hart der Krokodillen bezitten. 

Ik zou hier mijne aanteekeningen, wier hoofd- 

strekking geschiedkundig is, kunnen eindigen, 

wanneer ik nog niet iets moest opmerken, over 

den, door Mecker en Cuvren verschillend opgege- 

venen loop der uit de linkerhartekamer ontsprin- 

(a) Murren’s Archiv. 1836. S.5, 6. Tab. IL. £. IV, ce 

(5) In zijne Zeeons d'Anat, comp. Pl, XLVs 
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gende, naar voren loopende slagaderlijke stammen. 

Volgens Cuvrer namelijk zijn er twee &runci anony- 

mi, een voor de regter ondersleutelbeens- en strot- 

slagader en een voor de twee gelijknamige linker- 

slagaderen («). Volgens Mrecker daarentegen is de 

linkerstam een gemeenschappelijke stam voor de 

twee carotides, die eerst digt bij den kop uit- 

een gaan, en voor de linker arteria subelavia. De 

ondersleutelbeensslagader van den regterkant vorint 
daarentegen alleen den regterstam (5). MecxKer. 

vond deze inrigting bij Crocodilus lucius; deze 

soort is de Alligator van Noord-Amerika, en uit 

de boven medegedeelde beschrijving van Hertz zal 

men gezien hebben, dat ook deze Schrijver den 

loop der twee slagaderlijke stammen, die de «örta 

adscendens vormen , eveneens opgegeven heeft. Br- 

scHOFP, die mede het hart van deze zelfde soort 

onderzocht heeft, schijnt op deze zaak niet bij- 

zonder gelet te hebben, daar hij in zijne beschrij- 

ving van twee carotides spreekt (c), en in zijne 

afbeelding de linker subclavia uit de linker ca- 

rotis laat ontspringen, zonder van eene regter 

subclavia te gewagen (d). 

Bestaat er in dit opzigt veelligt een soortelijk 

(a) Zee. d'.Anat. comp. IV. p. 280. 
(B) System der vergl. Anat. V.S. 249. 
Ce) Hij zegt van den Sirus der Aorta dextra: » aus 

dem nun die eigentliche rechte absteigende Aorta, 
und die beiden Carotiden, jede gesondert, ent- 
springen” 1.LS.5, 

Cd) Men moest derhalve liever in zijne afbeeldingen 
Eals de regter, F als de linker subclavia, en Gals 
den gemeenschappelijken stam der twee carotiden 
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verschil? Cuvier, ‚die zijne beschrijving en af- 

beelding naar het hart van den Nijlkrokodil ont- 

wierp ‚ zoude alsdan wel evenzeer geloof kunnen 

verdienen als Hentz en Meexker , die den Crocodí- 

lus lucius, eenen Alligator, onderzochten, Dit 

punt is van ondergeschikt belang, maar evenwel 

niet geheel onwaardig, nader opgehelderd te wor- 

den. Den Nijlkrokodil heb ik niet kunnen. ondere 

zoeken. Maar bij Croeodilws luctus en Crocodilus 

sclerops , beide soorten. van, het; ondergeslacht 

Alligator, vond ik de inrigting, die Hentz en Mroker 

hebben aangewezen. De regterstam is alleen door 

de regter art. subalavia gevormd. Uit den din= 

kerstam ontspringt een tak (zie boven in. onze 

figuur a. _e.), die zich dwars van de naar voren 

loopende linker arteria subclavia, welke de 

voortzetting. van den stam vormt, afzondert, 

zich aan de linkerzijde om de #rachea en den 

oesophagus omslaat en vervolgens onder de hals- 

wervelen onverdeeld opklimt, tot bij „den grond 

des schedels, waar hij. zich in eene linker en reg- 

ter arteria carolis splitst (a). Bij Crocodilus 

aanmerken; terwijl Biscnorr in de verklaring 

zijner afbeeldingen E Carotis dextra, F Carotis 

sinistra en G subclavia sinistra. noemt. 

(a) Ook bij vele vogelsis, gelijk men weet, eene en- 

kele Carotis communis aanwezig en deze ont- 

springt alsdan slechts bijkans altijd uit een’ lin- 

ker truncus anonymus, en verdeelt zich eerst 

digt bij den kop in eenen regter en linker tak. 

Vergelijk hierover J. F. Mercken drehiv für 

Anat. und Physiol. 1826. S. 19, 20. en vooral 

C. L. Nirzscu Observationes de Avium arteria 

Carotide communi, Halae 1829. 4°, 
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biporcalus, eene soort van het ondergeslacht 

Crocodilus, waarvan ik slechts een zeer klein 

voorwerp onderzoeken kon, vond ik daarentegen 

twee carotides, die in het midden van den hals 

digt bijeen liggen, maar echter gescheiden zijn. 

Beiden ontsprongen uit den linker slagaderlijken 

stam, zoo dat ik omtrent de opgave van Cuvier 

eenige twijfeling blijf voeden. De gemeenschap- 

pelijke stam van beide carofides of deze beide 

te zamen „ zijn niet dikker, maar veeléer eenigzins 

dunner, dan een der ondersleutelbeensslagaders. 

Ook schijnt-er in-de-gedaante van het hart eenig 
verschil te zijn, naar gelang der soorten. Bij 

Cracodilus sclerops b. v‚ is het korter en ronder, 

dan. bij Crocodilus luctus, De afbeelding van 
Martis. Sr.-Anae zou in dit opzigt onjuist schij- 

nen, wanneer men die met de door Biscnorr gege- 

vene vergeleek , maar is waarschijnlijk naar eene 

andere soort; die een ronder hart heeft, zoo als 

Cr.sclerops, of van Cr. salerops zelven ontwor- 

pêny wit welke soort wij ook onze boven. inge- 

voegde afbeelding ontleend hebben, 

ĳ » 
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De onlangs overledene Hoogleeraar Nrrzscr te 

Halle, welke zich door menigvuldige nasporingen 

in het veld der Zoologie, en vooral door zijne, 

in de bekende Ornithologie van Naumann, mede- 

gedeelde onderzoekingen over de Anatomie der 

vogelen, buitengewoon verdienstelijk maakte, 

heêft reeds in het jaar 1825, in de: Jakrbücher 

der naturforschenden Gesellschaft zu Halle 

ölz. 23. de door hem gedane ontdekking bekend 

gemaakt, dat de neusgaten bij Sula alba, een’ 

vogel hier te lande in het gemeen onder den 

naam van Jan van Gent bekend, geheel en al 

ontbreken. Deze ontdekking, door onderschei- 

dene geleerden overgenomen, werd in vele na- 

tuurkundige werken voortgeplant , terwijl andere 

geleerden bij de kenmerken van bovengenoemd 

geslacht, de neusgaten als verborgen (nares occul- 

tatae), gesloten (xn. clausae) of onduidelijk, 

(». obliteratae), zoo als dit reeds vroeger Lin= 
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xágus, Temminck en anderen gedaan hadden, op= 

geven. „Zoo verre mij bekend is, heeft niemand 

opzettelijk. door eigene onderzoekingen, de bo- 

vengemelde. waarneming van Nirzscr gestaafd of 

tegengesproken, en daardoor is in de opgaven der 

geleerden ‚omtrent de bijzonderheden dezer voge- 

len eene tegenstrijdigheid ontstaan, “welke hen, 

die niet in de gelegenheid zijn, deze dieren in de 

natuur te onderzoeken, tot onzekerheid of on- 

naauwkeurigheid geleiden moet. Ik acht het dus 

niet geheel en al onbelangrijk, deze zaak op nieuw 

ter spraak te brengen, en de natuurkundigen op 

een verschijnsel opmerkzaam te maken, hetwelk, 

indien daarvoor volledige bewijzen zijn, als eene 

groote afwijking mag worden aangemerkt, 

„ Het is natuurlijk a priori te vooronderstellen , 

en wij bekennen zulks van het begin af gedaan te 

hebben, dat bovengenoemde vogelen, zoo wel als 

alle andere vogelen of zelfs dieren der hoogere 

klassen in het algemeen, uitwendige neusgaten 

moeten bezitten. De waarneming van Nrrzscr „ 

dat een zoo noodwendig orgaan bij een geslacht 

van vogelen geheel en. al ontbreekt, moest dus 

zeer vreemd schijnen. Nog vreemder echter, is, 

dunkt mij, de uitkomst van mijne eigene onders 

zoekingen, welke mij tot het resultaat geleid heb= 

ben „dat dit orgaan bij eenige soorten van een en 
hetzelfde geslacht aanwezig is, terwijl het bij an= 

deren ontbreekt. Tot de eerste categorie behoort 

behalve Sula melanura ook Sula alba, van 

welke Nrrzscn juist het tegendeel heeft gezegd ; 

in de tweede, Sula piscatrix en parva 
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Bij de twee laatstgenoemde vogelen heb ik vol- 

strekt geen spoor van neusgaten kunnen ontdek- 

ken , en in schedels van Su?Za piscatrix en parva, 

met de uiterste voorzigtigheid door mij ontleed , kon 

ik nergens eene doorboring van den beenwand 

des snavels vinden, welke doorboring. bij Su/a 

alba zeer duidelijk te zien is. Bij deze soort kan 

overigens niet de minste twijfel over de aanwezig- 

heid der neusgaten bestaan, daar dezelve bij de 

ontleding zeer duidelijk te voorschijn komen; en 

bij versche voorwerpen, onder het sterke vlies, 

dat hen verbergt, gemakkelijk een paardehaar 

door de, overigens zeer naauwe spleet te brengen 

is, Deze openingen bevinden zich bij Sula alba, 

zoo als bij alle Pelekaanachtige vogelen, aan het 

achterste einde der lange voren, welke van weêrszij- 

de langs de bovenkaak heenloopen. Deze openingen 

zijn bij alle deze vogelen, in het algemeen genomen, 

zeer klein, em meestal van boven door een on- 

gemeen dik en sterk vlies bedekt, hetwelk waar- 

schijnlijk bij het duiken des vogels de neusgaten 

sluit, en ook na den dood zoodanig over deze 

openingen: heen droogt, dat er aan gedroogde 

exemplaren meestal geen spoor van neusgaten te 

vinden is. Echter ‘heerscht er ook een tamelijk 

verschil, ten opzigte dezer openingen bij de ver- 

scheidene geslachten, en, zoo als reeds gezegd is, 

ook bij de soorten der vogelen; welke tot bo- 

yengenoemde familie behooren. De eigenlijke Pe- 

lekanen ‘hebben allen zeer duidelijke, in verhou- 

ding tot het dier echter zeer kleine, neusgaten. 

Bij Tachypetes zijn de neusgaten “bijkans als bij. 
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Sula alba, en zeer gemakkelijk te vinden. Over 

die van Sula hebben wij reeds hier- boven gespro- 

ken. Bij Plotus zijn deze openingen zoo buiten- 

gewoon klein, dat zij zich slechts als een spel- 

deprik voordoen. Bij Cqrbo eindelijk schijnt er 

insgelijks, naar de soorten, verscheidenheid plaats 

te hebben; bij Carbo pygmaeus ‘zijn zij in ver- 

houding zeer aanzienlijk; even zoo bij Carbo cor- 

moranus, terwijl zij bij eenige buitenlandsche 

soorten zeer klein en bij andere groot schijnen te 

zijn, hetwelk echter naar opgezette voorwerpen 

niet altijd met juistheid kan worden bepaald. 

De Phaëtons, welke men in de Systemata gewoon- 

lijk tot deze familie brengt, ingevolge het ken- 

merk aan hare zwemvliezen ontleend, hebben, 

gelijk de Zee-zwaluwen, dwars doorboorde neus- 

gaten (xares perviae), en behooren, zoo wel 

ten dezen opzigte, als ook ten opzigte van hunne 

geheele physionomie, niettegenstaande het ken- 

merk der zwemvliezen, tot de familie der Zee- 

zwaluw- of Meeuw- achtige vogelen; en hen onder 

de Pelekanen te plaatsen, zoo als alle natuuron- 

derzoekers doen, kan alleen bij een hoogst een- 

zijdig kunstig Systema verontschuldigd worden. 

Met meer regt zoude men de Podoa als eenen af- 

wijkenden vorm, bij de familie der Pelekaanach- 

tige vogelen kunnen plaatsen, wier neusgaten 

echter ook dwars doorboord en zeer wijd open 
zijn. 

Ik sluit met de opmerking, dat voorgaande re- 

gelen volstrekt niet ten doel hebben, het vraag- 

punt over de aanwezigheid of het ontbreken van 
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neúsgaten bij de Swla te beslissen; maar slechts 
dienen zullen, om diegenen, welke in de gelegen- 

‘heid zijn, versche voorwerpen van uitlandsche 

‘soorten van dit geslacht te onderzoeken, op een 

verschijnsel opmerkzaam te maken, welks oplos- 

sing van zeer groot belang voor de wetenschap 

‘zoude zijn. 

aad 
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ONTLEEDKUNDIGE BESCHOUWING 

VAN DE 

SCHORPIOENVLIEG, 

PANORP4A COMMUNIS (Linn.) 

DpooR 

Dr. A. BRANTS. 

nnn nnn mm 

» 

He is eene uitspraak van Cuvier, die men 

telkens bevestigd vindt, dat bij de gekorvene 

dieren de deelen ter spijsvertering dienstig, zelfs 

bij soorten van hetzelfde geslacht, dikwijls ver- 

schillend gevormd zijn. Aanvankelijk had ik ge- 
dacht, deze uitspraak merkelijk te kunnen uitbrei- 

den, toen ik bij het mannetje van. Panorpa 

communis zes groote speekselvaten ( a ) ontdekte, 

die het darmkanaal met een aantal bogten aan 

alle zijden omgeven, terwijl Rampoum dezelve 

niet en ik deze vroeger ook niet bij het wijfje, 

’t geen hij waarschijnlijk onderzocht zal hebben , 

gezien had, 
Dit verschil tusschen de twee geslachten zoude 

echter eene uitzondering zijn, van welke in de 

gansche dierenrij geen tweede voorbeeld is aan 

te toonen. 

(a) fig. XII en XIV. 
NAT, TijpscuR. D. VI. S, 3, 13 
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Dat de deelen der dierlijke verrigtingen bij de 
twee seksen verschillen, is niet zeldzaam, doch dat 

er een verschil in die der plantaardige verrigtin- 

gen en wel in. die der spijsvertering bestaat, is 

voor z00 verre ik weet, niet waargenomen, en 

zal ook niet wel kunnen plaats vinden, tenzij het 

mannetje een ander voedsel gebruike, dan het 

wijfje; zoo iets heb ik echter bij Paxorpa nimmer 

bemerkt, daar ik zoowel het mannetje als het 

wijfje de vruchten van de tamme en wilde Fram= 

boos heb zien uitzuigen (a) 

Het genoemde verschil kwam mij dan ook zoo 

ongelooflijk voor , dat ik mijne oogen niet ver- 

ed maar 06 ee zocht’ en ‘herzocht , kat 

ce) Behalve op, dit Ene bek ik beide pepe ek ger 
‚vonden op Angelica sylvestris, Her vacleum sphon- 
__dylium ‘en Euüpatorium cannabinum; en wâaf 

‘genoemde planten bij elkander ‘stonden , ‘zocht 
wikszesinvSeptember-en!Oêtober zelden vergeefs) 

_‚dech/ nimmer, trof ik ‚ze anders, aan, dan hug 

„voedsel nggaande, nimmer in, conjunctie. b 
Ik ben nog, ten volle onbekend met hunne 

metamorphose. « Evenmin weet ik, wat ik moet 
0 werstaan uit de woorden, victifat rapina, welké 

« Goode gewoonlijk achter gan: de Diagriose vindty ik 
vermoed, dat dezelve op den strijd doelen, wel 

ken Lvonyer tusschen, eene, schorpioenplieg en 
eene waterjuffer zag plaats hebben. Of deze 

strijd, mij alleen bekend uit Kian and Spence 
Introduction to Ent. IF. p. %6., voldoende bee 

wijst, dat Panorpa een roofinsekt is, -wórdt door 
mij in het midden gelaten. Ik heb ze nimmer 
andere dieren zien aanvallen, maar altijd planten- 

sappen tot voedsel zien gebruiken. 
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dat ik eindelijk ook bij het wijfje speekselvaten 

vond (a). Of echter hierdoor de, uitzondering 

en het belang mijner opmerking bij het mannetje, 

vervallen is, waag ik niet te beslissen, daar de, 

met het bloote oog bijna onzigtbare speekselvaten. 

van het wijfje mij voorkomen geheel rudimentair. 

te zijn : want, zoo zij al eenig vocht afzonderen , 

moet de hoeveelheid. daarvan, bijaldien de af- 

zondering, in evenredigheid tot de grootte der 

organen. staat, honderde malen gering ger zijn. dan 

bij het mannetje. 

‚ Mogt de een of ander mijner lezers dit op het 

voorw zelf wenschen na-te gaan, dan heb sik 

hém als mijne bevinding mede te deelen, dat men 

bij eene. oppervlakkige beschouwing. het gezegde 

in twijfel zou kunnen trekken, daar „men de 

darmbuis. van het ‘wijfje.ook. met geslingerde va- 

ten bedekt vindt (6), die echter tot een „ander 

einde dan. speekselafzondering ‚dienen; Om den 

zamenhang der genoemde deelen aan te toonen „ 

heb ik gemeend. mijne mededeeling te;moeten uit— 

breiden, en behalve de speekselvaten nog, eenige 

andere deelen te moeten afteekenen en beschrij+ 

ven. ido 

Ik acht het overbodig, eene. volledige. beschrij= 

ving van Panorpa te geven. Men treft die. áán-in 

alle handboeken ; afbeeldingen vindt men bij Pax= 

ZER, Fauna Ins. Germ.,- beter bij Dumearm, 

Cans. gén. s. U. Ins. pl. 27. fig. 6. Kinnr en 
Spence (Introduct. to Entom.) hebben de mond- 

(a) fig. XVI: (5) fig. XVIII. 
aa 
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Ien, doch zeer slecht afgebeeld ; men vindt dezelve 

naauwelijks beter in de Zeonographie du Règne 

animal van GuÉris , zoodat de mijne niet overtollig 

zullen wezen. Ramvouz ( Verdauungs-werkzeuge 

der Ins.) heeft het darmkanaal van het wijfje, 

zoo het schijnt, afgebeeld en ‘beschreven. 

£ é 

Het hoofd van Paxnorpa (a) is tot eenen langen 

snuit verlengd, welke over zijne gansche lengte 

aan de onderzijde eene wijde sleuf heeft, — Aan 

het uiteinde van den snuit hechten zich de boven- 

kaken (5) en de bovenlip; in de sleuf zijn de 

onderkaken op lange stelen benevens de onderlip 

bevat (c). 

Eene bovenlip, die door eene geleding met den 

kop verbonden is, heb ik-niet gevonden; maar 

het deel, dat ik bij Panorpa als zoodanig beschouw, 
hetwelk den’ mond van boven sluit, wordt door 

vier, nader te beschrijven spieren nederwaarts be- 

wogen, en rigt zich door de veerkracht van het 

elypeus, onder hetwelk het gehecht is, weder 

op ; het uiteinde van den snuit draagt een hartvor- 

mig verlengsel, tegen hetwelk aan de onderzijde 
een klokvormig deel , met eene franje van fijne 

haren omzoomd, gehecht is (d ). Dit laatstemoet 

dabrum genoemd worden. Ook bij het geslacht 

Vespa ligt het labrum onder den clypeus. Het 

(a) fig. 1. (5) fig. IL. (c5 fig Ten VIII, 
(4) fig. IV en VI. 
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uiteinde van den snuit is verder aan. elke zijde diep 

ingesneden , waardoor ook aan elke zijde een 

naar binnen gebogen uitsteeksel (a ) ontstaat, op 

hetwelk een der geledingspunten der bovenkaak (5) 

zich hecht, terwijl. het andere ‘aldaar geplaatst 

is, waar het hartvormige uitsteeksel. aanvangt. 

Hierdoor kan elke bovenkaak in hare beweging 

eenen boog van bijna 180° beschrijven (c), en deze 

kaken worden, als zij zich geheel openen, in ge- 

noemde diepe insnijdingen opgenomen; dezelve 

zijn plat, dragen aan haar uiteinde twee gebogene 

spitse tanden, van welke de buitenste de grootste 

is, en zijn door een lijnvormig grondstuk (d), 

dat aan elk uiteinde een geledingsknopje heeft, met 

den snuit verbonden. Ook staan zij niet regthoe- 

kig op dit grondstuk, doch zijn schuins op het- 

zelve geplaatst, om bij hare bewegingen de bovenlip 

niet aan te raken. Zij worden door twee spie- 

ren bewogen (e ) ‚ eenen buiger en eenen strekker. 

Beiden zijn half gevederde spieren : zoodanige , die 

over hare gansche lengte uit eene pees bestaan , 

welke slechts aan eene zijde spiervezels draagt. 

Men ziet ligtelijk in, dat deze vorm de eenige ge- 

schikte was, om de bovenkaak hare uitgestrekte 

beweging te doen verrigten, zonder veel ruimte, 

dan alleen in de lengte te vereischen, 

Elk dezer spieren hecht zich nu door middel 

van een afzonderlijk hoornstukje (.f) aan de bo- 

venkaak, hetwelk door de veerkracht van den 

(a) fig. IV. (5)fig: V. (ec) fig. Ien XVIII, 
(d)fig. V. _ (e)fig. UI  (£) fg. UL. 
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band, waarmede het aan de’ kaak is” gehecht, 
een uitstekend armpje vormt , zonder. hetwelk de 

kaak niet bewogen had kunnen worden. Dit 

‘armpje moest, gelijk het is, eenigermate buigbaar 

zijn, én om minder ruimte bij de- bewegingen 

der kaak te vereischen, én om de spieren gunsti- 

ger te doen werken. Wij vermelden dit alles zoo 

breedvoerig om het treffende te doen opmerken, 

dat er in deeschikking gelegen is van zoo veel 

verschillende deelen ‚ in zulk eene beperkte ruimte 

als de snuit van Paxorpa, 

De beide uitsteeksels van den snuit, op ‘welke de 

bovenkaken geleed zijn, worden door een hoorn- 

achtig stukje tot een boogje verbonden (a), on- 

der hetwelk de opening van den pharynx ligt: 
deze (5) is eene half hoornachtige, half vliezige 

buis, welke zich van genoemd boogje af tot aan 

de hersenen uitstrekt. De hoornachtige onderzij- 

de, hecht zich aan genoemd boogje, de vliezige 

bovenzijde strekt zich verder uit (ec) en bekleedt 

de bovenlip inwendig. Aan het ander uiteinde 

van den pharynae vindt men een opstaand raampje, 

in de gedaante van een stomp gepunt hart (d);, 

hetwelk met een vlies gesloten is, waarin zich 

eene ronde opening bevindt, die in den pharyne 

leidt. Van dit raampje en van dit vlies ontstaan 

twee gevederde spieren (e), die, langs de vlie- 

zìge bovenzijde van den pharynrx gaande, zich 

dan de bovenlip hechten , benevens een paar 

(ay fig. U. (5) fig. IL, IX, XV, XVI. 
(e) fig. XVI. (d) fig. XV-XVI. (©) fig. XV. 
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ândere , welke aan het uiteinde van den snuit-onté 

springen ; men ziet deze vier spieren‘in fig. IL door 

de huid doorschijnen en zich ‘hechten aan ‘een 

gebogen hoornstukje, dat de klokvormige bo: 

vénlip in hare gedaante houdt, als den voorrand 

vân hetzelve uitmâkende. Deze’ spieren beweger 
de bovenlip , en het kan niet missen , dat, “wanneer 

het eerstgenoemde paar werkt, dit ‘alsdan tevens 

den pharynx drukken, vernaauwen of verwij- 

den moet, en alzoo krachtdadig bijdraagt, tot 

imzuiging van vochten, en tot het inperssen van 

dezelve in den oesophagus, welke als een trech- 

tertje bij het hartvormig raampje (@&) zijn’ aan- 

vang heeft, en aldaar veel ruimer dan:de pharynx 

is. De slokdarm is vliezig, vernaauwt zich spoedig 

tot een fijn buisje, en loopt tusschen de herse- 

nen en het eerste paar zenuwknoopên (première 
paire des ganglions sous-oesophagtens) door (5). 

Achter deze is hij met drie spieren (ec) voorzien, 
omtrent ‘welke de kleinheid van het voorwerp mij 

niet toeliet veel te onderscheiden, doch die ik 

ook bij vele andere Insekten heb gevonden, ge- 

ijk bij voorbeeld bij Vespa crabro, omtrent wel- 

ke ik later het een en ander hoop bekend te 

maken, De slokdarm loopt nu, haarfijn, zonder 

bogten, in de voormaag (d) ( Faltenmagen van 

Rampour). Deze(e)is kogelrond en bestaat even, 

als de slokdarm uit ten minste twee vliezen ; het, 

binnenste zwarte, is hoornachtig, en gelijk Ram- 

(a) fig. IX en XV. (5) fig. IX. Cc) fig. XV. 

(4) fig. XVII Ce) fig. XVÍL 4 
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»ouR reeds zegt, inwendig als fluweel met licht 

gele, stijve haren bezet, doch niet overal : rondom 

descardia namelijk is een stervormig gedeelte, dat 

vliezig is en geen haren draagt. De buitenste rok 

ligt ruim om den binnensten , vertoont sterke spier- 

vezels, en bekleedt even zoo ruim de maag zelve, 

welke, weinig, dikker dan de voormaag is __Tus- 

schen;deze en de maag ziet men naauwelijks eene 

vernaauwing aan den spierrok (a); doch het in- 

wendige vlies, vormt daarentegen eene zeer duide- 

lijke vernaauwing, en vertoont op de plaats, waar 

maag en voormaag, in elkander overgaan, -ver- 

scheidene plooijen, die onderling eene ster vormen, 

eene cardia, die beide deelen: waarschijnlijk vol- 

komen kan afsluiten. De maag zelve is bijna rol- 

rond en op de plaats, waar zij in den dikwandi- 

gen dunnendarm overgaat, zijn 6 Malpighische va- 

ten gehecht, door Rampour, die dezelve als gal- 

vaten beschrijft, afgebeeld. MeckKer en-anderen 

houden deze vaten bij de Insekten voor pis-af- 

scheidend ; hetgeen men in de Dissertatie. van 

den Heer Grosmans, de Systemate uropotetico 

etc. L. B. 1836. breedvoerig vindt uiteen gezet. 

Deze vaten zijn veelmalen geslingerd ; bij hunnen 

oorsprong kleurloos, daarna donker van kleur en 

gekarteld, loopen langs de maag tot kort aan de 

voormaag op, keeren dan terug en slingeren zich 

tusschen de, nader te beschrijven speekselvaten in 

eene menigte bogten, zonder ergens met dezelve 
zamen te hangen. De dunne darm loopt een eind 

(a) fig. XVIL. 
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weegs in dezelfde rigting als de maag „ steeds enger 

wordende, voort («) ,‚ buigt zich dan om ‚tot dat 

hij, een weinig boven het punt, waar hij aanving, 

eene tweede buiging vormt en zich een weinig la- 

ger dan de eerste buiging, omtrent bij de vijfde 

geleding des ligchaams, plotseling tot eenen dik 

ken darm verwijdt (6), die zeer dunwandig en 

doorschijnend is, en met 5tot7 ronde, witte klier« 

tjes bezet; dezelve is peervormig:en eindigt zeer 

dun en spits. 

Het achterlijf is bij het mannetje zeer verschil 
lend van dat van het wijfje gevormd. - Bij beide 

vindt men aan het abdomen 5 geledingen, die 

gedeeltelijk vliezig zijn, en door groote vier- 

kante, zwarte, lederachtige platen stevigheid er= 

langen, schoon bij het mannetje de 5de gele- 

ding geheel lederachtig is; de- overige, die eene 
soort van staart vormen, zijn bruin gekleurd, De 

6de en 7de (c) zijn omgekeerd kegelvormig d, i. 

met de spits naar het ligchaam gerigt; veel ste- 

viger en kegelvormiger bij het mannetje dan bij 
het wijfje. De Sste geleding vormt bij het man- 

netje den knijper; deze is eirond van gedaante en, 

hangt met een’ engen hals aan de. voorafgaande 

geleding „ die aan de rugzijde eene insnijding (d) 

heeft, in welke de hals word opgenomen „ wan- 

neer de knijper, zoo als gewoonlijk, verticaal wordt 

opgeheven. Dezelve schijnt als uit twee in elkan- 
der geschoven geledingen te bestaan (e). ‚De 

Rm 

(a) fig, XIII. (5) fig. XXII. (ce) fige XIIL 
(d) fig. KUL (€) ig. KXINI-XXIL, 
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buitenste, “welke den hals vormt, omvat de andere 

gedeeltelijk, loopt aan de buikzijde in. twee los“ 

liggende aanhangsels uit, vormt aan de rugzijde 

het middelste gedeelte van den knijper zelven, en 

draagt twee kleine tweeledige aanhangsels; tusschen 

welke’ de aarsopening ligt (a). 

Wanneer men het voorwerp: aldus beschouwt , 

telt men bij het mannetje even veel geledingen als 

bij het wijfje, te weten negen. 

De knijper zelf heeft aan zijn uiteinde twee bes 

wegelijke, kromme, scherp gepunte haken (5), is 
aan de buikzijde diep ingesneden, en bevat in die 

insnijding een los hoornachtig plaatje met twee 
armen (c) en vier gekromde, onbewegelijke aan- 
hangsels ( d), aan hetwelk de mannelijke deelen 

gehecht zijn. 

Bij het wijfje zijn de vijf eerste geledingen ‘van 

het abdomen genoegzaam als die van het man- 

zetje; de zesde is rolvormig, de zevende omge- 

keerd kegelvormig, de achtste kegelvormig, en aan 

de buikzijde met een klepje gedekt, onder hetwelk 

de opening der teeldeelen ligt, en onder deze 

eene afzonderlijke: opening voor een paar, nader 

te melden vaten. Op deze geleding volgt eene 

negende kleinere, in welke de aarsopening aan 

het uiteinde is, en welke met twee kleine twee- 

Iedige aanhangsels eindigt, tusschen ‘welke men 
nog een klein ongepaard aanhangseltje waar- 

neemt (e). Er zijn derhalve bij-beide geslachten 

(a) fig. XXII. (B) AE KKIL (ce) fig. XXL 
(a) fig. XXII, (e) fig. XVII. 
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wegen geledingen aan het abdomen, en afzonder- 
lijke openingen voor den aars en voor de geslachts- 

deelen. De peervormige endeldarm loopt nu, fij- 

mer dan een kinderhaar, door de geledingen van 

den staart en eindigt geheel op zich zelven op de 

‘aangegevene plâatsen, boven de opening der ge- 

slachtsdeelen (« ). 

Thans moeten wij van voren ‘weder aanvangen 

en de nog niet gemelde monddeelen beschrijven. 

Deze bestaan uit een paar onderkaken , de onder- 

lip en de tong (Zigula ). 

De sleuf aan de onderzijde van het hoofd is 

met een stevig vlies gesloten. In dit vlies zijn 

de onderkaken grootendeels bevat. Deze bestaan 

uit eenen langen steel, die door middel van een 
afzonderlijk driehoekig plaatje (5) met den kop is 

verbonden, en aan zijn vrij uiteinde, behalve een 

bewegelijk voelertje van vijf geledingen , ‘het lig- 

chaam zelf der onderkaak draagt (ce), doch zon= 

der geleding, Dit laatste deel nu is even moeije- 

lijk te beschrijven als af te beelden: om zich in 

het ruwe een denkbeeld van hetzelve te maken, 

Belle men zich eene ingevouwen strook voor , 

welke in de gedaante van eene U gebogen is, ter= 
wijl elk der beenen bovendien half is geworden, 
waardoormen een ligchaam verkrijgt, dat, aan de 
binnenzijde beschouwd, zich vertoont als bestaande 

in het midden uit twee platen, en aan de uitein- 
den uit eene, doch, van de buitenzijde gezien, in 

(a) fig. XX, XXII en XXIIL (8) fig. VIII 
(€) fige VIL 
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„het midden uit eene en aan de uiteinden uit twee 
platen schijnt gevormd te. zijn; „de omgevouwen 

strook , die wij ons voorstellen , is aan de einden ge- 

sloten, vliezig , met een’ smallen hoornachtigen rand 

aan de eene en eenen veel breederen dergelijken aan 

de andere zijde voorzien, en bovendien met eene 

digte franje van gebogen haren omzoomd. On- 

geveer op 3 der lengte, van de stelen der onderka- 

ken (a) eindigt de huid, in welke deze bevat 

zijn, vormt tusschen dezelve eene ruime plooi en 

hecht zich daarna aan de onderlip ; deze bestaat 

niet uit een ongepaard stuk, maar uit twee vol- 

komen, gelijk te onderscheiden helften; elk der- 

zelve bestaat uit eenen langen steel, vervolgens uit 

twee korte geledingen, op welke de pa/pt labia- 

des volgen, ook uit twee geledingen gevormd, van 

welke de eerste, verre weg de grootste, als een 

vleezig , dik kussentje met korte haren bezet, 

de laatste als een gebogen nageltje is gevormd. 

De spieren, welke zich van de stelen der onder- 

kaken aan die der onderlip hechten, kunnen deze 

laatste aanmerkelijk voorwaarts bewegen, ‘waar- 

bij de reeds genoemde huidplooi, die, eenigzins 

lederachtig is, door hare veerkracht kan mede 

werken; de onderlip kan dus bij de Schorpioen- 

vlieg, even als bij vele Zymenoptera, gestrekt 

worden. Boven dezelve gieten zich, gelijk wij 

verder zullen aantoonen, de speekselvaten uit; dit 

bragt mij op een spoor, waardoor ik met volle 

zekerheid ontdekte , dat de speekselvaten van 

(e) fig. Ville 
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Vespa crabro zich niet in den snuit, doch bovert 

derzelver oorsprong met eene afzonderlijke buis, 

in welke het gemakkelijk is van buiten een haar 

in te brengen, uitstorten. Dit zij een bewijs te 
meer voor de juistheid der opmerking van Cv- 

vien (a), dat men de eerste sporen van den ei- 

gendommelijken vorm der monddeelen bij de Hye 

menoptera , reeds bij Panorpa aantreft. 

Wanneer men de beschrevene monddeelen met 

de huid, die ze vereenigt, en de spieren, die ze 

bewegen ‚wegneemt, ontdekt men niet terstond 

den pharynx, doch eene tweede buis, die vlie- 

zig is, sen onder dezelve is gelegen (6). Bij 

het mannetje is dezelve wijder dan de pharynx 
zelve, doch bij het wijfje heb ik mij niet kunnen 

overtuigen, dat zij werkelijk een buisje was. Voor- 

aan is deze tweede buis dikker, ‘spierachtig ( c ). 
Zij heeft aan de onderzijde. ( d) een vierkant 

zwart hoornachtig plaatje, hetwelk het spierach- 

tige gedeelte, dat waarschijnlijk: eene sluitspier 

is , ondersteunt, Vooraan is de harige tong 

(Lgula) gehecht, en boven deze ziet men in’ de 

sluitspier (e) den ingang tot het buisje ‘als een 

zeer eng spleetje, Lang heb ik bij het wijfje ge- 
zocht, voor dat ik den zamenhang van dit buisje 

konde vinden, tot dat ik, na dit alvorens bij het 

mannetje te hebben nagegaan, ontdekte, dat hete 

(a) Vorlesungen über wergleichende Anatomie; von 
G, Cuvren, Leipz. 1810, III. p. 325. 

(4) fig. IX. (e) fig. IX, XII. (d) fig. XI, 
(e) fig. X, 
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zelve; zich: in den, kop reeds deelde „ en, met. twee 
uiterst, kleine, blaasjes. ( a-)„te. zamen ‚hing, die 

aan; wederzijde van den, slokdarm gelegen-zijn, 

xvvaar,deze uit, het hoofd. in den hals gaat, «Zoo 

weinig, als. nu deze deelen. bij het wijfje zijnsont- 

wikkeld „zoo ongemeen zijn zij zulks bij het man= 

netje sen juist de overgroote ontwikkeling dezer 

deelen, die ik voor speekselva.en-houde, doet mij 

vermoeden, dat dezelve. bij het: wijfje in eenen 

volstrekt rudimentairen toestand: zijn „ en bijna als 

ontbrekend: beschouwd kunnen worden. : 
„Bijhet, mannetje „loopt- dit buisje tusschen de 

beide zenuwdraden door, die het eerste paar ze= 

nuwknpopeù met het tweede verbinden (5); ‘eri 

verwijdt zich, nog in den kop tot een stevig klok= 
Je (#4) „ebi hetwelk „het; gewoonlijk afbreekt. Het 

is, dan;dok,aldaar (in de buiging van den: hals } door 
een zeer dunovliesje , met twee bijna: hoornachtige 
vaten» verbonden ; deze (ce) ‚omvattende voor= 

mdag;,- sluiten, voor en achter dan een, laten aar 

de achterzijde (,d ): eene: opening -over „ door wel= 
ke, de slokdarm gaat, en zijn, van ter Zijde ges 
zien „driehoekig, ‘diep ingesneden, waardoor men 
de‚voormaag tusschen dezelve kan zien liggen. “De 

beide schenkels dezer vaten loopen spits toe, ' Eer 
derzelve verdeelt: zich. gewoonlijk nogmaals, zoo= 
dat; deze beide vaten gewoonlijk in zes, somtijds 
echter in vijf punten eindigen. ae 

De elk dezer punten is een veelvuldig, onre- 

ta) fig. XVIII. (5) fig. IX. (c) fig. XII. 

(d) fig. IX, XII, Xill en XIV. (e) fig: XIV. 
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gelmatig geslingerd „ perkamentachtig: buisje, door 

een spits uiteinde verbonden, en deze vijf of ‚zes 

buisjes, die onderling niet zamenhangen, noch 

met eenig‚ander deel„van 't ligchaam in verband 

staan, omringen de maag bijna geheel aan alle 

zijden (a); hun gezamentlijke inhoud, mag. on= 

geveer een derde bedragen van dieu der maag 

zelve, 

Ik kanmij moeijelijk overtuigen, dat deze,dee- 

len alleenlijk speeksel.tot‚de vertering of tot week 

maken. van; voedsel zouden afzonderen, daar zij 

hunnen „inhoud noch in. de, darmbuis, noch in 
de mondholte uitgieten, maar eene, geheel: onders 

scheidene uitloozingsbuis bezitten ; en vooral; om- 

bn 

moeden „ dat zij nadeelige stoffen. uit, het ligchaara 
verwijderen, daar men bij het wijfje ;dat deze 
vaten mist, daarentegen een paar geslingerde vas 
ten aantreft, welke zich achter aan het: ligchaam 

boven de vulva uitloozen, en mij toeschijnen: tot 

zoodanig einde te moeten dienen „ ‘hebbende ils 

dezelve in geen dadelijk verband tot de geslachts- 
deelen staande, gevonden ; „mogelijk. zijn ze met 
de giftblaasjes der vrouwelijke Hymenoptera te 
vergelijken. Daar, gelijk wij boven reeds gezegd 
hebben „de aarsopening van die, der geslachtsdee 

len verschillend is, konde ik, met zekerheid te 
weten komen, dat in de laatstgenoemde zich als 

(a) fig. XIII en XIV4 
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Teen de beide eijerstokken met eene gemeenschap= 
pelijke buis, benevens een peervörmig blaasje (de 

grande vesicule vaginale van Srravs Durekneim) 

eindigen, terwijl tusschen deze en de darsopening 

eene‘ afzonderlijke opening is, voor eene lange 

dunne buis, welke tot uitweg dient voor hetgeen 
de génoemde geslingerde vaten van het wijfje be= 

vatten. Deze, twee in getal, zijn veelvuldig ge= 
slingerd, liggen aan de buikzijde van de darm- 
büis (a), en bedekken dezelve grootendeels, vér 

eenigen zich onder het peervormige blaasje „ al= 
waar de lange dunne uitloozingsbuis aanvangt (6), 
die zich boven de vagina opent. 

“Zij geven de speekselvaten van het mannetje in 

inhoúd weinig toe, zijn vliezig , schijnen inwen- 
dig met een aantal kliertjes bezet, en bevatten 
eene witte stof’, welker hoeveelheid ‘ik in geener- 

lei verhouding tot den’, in meerderen’ of minderèn 
graad, ontwikkelden toestand der eijers ‘heb ge- 

vonden , terwijl ik bij een wijfje, waar de nieeste 

eijers reeds gelegd waren , deze vaten geheel ge- 

vuld’, maar het peervormig blaásje Dijks ledig 

en in één gekrompen zag. 

Welk het nut dezer vaten zij, vermag ik niet te 

bepalen. Scheikundig onderzoek gaf géenerlei re- 

súltaat, dewijl de voorwerpen reeds lang in 'spi- 

ritus hadden gestaan. Daar deze vaten echter dän 
eens gevuld, dan eens bijkans ledig en daardoor 

ter naauwernood zigtbaar werden gevonden bij 

individu's, wier eijeren even ver waren ontwik= 

(e) fig. VHL (B) fig. XXe 
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keld, en daar:zij zich niet in de vagina uitlo- 

zen, kan ik ze onmogelijk voor de petite vest- 

seule vaginale van Straus DuncKreim houden, 

welker inhoud, van welken aard die ook zij , met 

de eijers in aanraking komt vóór dat deze geheel 

zijn gevormd , terwijl de inhoud der hier bedoelde 

vaten, zoo dezelve al eenige belrekking tot de 

«eijers mogt hebben, deze niet kan bereiken voor 

dat zij het ligchaam hebben verlaten. 

Wij willen ten slotte eene beschrijving der ge- 

sslachtsdeelen laten volgen, welke ons ook nog 

eenige bijzonderheden zullen opleveren. z 

Bij het mannetje vinden wij in het laatste lid 

van het abdomen den dikken darm omgeven door 

drie ligechamen (a), van welke er aan iedere 

zijde een, van eene spindelvormige gedaante gele- 

gen is, eneen derde veel kleiner „ onder denzelven 

«aan de buikzijde is geplaatst. Op elk der spin- 

delvormige ligchamen (Zestzeuli ) is aan het bene- 

deneinde een plat eirond ligchaam als een ge- 

wonden draad gehecht. 

Wanneer men deze deelen onderzoekt, een ziet 

men (5), dat de testteul? uit drie afdeelingen be- 

staan, van welke ieder uit een spiraalvormig ge- 

swonden vat is gevormd, hetwelk door een vlies 

dn zijne gedaante wordt gehouden. Dezelve ko» 

men uit in eene gemeenschappelijke buis (ductus 

deferens), welke verscheidene kronkelingen ma- 

kende, het platte eironde ligchaam doet ontstaan , 

vervolgens zich in den staart begeeft tot in het 

(e) fig. XII. (B) fia. XXL. 
NAT, TĲjoscu. D, VL St, 3, 15 
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midden der 7de geleding en zich daar plotseling 

terug wendt, om zich aan het boveneinde van 

dat ligchaam te hechten (a), hetwelk voor den 

endeldarm ligt (wesiculae seminales). Den aard 

van dit ligchaam heb ik niet kunnen nagaan, ge- 

lijkende hetzelve naar eene vetmassa in een uiterst 

dun vliesje besloten. Wijders bestaat het uit twee 

volkomen gelijke helften, waarvan elke uit drie 

afdeelingen is gevormd, die zich ligtelijk van een 

laten scheiden. Aan het boveneinde der. middel- 

ste afdeeling van dit ligchaam hechten zich nu de 

ductus deferentes, en eindigen aldaar, terwijl 

uit derzelver onderste spitse uiteinden “wederom 

twee haarfijne buisjes (ductus ejaculatorit) ont- 

springen, die zich in den knijper, na eene bui- 

ging gemaakt te hebben, vasthechten aan de on- 

derzijde van een helder wit ligchaam (5), uit 

twee gelijke helften bestaande. Dit ligchaam scheen 

mij toe dikwandig te zijn, en in elk zijner helf- 

ten eene vrij ruime holte te bevatten; het hecht 

zich aan den hoornachtigen toestel der mannelijke 

deelen (ec), welke uit een bijda, vierkant hoorn- 

achtig plaatje bestaat, aan hetwelk vier onbewe- 

gelijke gebogene aanhangsels gehecht zijn, van 

welke het bovenste paar in twee scherpe punten 

eindigt; behalve deze, is het hoornachtige plaatje 

met twee armen voorzien, welke zich over het 

helder witte ligchaam uitstrekken. Aan dezen 

toestel hechten zich aan elke zijde eene tweemaal 

(a) fig. XXI. (e) fig. XXIIL 

(ec) fig. XXII en XXI. 
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gekronkelde buis, „welligt. overeenkomstig met ‚de 

blinde aanhangsels van den pexts -deu-honigbijën. 

Ik ‘heb. intusschen van eenen pexis ‚die door 

spieren bewogen-wordt , niets kunnen ontdekken, 

„daar ik geen, enkel ongepaard deel aantrof, dan 

‚ééne spier, «welke aan de binnenzijde van den 

‘knijper boven den hals ontspringt ‚tusschen «de 

ductus ejaculatorit door gaat, eerst onder, en 

vervolgens tusschen-de beide helftefl van het hel- 

der „witte ligchaam loopt. en-zich „in het midden 

van,de ‘hoornachtige „plaat vasthecht , „welke- zij, 

doeh „waarschijnlijk slechts weinig ‚kan ‘bewegen. 

Het zou kunnen zijn, dat:het:hielder witte ligchaam 

‘verschilde - van de- beschrijving, die ik-er „van 

geef, en de penis was, ‚doch, als ‚dan zou „deze 

„dubbel wezen , iets ‚dat ik-miet ‚geloof: bij ‚gekor- 

‚vene dieren. le-zijn opgemerkt ; „doch konde-het 

‚ook mogelijk,zijn „dat bij. Panorpa geen penis 

vereischt werd, daar de,inrigting inden knijper 

„zoodanig is, «dat ‚in denzêlven-tusschenhet wille 

„ligebaam, en ‚den darm: eene ledige ruimte over- 

sblijft, groot-genoeg, -datvhet: wijfje het uiaide 

wan haan ligehoam daarin kan brengen: 

‚ Desgeslachtsdeelen ‘van «het wijfje bestaan uit 

twee: ejjerstokken, en „het. blaasje, datsbij alle 
„gekorvene aanwezig-is, Nólgenssoinmigen tot-be- 

„aring. van het mannelijk vocht; volgens anderen 
stersvorming der eijerschaal dient, Dit -blaasje (a) 
is bij Panorpa van eene peervormige „gedaante 

(a) fig. XX. 
15+ 
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met een gebogen halsje, eindigt niet zoo als ge- 

woonlijk, met eene korte buis op den gemeenschap- 

“pelijken eijergang, maar loopt met een uiterst fijn 

gekronkeld. buisje tot aan de opening der vulva ; 

deze. bevat aan de rugzijde een hoornachtig 

stuk («), hetwelk door spieren wordt bewogen: 

het is aan de voorzijde breed, lepelvormig en met 

twee haken voorzien; aan het achtereinde loopt 

het uit in twee gebogene armen, tusschen welke 
hét kanaal van bovengenoemd blaasje zich hecht, 

en zich verliest in een sponsachtig weefsel , waar- 

mede het hoornstukje bekleed is. ‘Het komt mij 
voor , als diende dit tot vastklemmen en plaatsen 
der eijers, welke het met eene helder witte schaal 

“en das bevrucht ontvangt. 

“Zijn nu de eijers werkelijk met eene volkomen 

gevormde ‘schaal voorzien ('t geen ik wit de ste- 

‘vigheid hunner schaal. vermoed, doch niet met 

volle zekerheid. bevestigen kan, daar ik nimmer 

eijeren van Panorpa buiten het ligchaam gezien 
heb), dan zoude men uit deze omstandigheid , 

gepaard met de uitlozing van het peervormige 

blaasje, die niet eerder plaats heeft, dan wan- 

neer hèt ei gelegd wordt, kunnen vermoeden, dat 

bij Panorpa althans deszelfs doel niet is, het be- 

waren van het mannelijk zaad, evenmin het vor- 

men van eene schaal, maar veeleer het afzonde- 

ren van eenig vocht, b, v. om de eijeren vast te 

doen kleven. 
De gemeenschappelijke eijerleider deelt zich in 

(a) fig. XX en XIX, 
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tweeën ; elk der afdeelingen is voorzien van eene 

dubbele rij blinde aanhangsels, die in fig. XX 

zijn afgebeeld; in dezelve is ‚de linker eijer- 

stok uit zijne natuurlijke ligging gebragt ; denkt men 

zich denzelven op zijne plaats, aan de rugzijde bo=. 

ven het darmkanaal, dan zal men zich ligtelijk 

kunnen voorstellen dat de blinde aanhangsels aan 

de buitenzijde, als dan aan de binnenzijde gelegen 

zullen zijn. Deze aanhangsels zijn twaalf in getal ; 

het uiteinde des eijerleiders vormt een dertiende; 

elk derzelve bevat ten hoogste een twintigtal “naar 

evenredigheid des ligchaams groote eijers, zoodat 

de Schorpioenvlieg geenszins als een zeer vrucht- 

baar insekt beschouwd kan svorden, 

a 

VERKLARING pen AFBEELDINGEN. 

(PL VIL) 

Fig. 1. Het hoofd van Panorpa communis, 

aan de onderzijde, ongeveer achtmaal vergroot. 

Fig. II. Hetzelfde hoofd meer vergroot, na- 

datde huid, welke de sleuf aan deszelfs onderzijde 

bekleedt, met de deelen in dezelve bevat, weg- 

genomen zijn. Deze figuur toont in a bet la- 

brum met de 4 spieren, die hetzelve bewegen, in 

6 de pharynx, en aan wederzijde van deze 

de half gevederde spieren, welker pezen. onder 

het hoornstukje doorloopen, hetwelk de beide 

naar binnen gebogen uitsteeksels c van den snuit, 

toteen boogje verbindt, waaronder de ingang tot 

de pharynx ligt. 
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fig. FFI Linker bovenkaak „ met de'veerkrach- 
tige hoornstukjes, aan welke zich de halfgevederde 

spieren a hechten. 

fig. IV. De kop: van terzijde gezien: a het: 

hartvormige” verlengsel van: den snuit. onder het- 

welk het klokvormig Zabrum. b gehecht is. c Het 

naar binnen. gebogen uitsteeksel , aan welks: spits 

men eene geledingvlakte voor de bovenkaak ziet, 

terwijl de andere zich aan den voet van. het hart= 

vormig verlengsel vertoont. 

fig! V. Regter bovenkaak; a haar lijnvormig 

grondstuk. 

Ag. VE. De kop aan de bovenzijde. 

Ag. VII. De linker onderkaak met den pa/- 

pus maxillaris a, sterk vergroot. 

Ag. VIII. Maxillae met het labrum; a drie- 

hoekige hoornstukjes, waarmede eerstgenoemde aan 

den kop zijn verbonden ; & derzelver stelen; c het 
ligchaam zelve der mamxillae; d palpi maxilla- 

res ; e palpi labiales ; f labium. Tusschen de ste- 

len der onderkaken is de huid, die de sleuf aan 

de onderzijde des kops bekleedt, uitgespannen, tot 

bij z, alwaar zij eene plooi (duplicatuur) vormt, 

‘waarna zij zich aan het Zabium hecht; „deze du- 

plicatuur ontplooit zich, wanneer het labium naar 

voren bewogen wordt, en deze beweging ge- 

schiedt door spiervezels, die zich in eene schuinsche 

rigting van de stelen der mazt//ae naar die van 
het Zabium begeven; men heeft eenige derzelve 

bij A getracht aan te toonen. 

fig. IX. Verticale doorsnede van het hoofd 
bij een mannetje; met ziet de Pharynx bij a, 
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den trechtervormigen oesophagus bij 5, tusschen 

de hersenmassa e en het eerste paar zenuwknoo- 

pen d doorgaan, Onder de pharynz ligt de speek- 

selbuis e, loopt tusschen de beide zenuwdra- 

den door, die het eerste met het tweede paar 

zenuwknoopen verbinden, en hecht zich aan de 

speeksel-reservoirs f, van welke in onze figuur 

alleen het regter te zien is; g stelt de sluitspier 

der speekselbuis voor, A de harige tong, £ het 

labium. 

fig. X. Het voorste deel der speekselbuis aan 
de bovenzijde, a de spleetvormige opening in de 

sluitspier. 

Az. AI. Het voorste deel der speekselbuis aan 

de onderzijde. 

Ag. AIT. De gansche speekselbuis met het per- 

kamentachtig klokje a en een gedeelte van het 

regter speeksel-reservoir 5. 

Ag. XIII, a Oesophagus; b speekselbuis; e 

Reservoir, d gekronkelde speekselvaten, welker 

spitse uiteinden e met de spitse uiteinden f van 

het reservoir door een vlies verbonden zijn; 

voormaag; A dunne darm; # dikke darm; & 

testiculi; U spiraalvormig gerolde vasa defe- 

rentia ; m vesiculae seminales, Verder ziet men 

hoe het laatste lid o van den staart, door het 

voorlaatste » gedeeltelijk omvat wordt. p Aars- 

opening, q losse aanhangsels der voorlaatste ge- 

leding. 

fig. NIV. Vertoont de speeksel-reservoirs aan 

de rugzijde, om te doen zien hoe deze den slok- 

darm doorlaten. 
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figs XV. Vertoont de Pharynx a met den 
Oesophagus b, de gevederde spieren c‚ welke aan 

het hartvormige. raampje d beginnen, over de 

vlezige bovenzijde van de Pharynx gaan en-aan: 

het labrum ‘e eindigen. 

Ag AVI. De Pharyna met het partie 

raampje a, in hetwelk een vlies: is gespannen, 

waarin men eene ronde opening ziet, die in de 

Pharynx leidt, welker bovenzijde 5, die het, 

labrum inwendig bekleedt, vliezig en buigzaam, 

terwijl derzelver onderzijde e hoornachtig is. 

Ag. AVII. Doorsnede der voormaag: het 

binnenste vlies, dat met haren a als met fluweel 

bezet is, zoude volgens Rampour ( Verdauungs- 

werkzeuge der Ins. p. 151), met geen ander 

vlies der darmbuis te zamen. hangen. Ik zag 

dit anders, en heb getracht in mijne figuur aan te’ 

toonen, dat zoowel de slokdarm 5 als de voor- 

maag c en de maag d, uit twee vliezen ge- 

vormd-zijn. Het binnenste is veel dunner dan het 

buitenste; hetzelve is glad in den oesophagus „ 

met haren bezet in de voormaag, tot kort aan 

den pylorus rond, om welken geen haren staan, 

zoodat de bodem der voormaag weder glad is, 

zich daarna tot een’ stervormig geplooiden Pylorus, 

vernaauwt en vervolgens als-een glad vlies de maag 

van binnen bekleedt. Het buitenste vlies is dik, 

vertoont spiervezels, en ligt ruim om het binnen- 

ste; de ruimte tusschen de beide vliezen is door e 

aangeduid. 

Ag. AVI. Panorpafem. a speekselbuis; 5, 

de beide blaasjes, in welke deze eindigt; ec de ter= 
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zijde geschoven maxillae; d de gekronkelde va- 

ten, die wij bij het giftblaasje der Hymenoptera 

vergelijken; e derzelver uitlozingsbuis; f het peer- 

vormige «blaasje der geslachtsdeelen; g opening 

der geslachtsdeelen; A opening van den anus; £ 

darm. 

Ag. AIX. De hoornachtige toestel der vagina 

met de uitlozingsbuis van het peervormige blaasje,’ . 

fig. AL. Panorpa fem. a dikke darm; 6 

aarsopening; c het linker der gekronkelde va-' 

ten (het regter is bij d afgesneden); e uitlo- 

zingsbuis dezer vaten; f de linker eijerstok (de 

regter is bij g afgesneden); A gemeenschappelijke 

eijerleider; # hoornachtig toestel der vagina; k 

peervormig blaasje, / deszelfs uitlozingsbuis. 

fg. AXT. Mannelijke deelen; a testiculi; A 

het platte eironde ligchaam, dat door de spiraalvor- 

mig gerolde ductus deferentes b gevormd wordt. 

c De plaats, waar deze zich omslaan, om zich 

boven aan de vesteulae seminales B te hechten, 

uit welker ondereinde de beide ductus ejacula- 

torii d ontstaan; e hoornachtige toestel der teel- 

deelen; f bewegelijke haken van den knijper; g 

spieren, die dezelve bewegen: aan de linkerzijde 

heeft men de testiculi en ductus deferentes, ge- 

noegzaam #7» situ afgebeeld , aan de regterzijde zijn 

deze deelen ontwikkeld. 

fig. AXII. Vertoont hoedanig de dikke darm 

a met kliertjes bezet is, en haarfijn door den staart 

loopt, tot aan den knijper; bij 5 ziet men de losse 

aanhangsels der voorlaatste geleding; c stelt den 

hoornachtigen toestel der teeldeelen voor; dewel- 
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ke in de ruime opening tusschen de béwegelijke 

haken d aan de rugzijde gelegen is. 

Ag. AXLII. Verticale doorsnede van den kuij- 

per; a ductus ejaculatorii, welke zich aan het 

witte ligchaam 5 hechten, en de spier c tusschen 

zich door laten, welke van de achterzijde van den 

knijper ontstaat, en zich aan den hoornachtigen 

toestel der mannelijke deelen d hecht; e blinde aan- 

hangsels; f darm; g aarsopening; A beweegbare 

haak van den knijper; # een der losse aanhangsels 

der voorlaatste geleding. 
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DE 

SYSTEMATE UROPOETICO 

SQUALI GLA UC LI; 

EPISTOLA 

A. J.D. STEENSTRA TOUSSAINT, 

Med, Chir., Artis Obst. Doctoris, Samarangiae 

prazin medicam ezercentis, 

AD 

VIRUM CLAR. 

A. A, SEBASTIAN. 

mn a en en 

In Commentatione mea de piscium syslemate 

uropoetico (Annales Acad: L. B. 1834—1835. 

pag. 7) duos in piscibus adesse renes scripsi, ex- 

eeptis squalis, sì Rerzi observationi habenda fides 

sit. Quo enim tempore hoe scribebam, nulla mi- 

hi data erat oceasio, partes eas in squalis inves- 

tigandi. Arripui vero occasionem, quae serius mi. 

hi oblata est, neque possum jam ad Te non mit- 

tere, Praeceptor aestumatissime! observationes 

quasdam de fabrica systematis uropoetiei Squali 

glauci; quas observationes, ut benevolo animo ac- 

cipias, precatur discipulus tuus. 

Piscis, quem disseeui, quatuor pedes cum quin- 



200 

que digitis longus erat a nasi apice ad extremam 

caudam. Renes aderant duo, in utroque latere 

unus, infra vertebrarum columnam locatus, Per 

totum cavum abdominis descendunt et forma sua 

admodum conveniunt cum Triglarum renibus ( Com- 

ment. Tab, II. fig. 1.). Posterior dimidia renum 

pars in unam massam coaluit coloremque habet 

fusco-griseum, anterior vero pars colorem luci- 

diorem ex rubro flavum refert. Longitudo renum 

quatuordecim, latitudo partis posterioris duos 

pollices et dimidium non excedit. — Tenentur re- 

nes loco, quem occupant, membrana quadam 

crassa, valida, cui accedunt tendines duo a pos- 

teriore cavi abdominalis parte nati. Adscendunt 

ab hac membrana fibrae tendincae tenues per re- 

num parenchyma ad columnam vertebralem. — 

Substantiam renum compactiorem reperi , quam in 

ceteris piscibus, neque distincte lobi separati sunt, 

De subtiliore renum structura nihil proferre pos- 

sum, deficiente mihi microscopio, quo eam con- 

templarer. Substantia apparet uniformis, multis- 

tamen vasis ductibusque uriniferis perreptata. 

Vasorum renalium dispositio convenit cum ea, 

quam in Triglarum et Pleuronectarum genere ex- 

posui (Comment. pag. 13 et 19). Venae ab 

omni parte e cauda, dorso, parietibus abdomi- 

nis, atque inteslinis renes adeunt eosque perre- 

ptantes arteriarum in modum, in minores sensim 

ramos se dividunt, qui denuo conjunct sanguinem 

effundunt in magnum sinum venosum renum (Cf, 

Comment. Tab. II. fig. let 3.). — Ad marginem 

internum uniuscujusque renis ramus parvus arte- 
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riosus conspicitur intra duos ureteres deeurrens. 

Iste nutritioni inprimis inservire videtur simul cum 

arteriis aliis multis parvis, ex ipsa aorta in ejusdem 

supra renes decursu ortis. — Ureteres duo exstant 

‘in quoque latere, quorum externus major ex an- 

teriore, internus minor e posteriore renum parte 

urinam recipit. Ille, minoribus ductibus uriniferis 

receptis, decedit de substantia renis et tela tan- 

tum cellulosa superficiei renis inferiori adnatus, 

recta via ad vesicam tendit.  Ureter minor, qui 

eodem, quo major, a rene decedit loco, a con- 

fluxu ductuum minimorum oritur, atque in decursu 

suo flexuoso et contorto hic atque illic ramos etiam 

parvos recipit. Supra vesicam urinariam ureteres, 

paululum ante suum terminum, sibi invicem appo- 

siti sunt eorumque parietes concreti, sed nihilomi- 

nus urinam per suum quisque ostium effundit. 

Ureter major calami seriptorii diametrum exhibet 

atque interius membrana contextus est mucosa, 

crassa, quam excipiunt fibrarum circularium strata 

et exterius demum longitudinales fibrae. — Urina 

magna copia ureteribus contenta colorem habebat 

ex flavo album atque universe cum colore tum 

econsistentia” admodum conveniebat cum spermäte 

virili. 

Vesica urinaria, cujus praesentia a cl. Cuvier 

negata fuit, jam a Rerzio et Home, licet non 

accurate quidem et perspicue, ita tamen descripta 

est, ut dubium non sit‚ quin eam viderint et 

deseripserint eam partem, cui merito vesicae uri- 

nariae nomen tribuitur (Comment. pag. 17). 

Locata est supra intestinum rectum atque eadem, 
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qua renes ipsi, membrana aponeurotica loco suo 

tenelur eademgque ita tegitur , ut posterior tantum 

vesicae pars ad intestinum rectum descendere Ppos- 

sit. Figura vesicae ovalis est, ejus longitudo ‚tri- 

bus pollicibus cum dimidio par est, — Superiori 

vesicae parieti duae vannexae “sunt membranae …te- 

nues, quae in ipsa vesica duas cavitates consti- 

tuunt , anterius-clausas, posterius, quo loco oslia 

ureterum sunt, apertas et tubulos formant, veluti 

in ureterum tutelam. Interior earum cavitatum 

membrana valde rubet et struetura est ‚mollior et 

tenuior, quam vesicavipsa. Quum-ureteres ex his 

cavitatibus emineant ‚ urina immediato in vesicam 

fluit, „Structura ‚vesicae veadem est ac in ceteris 

piscibus (Comment. ‚p. 17-et 19.); vattamen fibrae 

fortiores «sunt (evidentioresque/in. ratione „ad magni- 

tùdinem piscis. vu E 

Urethra valde brevis-est, uti patet efig.‚l, b 
el fig.-Á et;5. a, Papilla enim, quae fig‚-1+b‚de- 

lineata vest, mon “solum ad urethrampertinet „sed 

‚potius pars est posterior vesicae , quae intestini 

parietem superiorem perforat. … Papilla illa parva 

majori inposita, -urethram ‚constituit brevem, cu- 

jus vim urinae in vesica retinendae ‚magnam „non 

habeo. 

Quod religguum-est, quominus-traetum intestina- 

lem vexaminarem accurate, putwedo impediebat, , 





Uijdschre man Nat oaschiedensi Deel VL 

Jleendv brfpringee Heden, 
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fig. 2. 

fig. 3. 

fig. 4. 
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EXPLIGATIO ICONUM. 

(Tab. VOL.) 

a. Intestinum rectum longitudinali plaga 

apertum. — Papilla pyriformis, in cujus 

apice ostium urethrae. — c. Ostium geui- 

tale. — d. Sphincter ani. 

Renum facies inferior cum vesica urinaria , 

arteriis ureteribusque dextri renis, a. a. 

renum pars anterior — b. 5. eorundem 

pars posterior, — d. ureter major ex an- 

teriore parte et e minor, ex posteriore par- 

te urinam recipiens; sibi invicem oppositi 

parietem superiorem vesicae perforant at- 

que ostijs duobus urinam,in eam vesicam 

effundunt. — f. Vesica urinaria, — g. Si- 
nus venosus. — Â. arteria renis. — 2 ure- 

terum dispositio contorta et comvoluta. 

Arteriae et ureteres hujus remis, dempta 
omni tela cellulosa. d.d. ureter major re- 
flexus ab arteria, eujus fatus tenebat. — 

e. e. ureter smimor., 

Vesica urinaria resecta pariete inferiore. 

a. urethra. — 6,5. menibrana ‘tenuis, 

quae parieti superiori wesicae adhaerens 

duas format cavitates pro ureteribus, ne 
Fum ostia c‚«c,‚ cerhuutur. 

Eadem vesica maguitudine naturak deli- 

neata. Literae a. b. c easdem significant 

„partes ac in fig. 1. Membrana 6 dlateris 

sinistri est resecta, ut ureterum decursus 

et ostia pateant. — sd, stylus in ureterem 

minorem, e in majorem immissus, 

@ 



„ VERSCHEIDENHEDEN 

Ea 

PIERIS NAPI en PIERIS RAPAE, 

BESCHREVEN EN AFGEBEELD 

DOOR 

Q. M. R. VERHUELL, 

Kapitein en Kolonelter Zee, enz. 

(Hierbij Plaat IX.) 

Dikwijls verschillen Zepidoptera van eene en 

dezelfde soort zoodanig van elkander, in grootte, 

kleur en teekening, dat deze variatiën daardoor 

andere benoemingen erlangd hebben, tot dat ein- 

delijk de rups, waaruit dezelve voortkwamen, 

„bewees, dat het slechts afwijkingen , en geene bij- 

zondere soorten waren. De kennis van nieuw 

ontdekte variatiën, kan niet anders dan belang- 

rijk voor de Entomologie zijn. Dit noopte mij, 

om die der Preris Mapt en Pieris Rapae af 

te beelden en te beschrijven. Ten opzigte der 

seerste soort is het nog duister, of Pieris Bryo- 

nia.en P. Napae slechts verscheidenheden van 

haar zijn, of dat dezelve , hoezeer naverwant aan 

die vlindersoort, uit andere rupsen voortkomen. 

Minder twijfelachtig is het, of Pieris. Nareca 

vg mn tegn 
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ins Faevens' Beiträge zur Geschichte Europüt- 

scher Schmetterlinge, Tab. 43. Fig. 2. 1 Band, 

VHL Heft, Papilio Ergane van Hünnen, niet eene 

afzonderlijke vlindersoort, is, en dierhalve geene 

verscheidenheid van Pieris Rapae. Het ontdekken 

van de rupsen, zal zulks evenwel van allen , moeten 

beslissen. … Even zoo is het gelegen. met onzen 

Pieris, welke zoo zeer op Pieris „Napt gelijkt. 

Door mij in de omstreken van het Kasteel Kem- 

nade, bij Doetichem, in Gelderland aangetroffen, 

onder een aantal aldaar rondvliegende P. Nap? , 

bragten eukelden , zoo wegens derzelve bijzondere 

wijze van vliegen , als geringe grootte, mij in de ver- 

onderstelling dat het Pzeris Sinapis-Ocus, kon 

zijn ,-die ik evenwel nimmer in Gelderland „doch 

wel bij het Kasteel Bonlez ‚ bij Wavre in Belgiën., 

gevangen had. Ik was gelukkig genoeg, twee 

dezer vermeende P, Sinapis, van beide geslach- 

ten magtig te worden; naderhand bezocht ik 

dagelijks die zelfde heiachtige plek , tusschen ko- 

ren en boekweid- velden in gelegen „doch ont- 

dekte er geene meer. j 

_Eig. a. stelt eenen vrouwelijken; fig. 5. eenen 

venae ken vlinder voor. 

De uitgebreide bovenvlerken, staan ongeveer 3 

centimeters van elkander, De maatstaf van Pze- 

‚ris, Napi doorgaans,5 centimeters zijnde, zoo is 

het verschil, van nagenoeg 2 centimeters tusschen 

de beide vlinders vrij aanmerkelijk, De manne- 

lijke vlinder is iets grooter. Ik zoude evenwel 

dit verschil van grootte, als toevallig beschouwd 

hebben , indien ik niet eenige jaren later, op de- 

MAT, Tijpscua. D, VL, St, 3. en 
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zelfde plek, eene enkele diergelijke Pieris; ges 

vangen had, Of nu deze, zoo in grootte als overe 

blijfplaats van P. Napi, verschillende vlinder, 

werkelijk eene variatie, of een afzonderlijk soort 

is, kan, doordien de rups mij onbekend is geble- 

ven , niet beslist worden. 

De andere Vlinder bij Fig. c en d afgebeeld, 

is voor zoo verre mij bekend is, eene nog niet 

bekende variatie van Pieris Rapae gedurende 

slechts eenen Zomer; in de omstreken van Rotter- 

dam door mij, waargenomen. Ik vond, bijna ge= 

lijktijdig , meer zoodanige afwijkingen, doch de 

afgebeelde alleen ‘was van de gewone zwarte 

stippen op de bovenvlerken ontbloot , daar de 

vederstof over de geheele vlerk, op het papier, 

zuiver geelachtig groen is, maakt het doorschij- 

nen der zwarte stip, op de onderzijde des vleu- 

gels, dezelve flaauw zigtbaar. Op den bovenhoek 

dezer vlerk bevinden zich een gering aantal 

Zwarte vedértjes. Bij de andere variatiën, zijn 

deze sieraden op de bovenvleugels, door eene zeer 

ligt grijze vederstof, eenigzins duidelijker getee- 

kend. Ook is de buitenrand der bovenvlerken , 

van allen minder gerond, dan bij de, gewone 

Pieris Rapac: 
Het verdient opmerking, dat geene der voor- 

naamste Entomologisten , van variatien van #. 

Rapae melding maken. 



WAARNEMINGEN 

OVER DE 

TOENEMING ver BOOMEN an DIKTE; 

Door 

H. C. van HALL. 

(Hoorgelezen in de gste Klasse van het Koninkl. Nederl. 

Anstituut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone 

Kunsten ). 

eme en nn 

De toeneming der boomen in dikte en de tijd, 
waarop dit geschiedt , is een ‚uit een landhuishoud- 

kundig zoo wel als botanisch oogpunt allezins be- 

langrijk onderwerp, waarover ik reeds sedert 

gerumen tijd eenige onderzoekingen heb in het 
werk gesteld , welker uitslag ik niet ongepast re- 

kende, in weinige woorden mede te deelen. 

Ik heb de uitkomsten dier onderzoekingen in 

eenige tabellen bijëengebragt en wel in de eerste 

plaats die over den middelbaren jaartijkschen aan- 

was in dikte van eenige boomsoorten. Alle de op 

de eerste tabel genoemde boomen zijn, meeren- 

deels gedurende 8 of 10 jaren, jaarlijks steeds op 

dezelfde hoogte, namelijk ruim 1,5 Ned, El van 

den grond af, gemeten in den omväng van den 

stam, door middel van eene smalle strook papier, 

Mar 
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hetwelk ik tot die meting en het eenvoudigst en 

het geschiktst rekende, daar zoodanig eene, op’ 

eene drooge plaats bewaarde, strook papier het 

minst aan verandering door rekking ‘of inkrimping 

onderhevig is en telkens, vóór iedere meting, met 

eenen vasten hiertoe voorhandenen legger kon 

worden vergeleken. De meting is zooveel mogelijk 

regelmatig en altoos op dezelfde wijze geschied, 

doch wegens de niet volkomen rolronde gedaante 

der boomstammen en andere ligt bijkomende klei- 

ne omstandigheden, hebben er geringe ongelijkhe- 

den in de metingen kunnen insluipen, hoewel ik 

niet geloof, dat dit een noemenswaardig verschil 

over een tijdperk van verscheidene jaren zal uit- 

maken. Ook is natuurlijk de wasdom in dikte 

van de schors mede in de meting begrepen, het- 

welk echter voor alle de boomen gelijkelijk het 

geval en, in verhouding tot de dikte der jaarkrin- 

gen zelve, van geen groot gewigt is. 

De metingen, in deze eerste Tabel vermeld, zijn 

alle gedaan aan boomen, groeijende op eenen 

‚ ligten, veenachtigen, eenigzins vochtigen kleigrond 

in den polder Heikop, gelegen bij Vianen in Zuid- 

Holland. De uitkomsten van zoodanige metingen 

zouden zeker op eene andere plaats eenigzins ari- 

ders geweest zijn en zullen alzoo misschien tot 

nuttige vergelijkingen aanleiding geven. — Om- 

standigheden buiten mij hebben de voortzelling 

dezer nasporingen belet; doch ook, zoo als zij 

nu zijn, hoop ik dat dezelve niet geheel voor de 

Wetenschap verloren zullen geacht worden. 
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EERSTE TABEL, te plaatsen na bl. 208. 

Middelhare 

NAMEN pen BOOMEN, benevens de maat van jaarlijksche 

derzelver stam, in omtrek, bij de eerste me- Karen AANMERKINGEN, 

ting, in Wed. strepen (millimeters), 

ee 

‚ Erk, Quercus pedunculata, (geplant in het voorjaar van 

192) te 140 strepen, op 1 Sept. 1826. . de 0 

9, Erk, even zoo, metende 165 strepen. …. . ,... 

strepen. 
Ten 

37 Wasdom, gedurende 10 Jaren, tot 1 Sept. 1836 — 370 strepen. 

Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept 1836 — 221 strepen. | Stond digt bij het water. 

Erk (geplant in het voorjaar van 1810), metende 522 
strepen, op 1 Sept. 18265 EN ee 29% Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept. 1836 == 292 strepen. | In bouw- en tuin-land, 

307 Wasdom, gedurende 10 Jaren, tot 1 Sept, 1836 — 307 strepen. | Even zoo. 
4, Erk, even zoo, metende 555 strepen. 

Kk = lant ongeveer in 1767), metende 1341 strepen 5 
6 En Se 1826. 5 RDE 10 “5 Rent 205 Wasdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 165 strepen. | Even zoo; doch vroeger geheel tusschen 

5 En Wasd Hr ender8 andere boomen geplaatst, 6. Erk, even zoo, metende 1792 strepen. … ..... 12: asdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 100 strepen. 

17 Wasdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 136 strepen. 7, Erk, even zoo, metende 1805 strepen. 
Vn 

8, IJr, Ulmus campestris, (geplant in het voorjaar van 
1826 ), metende 170 strepen, op 1 Sept. 1826. . . 363 Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept. 1836 — 363 strepen. 

9. IJr (geplant in het voorjaar van 1825), metende 190 
strepen, op 1 Sept. 1826. . . …. … .. 32E Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept, 1836 — 325 strepen. 

10, IJr (geplant ongeveer in 1767, metende 1155 strepen, op 
1“Sept:alS20i rn no ende 205 Wasdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 165 strepen. 

U. Esen, Fraxinus excelsior, (geplant in het voorjaar van 
1826), metende 113 strepen, op 1 Sept. 1826. . 293 Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept. 1836 —= 296 strepen. 

12, Esen (geplant in het voorjaar van 1810), metende 435 
strepen; sopMINSepienIG20 nne en 26.3 Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept. 1836 — 263 strepen. 

Ĳ 13, Wire, Seurerwriue, Salix alba, (geplant in het 
voorjaar van 1826), metende 191 strepen, op Ì Sept. 1826, Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept. 1836 — 475 strepen. 

4l Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept. 1836 — 410 strepen, 4, Wrre, even zoo, metende 162 strepen, . . …... 

15. Wire, even zoo, (geplant in 1811), metende 1130 
strepen, op 1 Sept. 1826. . . . . . 47 Wasdom, gedurende één jaar, tot 1 Sept. 1827 — 47 strepen. 

16, Kanapascre Porvurer, Populus monilifera, ( ge- 
plant in 1824), metende 620 strepen, op 1 Sept. 1826. 

17. Karapascre Porurrer, even zoo, metende 705 

Sl Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept. 1836 — 810 strepen. 

645 Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept. 1836 — 645 strepen. strepen. fes ve eer en aren enen enen ne hele 

IIS, Karapascre PorurrenR, even zoo, metende 605 
Strepen. ej aan en en verden oaeen en te se 77 Wasdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 616 strepen. 

Stond niet in het bosch, als de andere Ka- 
19, Kanapascrnre Poruurer (geplant in het voorjaar van 

nadasche Populieren, maar op tuingrond. EN 
1810), metende 1645 strepen, op 1 Sept. 1826. . . . 91E Wasdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 730 strepen. 

20. Wrirpe Kasranjenoom, Aesculus Hippocastanum, 
geplant in 1819), metende 454 strepen, op 1 Sept. 1826. 54 Wasdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 432 strepen. 

Le , 

21. Berk, Betula alba, (geplant in 1820), metende 205 
Skrepen' opel Sept, 1828. e ceren 

22, Escrpoorn, Acer Pseudoplatanus, (geplant in het 
voorjaar van 1826), metende op 1 Sept. 1826, 240 strepen. 
ee. 
23. Nor ENBoom,Juglans regia, (van eene noot ‚gelegd in 

het najaar 1826), metende op 1 Sept. 1831, 156 strepen 

12 Wasdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 96 strepen. f Op goedgn tuingrond, 

10 Wasdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 80 strepen. 

Wasdom, gedurende 3 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 111 strepen. f Op goeden tuingrond. 

24. Norexrpoox, (geplant in 1821), metende 320 strepen 
(0) den tui d 

lant ie 162 
p goeden tuingrond. bl op 1 Sept. 1826. . Ae 0 . gen 

25. Lixpenoom, Filia Euro aea , latifoli ï ’ ‚ datifolia, (geplant 1811), metende 380 Berad, op 1 sh Teds) af Ë Oe 
26. Spar, Pinus Abies; de tweejari 

meelte op 1 Sept. 1831, 73 BOE B aen 

Wasdom, gedurende 10 jaren, tot 1 Sept. 1836 — 240 strepen. 

Wasdom, gedurende 8 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 176 strepen. 
EE: NN NN 

Wasdom, gedurende 3 jaren, tot 1 Sept. 1834 — 75 strepen. An ORO 
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Bij het inzien dezer Tabel blijkt het: 

1° datde Eik op genoemden grond, naar even- 

redigheid van hetgeen elders plaats heeft, zeer 

snel in dikte toeneemt. Men zoude echter. ver- 

keerd doen, daaruit te besluiten, dat deze boom- 

soort aldaar onder de voordeeligsten behoort; wijl 

het daar gewassen hout doorgaans te voos en voor 

houtkoopers minder waardig is, dan dat op meer 

zandigen en droogen grond gegroeid is; 

2° dat de Zp nog sneller dan de eik en weinig 

minder snel dan de schietwilg vordert en, in aan- 

„merking der waarde van het hout, hier onder de 

voordeeligste boomsoorten te rekenen is, Dit laatste 

geldt echter alleen van de matig drooggelegene 

gronden, daar de allerlaagste, 's winters soms 

onder water staande plekken, voor deze teelt geheel 

ongeschikt zijn ; 

3° dat nopens den Esch nagenoeg hetzelfde, als 

nopens den jp, gezegd kan worden, hoewel de 

esch een weinig trager groeit; , 

4e dat de huitengemeen snelle wasdom van den 

Kanadaschen. populier, die hierin, zoover ik 

weet, alle onze inlandsche of gekweekte boom- 

soorten overtreft, alle aandacht verdient. — De 

wasdom van den Z/aliaanschen populier (Po- 

pulus fastigiata) was slechts weinig minder, of- 

schaon dit op de Tabel niet staat aangeteekend, 

naardien dit, wegens de kantige gedaante van den 

stam, niet zoo naauwkeurig kon worden opge- 

geven ; 
3° dat de berken de eschdoorn op dezen grond 

niet slagen. De eschdoorn vooral is tegen de voch- 
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tigheid vari dën bodem niet bestand: 
B enidelijk ; dat een op de plaats gebleven en 

Riet verplänte Wotenboom veel sneller, dàn éen 
vérplante stam groeide. Dit bevestigt alzóó het 

hieromtrent Vrij algettieëti aängenomiën gevoelen. 

Onderscheidene bijzonderheden, bij de jáarlijks 
herhaalde metingen, hebben tij menigmáal döeù 
zien dat, er het Wwegvreten van het loof in som- 

niige jare door de rupsen, en het afnefnén vak 
vele òf grôote takken, in de gevolgen den aan= 

Wâs Ih dikte aanmerkelijk doet verminderen: te- 
gen het gevoelen alzóo vân sörmmige lieffiebbers 
väit het snoeïjen der boomen, doch ter bevestiging 
vän hetgeen de Wetenschap leert, aangaande het 
nut der bladen voor de voeding, ook van den 

&tâm der boomen. 
t 

Pei tweede punt van onderzoek was de wasdom 
dér böofmen gedurerde de onderscheidene maan= 
den des jaars. Ik heb gepoogd mij van hetgeen 
hieromtrent plaats heeft te vergewissen door, in 
den Hortus der Hoogeschool te Groningen, op 
geïnengden, goed -droogliggenden kleiachtigen 
grötid , éenige boofnen geregeld te meten, telkens 
op den eersten van iederen maand. De metingen 

zijn allen op/gelijke wijze geschied, als die in de 

eerste Tabel staan uitgedrukt, en duiden even 

Zoo den ‘aanwas in den omtrek des $tams aan. 

De metingen zijn bijkans allen door mij zelven 
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en zoo naanwkeurig mij mogelijk ‘was verrigt; 

terwijl zij eene enkele maal, dat ik door afwezig- 

heid daarin verhinderd was, door eenen amanuen- 

sis, op dezelfde wijze, geschied zijn. 

De uitkomsten dezer metingen zijn bevat in de 

volgende, 

TABELLEN. 

LL Ulmus cam: wasdom än s/repen. E83 

pestris. ITE t zE 5 

metende bij de EIS SEE 
1e meting 265 NE BE RAEE 3 zamen. LE 

tegen IEEE)  |Eek 
1834 [13/21/17/15|2 [1 69% 

1835 |10/12{ 10} 16/1 50 22 

1836 8Sl17| 6/15|7 |O {| 53 23 

1837 5) 7|17|15/2 JO | 46 | 24 

1838 | e|15}16l12|4z|a | 54: | 31 

Wegens het zeer koude voorjaar van 1837 was deze 
stam op den 15 Mei van dat jaar nog niets in dikte 
toegenomen, 
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IV. Quercus) wasdom in strepen. E si 
ae; Eee pedunculata. Eg tele. 

metende bij de Elke Eek 
1e meting 185| . [:aj.al | 8 | (zamen) 22 2 
strepen. ELEN PIE rd 

NRE EMEIES 2E & 

1834 |12/19{12/ 10/6 [O0 59 31 

1835 (4 \13[/16:8 4 12 47 29 

1836 |4 [1417 16 [2 [2 35 21 

1837 (3 [7 [14/9 [3 [O0 35 21 

1838 [5 {1/10 | Sal EO 321 21 

V. Qnercus wasdom in sfrepen. Er 

rubra. hij 
erf meen Es 

metende bij de ENEN EE 
le meting 152) |:ol.af 2[ 28 [zamen 5 24 
strepen. ZIELE S EE 

sIsisl<lgle ) 

1834 [9 [10/10{6 [2 [O 37 20 

1835 [9 |I2jll{4 {3 {O0 39 23 

1836 |5 [o {oils {o lo | 2s: | 18: 

1937 417.15 ,1 91101210 33 14 
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VL Tilia wasdom in strepen. ER 
europaea 30, en de 
latifolia. all sij ij tess 

ee Ez: En zi 
metende bij de 8 RNR: Seg 

1*-meting 189 8 tE Ep Ss TB laken ie 56 
IES © El strepên. EISISISIË|S EES 

1834 |In Maart'834 geplant, be- 
droeg de geheele wasdom) 5 

1835 [2 |i0litj1 {1 JO | 25 | 24 

1836 [3 |iojs |6 [1 Jo | 39 | 27 

1837 [6 |11l18{12|1 [1 | 49 { 29 

1838 [3 |22/17|7 |2 {1 | 52 | 39 

VH. Acer wasdom in strepen. EN: 
Pseudo- en 
platanus. ssl te en z 

metende bij de É 5 |E E [E58 
le meting 186] [=| >| |Z 8 ISS s 
strepen SISSI S 55 

1834 |iofiof9 |1 {o/o} 30 | 19 

1835 |2 |5 {6 |2 {1 {of 16 } u 

1836 |2 [6 4 lt lof 19 | 12 

1837 |1 {3 {9 {6 jo {of 19 | 12 

wei on fa) lee) be nt | les) EN | 12 Kid or 
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Bij de beschouwing dezer tabellen is het ops 

merkenswaardig hoe hoogstonregelmätig de was- 

dom der boomen hier te lande plaats heeft; het- 

welk in de zeer ongelijke wedergesteldheid echter 

eene genoegiame verklaring vindt. Als eene na- 

genoeg algemeene regel blijkt het evenwel, dat de 

maanden Junij en Julij te houden zijn vóor den tijd 
des jaars, waatin de meeste toeneming in dikte 

bij de boomen plaats heeft. In verreweg de mees- 

te gevallen toch, bedroeg de wasdom inj die beide 

maanden bijeengerekend , meer dan in al de overi- 

ge maanden te zamen. 

Een zekere stilstand in den groei der boomen; 

van half Junij ongeveer tot half Augustus, gelijk 

Dunaxer ( Physique des arbres II p. 260—261 ) 

dit vermeldt, heeft bij ons doorgaans niet plaats. 
Im Frankrijk , en daar vooral op drooge, zandige 

of kalkige gronden, moge dit wegens de groote 

zomerhitte waar zijn; in ons Vaderland waar de 

ontwikkeling in April en Mei zoo veel later be- 
gint, waar nog zoo vaak in Mei strenge nachtvor- 

sten ‘den wasdom verhinderen of vertragen, heeft, 

als ware het ter vergoeding, de aânwas der boo- 

men gedurende het best van den zomier meer on- 

afgebroken plaats. 

Uit het gezegde en uit de hier boven medege- 

deelde tabellen, blijkt de ongegrondheid van het 

gevoelen van Acarpu, als of in het eerste gedeel. 

te des zomers meer de aanwas der boomen in lengte, 

in het laatste gedeelte meer de aanwas in ‘dikte 

zoude plaats hebben. Ook voor Zweden kunnen 

wij niet gelooven, dat deze meening op de na- 
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tuur gegrond zoude zijn en weten ook niet, dat 

het genoemde denkbeeld van Acarpu op bepaalde 

eigene waarnemingen berust. Meer vertrouwen 

boezemt ons de opgave van Mauriaur in, dat, in 

Italie, van Maart tot en met September, (de 

eene ‘boom vroeger’, de andere later beginnende 

of ophoudende, ) doch niet in de overige maan- 

den des jaars, de boomen in dikte toenemen; daar 

de meerdere voorjaarswarmte in die landstreek 

natuurlijk eene vroegere ontwikkeling in het voor: 

jaar moet ten gevolge hebben (a). 

In onze tabellen wordt de toeneming in dikte 

gedurende de maanden Januarij, Februarij , Maart, 

April, November en December niet vermeld. Wel 

zijn in die maanden metingen verrigt; maar, hoe 

zorgvuldig. die ook in het werk gesteld zijn , heb 

ik in dien tijd. des jaars nooit eenige vordering in 

dikte der stammen: kunnen. bespeuren, _ De mee- 

ning van velen, als of de stammen ook des win- 

ters iets in dikte zouden toenemen, komt mij 

derhalve niet gegrond voor. De eenige uitwendi- 

ge blijken van wasdom bij de boomen zijn, in 

die maanden, te zoeken in de Anoppen, welke 

gedurende dien tijd in dikte toenemen, zich in- 

wendig volvormen en op het laatst van April be- 

ginnen uit te loopen; als ook in de wortelwezels, 

die, ook volgens de waarnemingen van DumameL 

(a) M. Marrienti, Opera. Lugd. Bat. 1687, I 

p-160. Vergelijk ook L. C. Tnevinanus, Phy- 
siologie der Gewdächse. Bonn. 1838, 11, 1. p. 

177178. 
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{t. a. pl. p- 265), zich vroeger dan de bladen 
ontwikkelen ; doch en knoppen en “wortelvezels 

kunnen groeijen door de voedende deelen, welke 

nog van een vorig jaar in den stam bewaard ge- 

bleven zijn; maar tot de vorming van nieuw ‘hout 

schijnt de medewerking der reeds ontwikkelde bla- 

den noodzakelijk te wezen (6). 

De gewone Berk ( Betula alba) is ook een on- 

derwerp van geregelde meting. geweest, hoewel 

dit in de tabellen niet is opgegeven „ omdat men 

op deze metingen voor 1837 en 1838 niet geheel 

staat kon maken, wegens het ongelijk in knob- 

bels opzwellen en openbersten der schors, ‘zoo als 

dit bij oudere berkenstammen meermalen wordt 

waargenomen, Deze boom nu toonde op den 1S-en 

April 1834 eene menigte opstijgende sappen , wel- 

ke, bij de minste‘ verwonding, uitde takken 

uilstroomden; de knoppen waren gezwollen, hoe- 

wel nog niet geöpend , maar sedert den 1sten Maart 

(en ook nog tot aan den Isten Mei toe) was de 

stam volstrekt niet in dikte toegenomen. Op den 

2Isten Maart 1836 en ook op enkele warme dar 

gen in April deszelven jaars ‘waren. de sappen. in 

den berk reeds overvloedig opgestegen, doch des- 

niettemin was van 1 November 1835 tot 1 Mei 

1836 de stam volstrekt niets dikker geworden.» 

In het algemeen ziet men bij berken, eschdoorns 

en andere soortgelijke boomen, in Maart en April, 

(4) Zie ook C. H. Senourz, die Natur der lebendi- 

gen Pflanze 1 p. 633—635. 
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als het weder zacht is, de takken vol vän de op- 

stijgende, waterachtige sappen, welke sappen; 

zoodra het weder kouder wordt, minder of in-het 

geheel niet bespeurd worden. Men ‘heeft dit-voor- 

al in Noord-Amerika en elders opgemerkt, op die 

plaatsen, waar men de opstijgende sappen van 

Acer saccharinum en andere soorten tot suiker= 

bereiding aanwent, maar dZe sappen doen den | 

stam geenzins in dikte toenemen. “Zoodra de bla- 

den geheel uitgeloopen zijn, vermindert de over= | 

vloed dier opstijgende sappen, welke dan meer 

in de bladen schijnen over te gaan; en eerst na- 

dat de bladen hunne funetiën kunnen verrigten, 

neemt de aanwas vanden stam in dikte een begin; 

hetwelk alle mijne metingen tot dusverre beves- 

tigd hebben. ° 

«_Welligt werpt men mij echter de waarneming 

van Dumamer (t. a. pl. p. 261) tegen, dat de 

stam van eenen Notenboom hem gebleken was in 

dikte toe te nemen, ook nadat de wasdom der 

takken in de lengte had opgehouden en deze met 

eenen welgevormden knop «aan den ‘top waren 

afgesloten ; doch, ‘behälve dat dit slechts ééne 

enkele vvaarneming is, waaromttent Dunamer zelf 

zegt »si je ne me suis point trompé-dans cette 

» expérience”, zoo zegt ‘hij ook niet bepaaldelijk, 

dat de toeneming in dikte had plaats gehad, «toen 

de boom zijne bladeren reeds verloren en vóór 

dat hij nieuwe bladeren herkregen had; maar 

alleen, dat de toeneming in dikte hem bij dien 

boom was voorgekomen, nog eenigen tijd voort 
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te duren, ook nadat de toeneming der takken ir 

lengte voor dat jaar had opgehouden. 

De invloed der bladen op de dikwording der 

stammen bleek mij onder anderen. ten duidelijkste 

bij den Zfaliaanschen populier. Toen dezen, 

om voor andere gewassen eenige meerdere ruimte 

te maken, in Maart schier alle takken “waren af- 

gesnoeid, was de wasdom in dikte, gedurende 

Mei, Junij en Julij gering, ofschoon dezelve an- 

ders bij deze boomsoort zeer in het oogvallend is, 

Van den Zindeboom daarentegen , wien men met 

opzet de zijtakken ook onder aan den stam , zoo 

boven als beneden de plaats der meting, grooten- 

deels had laten behouden, was de wasdom aan- 

zienlijk en jaarlijks toenemende. Ook vroeger 

(verg. ook hier boven bl. 210) had eene vergelij- 

kende proef met twee even groote en volkomen 
in dezelfde omstandigheden, zoo ver men kon na- 

gaan, geplaatste eiken , waarvan den eenen alle 

zijtakken waren afgenomen, welke de andere be- 

houden had, mij geleerd, dat de toeneming in 

dikte van den stam bij den boom, welke niet 

gesnoeid was, veel aanmerkelijker was dan bij 

den gesnoeiden. Mijne waarnemingen strekken 

alzoo tot bevestiging van en worden wederkeerig 

bevestigd door die van den Heer J. Werewaaut 

en zijn’ broeder, welke in des eerstgenoemden werk- 

je over het nadeelige van het snoeijen van op- 

gaande boomen ( Utrecht 1837) op bl. 5 en vol- 

genden vermeld zijn. Zonder in het theoretisch 

gedeelte in alles des Schrijvers gevoelen te deelen, 
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komen mij echter zijne praktische opmerkingen 

en waarschuwingen in vele opzigten allezins ge- 

grond en behartigenswaardig voor. 

Behalve de genoemde boomen hebben: ook-nog 

andere, als Populus graeca, Ailanthus glan- 

dulosa, van welke laatste de snelle wasdom op- 

merking verdient, en Robinia Pseud-acacia tot 

onderwerp van geregelde metingen gestrekt. Ik 

kan hieromtrent in het algemeen verzekeren dat 

zij gelijksoortige uitkomsten hebben opgeleverd ; 

maar ik zoude deze laatste metingen. (in zoo 

verre ten minste als men er behoorlijk staat op 

zoude mogen maken) slechts gedeeltelijk kunnen 

mede deelen, door het afsterven van den eenen , 

of het geheel ongelijk en kantig worden van den 

anderen stam, dat alle naauwkeurigheidder me- 

ting wegneemt, of door andere meer of min 

toevallige oorzaken. Î 

Ik wil deze aanteekeningen dan hiermede: vn 

sluiten, en er ten slotte alleen dit nog-bijvoegen: 

dat ook, althans sommige, Moxocotyledonische 

boomstammen in dikte toenemen. Eene in de 

warme kas in den Hortus in eenen pot staande 

Aletris fragrans, had op den 1 Mei 1834 in 

omtrek de dikte van 120 s4repen, gemeten op 

gelijke wijze als de andere door mij genoemde 

boomsoorten, doch was op den 1 Mei 1839, 

dus in 5 jaren tijds, in omtrek 175 strepen toe- 

genomen. Even zoo was eene op dezelfde plaats 

in eenen pot staande Dracaena Draco op den 

1 Mei 1834, in omtrek dik 224 strepen, welk 
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getal in 5 jaren tijds met 235 strepen is toegenos 

men. 

Beide deze- stammen zijn nog geheel. enkelvou- 

dig, hetwelk ik daarom bepaaldelijk aanteeken , 

omdat sommigen de toeneming in dikte van eeni- 

ge Monocotyledonische stammen , met derzelver 

verdeeling in takken in verband brengen. 

Groningen, J Met 1839. 

NAT. TĲnscna. D. VI. St. 3. 15 
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GEOGNOSTISCHE AANTEEKENINGEN, 

BETREKKELIJK DE 

BASALTEN van pen MIDDEL-RIJN, 

poor 

A. GG FE. van WINTER 

Onder de geognostische merkwaardigheden 
van de boorden des Rijnstrooms in het algemeen, 

en van die des Middel-Rijns in het bijzonder, 

munten de Basaltformatiën, welke zich in de om- 

streken van Zinz, Erpel en Unkel in hare groot- 

ste kracht vertoonen, ongemeen uit. Want, of- 

schoon de bekoorlijke boorden des Rijnstrooms, 

zooverre zich het phylladisch terrein uitstrekt, 

welligt treffender tafereelen voor den schilder op- 

leveren, in geologische belangrijkheid moeten 

zij ontegenzeggelijk verre onderdoen, voor die 

pyroidische terreins, welke zich langs den Rijnr, 

van Coblentz af tot Bonn toe, uitstrekken, en 

waarschijnlijk met de pZutonische formatiën van 

den Eifel in verband staan. 
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Groot verschil is er echter tusschen den ouders 

dom der zoo evengenoemde plutonische en dien 

der Basaliformatiën, Gene behooren zonder te= 

genspraak tot de overgangs- (a) deze tot de 

fertiaire formatie, en schijnen zelfs van eenen 

lateren oorsprong dan de Grofkalk te zijn (b). 

De zoo merkwaardige onderlinge plaatsing der 

Trachytische en Basaltische bergen in het Zever- 

gebergte verdient het eerst vermeld te worden. 

Op eene niet zeer groote uitgestrektheid bevinden 

zich meer dan dertig zoodanige bergen bij elkan= 

der, uit rotsen van beiderlei soort bestaande, 

hetwelk, oppervlakkig beschouwd, tot de ge- 

dachte aanleiding zoude kunnen geven, dat er in 

hunnen betrekkelijken ouderdom weinig of geen 

verschil bestond (c) ; doch wanneer men slechts 

de verschillende zamenvoeging der Trachyten van 

naderbij beschouwt, wordt men ligtelijk over- 

reed, dat hare vorming niet gelijktijdig heeft 

plaats gegrepen ; en men mag met grond vaststel. 

len, dat deze Basalt ongeveer denzelfden ouder- 

dom, als de Bruinkolen heeft, die laagsgewij- 

ze op dezelve gevormd zijn (d). 

(a) vAN peR Wijek Zrloschene Vulcanen am Rhein 

Ss. 38. ' 
(5) Lronmarp. Basaltgebilde Abth. 2. S. 91. Lr- 

ONHARD Grundzüge der Geologie und Geognosie 
3lte Aufl. S. 334. 

(e) Leonmanp Basaltgebilde Abth. 2, S. 78, 
(d) Hipnenr Mistory of the extinct vulkanos of the 

basin of Neuwied, Introduction pag. 37; ook 
15* 
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_ De Basalten van Uxkel werden reeds vroeger 

door Corrisr (a) en naderhand door Nose (6) 

beschreven, en door den eerstgemelden, hoewel 

niet.naauwkeurig afgebeeld (c). 5 

Van deze steengroeve schijnt men reeds pier 

rende langen tjd gebruik gemaakt te hebben. 

Zeer lang toch was de Rijnbasalt in het algemeen „ 

onder den naam van Unkelstein, aan den ge- 

heelen Rijnstroom en alom bekend; terwijl de 

zonderlinge rigtingen en buigingen, welke de Ba- 

saltzuilen aldaar aangenomen hebben (d), al vroeg 

Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie 

und Petrefuctenkunde , herausgegeben von K‚G, voN 

Lronuarp und H. G. Bronn 1834. S. 657. Op 

andere plaatsen evenwel vindt men oudere Basal- 

ten. Zoo berigt ons de Heer Vinrer, dat de 

Trachyten van hlein Azie, Samos en JIytilene 
‚ jonger zouden zijn, dan de daar insgelijks voorko- 

mende Basalten (Huor Cours de Geologie Tôm. 2. 

p-612.) Over den betrekkelijken ouderdom der 

Domit en Basalt in midden-Frarkrijk, zie men 

ook Burar Description des terrains volcaniguês 

de la France centrale, pag. 8. et suiv- 

(a) Journal dun Voyage qui contient differentes ob- 

servations mineralogigues, pag. 327 „de afbeelding 

op Tab. 15. fig. 2. 

(ò) Orographische Briefe mh. 2318./2407 WY ) 

(ce) Deze afbeelding is in Sctrron Brersnac flas 

géologigue Tab. 26. overgenomen. , 

(-d) Ten hoogste merkwaardig is hetgeen ons de Heer 

LroNHarp in zijn veelomvattend-werk, getiteld : 

Die Basaltgebilde in ihren Beziehungen zu nor- 

malen und abnormen Felsmassen Abth. IL. S. 309. 

berigt, dat men mamelijk in de Unkeler=steen- 
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de opmerking der Geognosten tot zich hebben ge: 

trokken. 
- Voorheen stonden er op een’ afstand van on- 

geveer 50 à 60 voeten van den oever, nog eene 

groote menigte van Basalt-zuilen , die bij’ den 

hoogsten waterstand, niet met water bedekt wer- 

den. Dezen zoogenaamden grooten Uxkelsteen 

lieten de Franschen, ofschoon dezelve niet’ ge- 

vaarlijk was, doch alleen het afvaren der” groote 

houtvlotten eenigermate hinderde, in het jaar 1811 

door buskruid springen. Alhoewel daardoor het 
grootste gedeelte van denzelven vernietigd is, zijn 

er nogtans eenige kleinere zuilen, tot op heden 
overgebleven, welke bij een’ lagen waterstand, 

zwaar geladene schepen verhinderen, om erover 

heen te varen. wan 

» Behalve deze hebben wij ook nog de Zrpeler- 

Ley, waar almede Basalten voorkomen ; doch het 

zoude te bejammeren zijn, wanneer de navor- 

schingen van den Geognost, die aan den Rijn 

dit Basaltisch terrein mogtonderzoeken, zich al- 

teen tot deze zouden moeten bepalen. Het’ Ba- 

saltisch terrein toch strekt zich verder: uit, dan 

juist de Uxkeler-steengroeve, en de Erpeler-ley 

en omstreken. Onder meer andere, hoogst merk- 

waardige punten, verdienen de Dattenberg en Men- 

den- of Minderberg, niet verre van het zoo aan- 

genaam stadje Linz, in het bijzonder naauwkeu- 

groeve. Basalt - zuilen heeft gevonden, welke, na 

eerst de gedaante eener S te hebben aangeno- 

men, zich vervolgens weder loodiijnig verheflen, 
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rig. gadegeslagen te worden. Verwonderlijk toch, 

is het, dat deze twee belangrijke punten, welke: 

tot de meest grootsche Natuurtafereelen behoo- 

ren, en tevens ten opzigte van de (Geognoste 

zulke belangrijke zaken opleveren, zoo weinig: 

bekend zijn, en bijna nooit door reizenden. be- 

zocht worden, 

Toen ik mij in den zomer des jaars 1838, met 

den Heer Brrma, Conservateur van 's Rijks Mu- 

seum van Natuurlijke Historie te Leiden, daar 

ter plaatse bevond, werd ik in de gelegenheid ge- 

steld, eenige korte aanteekeningen, omtrent de= 

zelve bijeen te verzamelen (a), welke ik thans ga 

mededeelen. 

Zij hebben echter in geenen deele ten doel om 

eene volledige geologische beschrijving van die 

streken te geven, noch om nieuwe of tot nog 

toe onbeschrevene zaken te vermelden, want ieder 

geoefend Geoloog vooronderstel ik, met de-geo= 

gnostische. gesteldheid van den Dattenberg en 

Mendenberg volkomen bekend te zijn ; maar 

slechts, om zoo veel mijne geringe krachten zulks 

toelaten, mijne pogingen aan te wenden, om de 

(a) De Heer ANKENBRAND te Linz, eigenaar der twee” 

Basaltgroeven van den Mendenberg en Dattenberg., 
maakt er zich een genoegen van, om de reizende 

Natuuronderzoëkers, welke van zijn voortreffelijk 

Hotel »zum Nassauer Hof’ gebruik maken, met 
de schoonste exemplaren van drragoniet, Meso- 

bype, Zircon, Harmotome enz., hieronder be- 

schreven, te vereeren. 
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hiermede niet bekend zijnde Rijnreizigers „… die 

op de Natuurlijke Geschiedenis prijs stellen, op 

dit belangrijk punt en grootsch Natuurtafereel op- 

merkzaam te maken, te meer nog, daar in de 

meeste handboeken voor reizigers langs den Rijn, 

hiervan in het geheel geene melding wordt ge- 

maakt. 

__ 

De Mendenberg, gelegen ten Noord-Oosten 

van het steedje Zinz, behoort tot eenen. bergrug; 

die van het Zuiden naar het Noorden overhelt; 

ofschoon met denzelven onmiddellijk . verbonden 

zijnde, verheft hij zich toch eenigermate boveú 

de hem omringende gebergten, die uit Phyllade of 

Basalt bestaan, 
Het hoogste punt van den Mendenberg is, vol- 

gens naauwkeurige waarnemingen, op 1389,5 voet 

boven het oppervlak der zee bepaald (a). ) 

Reeds lang bevond zich aldaar eene steengroe= 

ve, daar zelfs de muren der slad Zinz uit dezelve 

zijn opgebouwd. Ook Nosz, (5) beschreef haar 
reeds, en ofschoon men toenmaals (1789), nog 

niet zeer diep in dezen berg was, doorgedrongen, 

(a) De Heer Leonnanp geeft zulks aldus op in-zijne 

Basalt- gebilde ( Abth. I. S. 278.); Mourrers 

bepaalt de hoogte op 1391 voet boven het op- 
pervlak der zee, Zeugen das Siebengebirge 

S. 190. 
(5) Orographische Briefe Th, 1. S. 223. 
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Ontging het echter’ dezen naauwkeurigen waarne 
mer miet, hoe de zuilen, waaruit deze berg be= 

stond, zich door regelmatigheid van een bij- 

zonder onderscheideden. , 

Waarschijnlijk zal de berg toenmiaals eene ge= 

heel andere gedaante gehad hebben’, dan hijtthans 

bezit. De steengroeve was, volgens Nosr’s-boven 

aangehaalde beschrijving, nog zeer klein en bevond 

zich op den top van den-berg, terwijl de zuilen 

te dien tijde slechts ter lengte van elf voeten 

ontbloot waren : om:dezelve te vervoeren, liebmen 

ze langs een pad als en on tot aan ede rivier 
asten, 4 nobu tod j 

De menschelijke-hand heeft dezen’ wer in! hiet 

betrekkelijk geringe tijdsverloop vân ongeveer 50 

jaren, eene groote verandering doen ondergaan.» 
De zuilen zijn thans tot de aanmerkelijke lengte 

van 60 tot-63 voeten “ontbloot ens van” eene” be- 
Wwonderingswaardige regelmatigheid , zich tot eene 

onbepaalde diepte in den grond verlengende («). 

Men gaat steeds’ voort met dieper‘ in dezen berg 

în te breken, waardoor dit natuurgewrocht’, waar* 

schijnlijk van jaar tot jaar in schoonheid zal toe- 

nemen. 

De bovenzijden der zuilert zijn noordwaarts pe 

gebogen, terwijl zij overigens met een’ hoek van 

(a) De Heer van per Wijek (Uebersicht der Rhei- 
nischen uad Ei ifeler erloschene Vulcanen S. 74.) 

_vermeent, de waarschijnlijke lengte dezer Basalt 

zuilen van 150 tot op 160 voeten te moeten 

stellen. E 
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10° tot 15° van den vertikalen stand , zuidelijk af 

wijken (a). 

Dwars over deze zuilen heen, welke zieh in 

het midden der groeve-bevinden, ziet men eene 

groote-menigte dergelijke zuilen, welke meeren- 

deels ‚in eene horizontale rigting van het Noorden 

naar het Zuiden liggen’, ‘hetwelk men in den eer- 

sten oogopslag voor ‘derzelver natuurlijke ligging 

zoude houden. Doch dit is veroorzaakt geworden 

door de instorting van den top des bergs, hetwelke 

in het jaar .1822 plaats greep (5). De hier voors 

komende Basalt is de echte Basanit ( Lave 'com-= 

pacte) (ce), zijnde fijnkorrelig met eene on- 

volkomen schelpachtige fijnsplinterige breuk; ‚en 

blaauwachtig zwart van kleur. 

De zuilen hebben eene middellijn van 4 tot 7 

duimen (d) en zijn vier- en wijf- „zes „zeven of 

negenhoekig. « Zij ‘loopen geheel en al in’ eens 

door; hier en daar echter ontmoet men toevallige 

(a) vaN per Wigger 1e. S. Th. 
(5) Zeuren das Siebengebirge und seine Ungebungen 

„8. 198. (a) 

(ce) Leonmanp Lehrbuch der. Geognosie mk Geologie 

8 S. 67.” Dezelfde, Grundzüge der Geologie und 

Geognoste 3tte Aufl. S. 125. D’'AunurssoN DES 

Vorsiss et Bunar Jraité. de in 2me Ed. 

Tom. 2. pag.60. 
“{d) Ik heb er eene van 15 duimen: middellijn. er 

den, doch; dit is eene“ zeldzaamheid,” De Heer 

Leuven geeft de middelbare dikte der zuilen 

van 6'tot 10 duimen op: 1, c, S, 198, —_d 
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scheuren, voorzeker door verwering later ontstaar 
zijnde, 

In regelmatigheid en lengte worden zij, wat de 

laatste betreft, alleen door die van den Datten= 

berg overtroffen, gelijk wij hierna zien zullen; 

doch zij vinden ten opzigte van hare regelma= 

tigheid, hare wedergade niet op het vaste fand 

van Europa; want zelfs de zuilen van de zoo 

bekende Basalt van het eiland Sfaffé loopen ook 

wel in eens door, en zijn. buitengemeen regelma- 

tig, doch bereiken, volgens Faujas St. Fon» (a) 

slechts de hoogte van 45 voeten en volgens Ouar- 

ewen Powersen (&) van 55 voelen „ moetende bij 

gevolg voor die van den Mendenberg onderdoen, 

Het is waar, datde Mendenberger-Basalt op 

hare beurt weder onder moet doen voor de regel- 

matige zuil-Basalt van Fazrhead, aan de Noord. 

kust van Zerland gelegen, waaronder zich, zoo 

als de Heer Tia Bècne ons berigt (c), zuilen van 

317 voeten lengte bevinden, en zoo ook heb- 

ben de reusachtige zuilen van de Pallisado Rocks 

(a) Faujas Sr. Fonn, Voyage en Angleterre, en 
Ecosse et aux des Hybrides Tom. 2. pag. 53 en 
aldaar afgebeeld. pl. 2. en pl. 3. Essai de Géo- 
logie door denzelfden, Tom. II, 2me partie pl. 28. 
Lronnarp Naturgeschichte der Erde auf eine all- 
gemein faszliche weise abgehandelt. Band.2 S.5. 

(Ò) OrarseN et PoweLsEN Voyage en Tslande fait par 
ordre de sa Majesté danoise Tom. 5. p. 402. 

(ec) La Bêene Recherches sur la partie théorique de 

la Géologie pag. 130, Ed, de Bruxel. 
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aan de Hwdsonsrivier, bij eene dikte van twaalf, 

voeten, niet zelden eene hoogte van 200 en meer- 

dere voeten (« ). 

Niettegenstaande dit alles vind ik mij genoopt 

hierbij den lezer aan het ‘getuigenis van den 

Heer Nöceczenaru (6) te herinneren, welke zegt, 

dat de volkomene zuilen van den Mendenberg 

bij Zinz, wat hare rankheid en lengte aangaat, 

geenszins behoeven onder te doen voor gelijk 

soortige uitlandsche zuilbasalten , evenmin. als 

de in geledingen verdeelde zuilen in eene rots- 

klove bij de kapel op de Zandskroon, aan de 

rivier de Aar gelegen, voor den zoo algemeen be- 

kenden Zerschen Reuzenweg (Giants Cause- 

way (ce). 

Wanneer men zich op den top van dezen, berg; 

bevindt, heeft men een ongemeen fraai gezigt over. 

het geheele dal der rivier de dar, hetwelk. ook met, 
opzigt tot de Geologische gesteldheid van hetzelve 

hoogst merkwaardig is. De gezigteinder wordt 

aan de eene zijde beperkt door de gebergten, die 

de Zachersee omgeven, aan de andere zijde 

door de gebergten van den hoogen Eifel, terwijl 

(a) Leonmanp Basalfgebilde L. c.‚ Abth. I. S. 357. 

Atlas Tab, 12. fig. 1. ) 
(5) Nöeerrarn, das Gebirge in Rheinland-Westpha- 

len, Theil 2. S. 251, 

(ce) Wareur, Jreland illustrated pl. 6. with fig; — 
de zuilen vindt men paauwkeurig afgebeeld bij 

BrumennacH dbbildungen naturhistorischer Ge- 
genstände n° 18, 
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men de Basaltische formatien: van het Aardát 
voor zich heeft, en de rivier de Aar zelve, op’ 

de schilderachtigste wijze, door hetzelve ‘heen’ 

slingert. 

* Van de hier gebroken wordende Basalt, maakt’ 

men, gelijk bekend is, een veelvuldig gebruik 

en bezigt dezelve bij het aanleggen van wegen, 

alhoewel zij, door het gebruik, vooral bij regen- 

achtig’ weder, ‘het gaan moeijelijk doet vallen. De: 

Basalt van de onderhavige steengroeve wordt, be- 

halve dat alle aan den Middel-Rijn gelegene plaat- 

sen er mede bestraat zijn, veelal naar de Neder- 

landen en elders vervoerd, waar dezelve aan de 

dijkwerken gebruikt worden. , 

Welligt zal het mijnen Lezers niet overtollig vaor- 

komen, zoo ik hier eenige opmerkingen inlassche, 

nopens eene Bruinkolen - formatie, welke zich 

aan de oostelijke afhelling van den Brain 5 

bevindt («). 

Eene“ zandig leiachtige klei bedekt de Bruin- 

kolen, welke eene groote hoeveelheid van Ze? en 

papterkolen bevatten; derzelver’ dikte zal men 

gevoegelijk tusschen de 20 en 50 voeten kunnen 

bepalen. Dezelve is hier en daar sterk met een 

aen 

(a) Ik ontleen deze aanmerkingen uit het door ons 

… reeds meermalen aangehaald werkje van den Heer 

ZenLrr das Stebengebirge S. 200, daar dezelve 

= te belangrijk waren om niet te vermelden, en ik 

zelfs buiten de gelegenheid bengesteld geworden, 

-3 om hieromtrent eenige waarnemingen te kunnen 

doen, 
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Hydraat van IJzeroxyde doortrokken en_ vormt 

„bij gevolg eene soort van kleiachtige Sphaerosi- 

deriet. In de Bruinkolen bevinden zich zeer 

schoone overblijfselen van „fossile. bladeren en 

vruchten van. Monocotyledonen en Dicotyledo- 

men „ ofschoon zij zich meestal tot de geslachten 

sSalix , Cornus,- Acer en- Robinia bepalen, 

„Wanneer deze Bruinkolen aan de lucht worden 

blootgesteld, vallen zij in lagen, ter dikte van schrijf= 

papier, van elkander; er bevinden zich ook lagen 

onder, welke zich niet zoo gemakkelijk laten 

klieven en in groote hoeveelheid afdrukken van 

de Rana diluvianaen Leuciscus papyraceus (a) 

bevatten (6). Bij de Vitriool-fabriek van de Hee- 

ren Rxoprus wendde men voormaals deze Papier- 

kolen vals brandstof aan. De asch evenwel wordt 

thans-nog door de landlieden ter bemesting der 

velden gebezigd (c). 

Ten Zuiden van de stad Zinz bevindt-zich cen 

andere Basaltberg, de Dattenberg namelijk, wel- 

ke zuilen van 60 tot 70 voeten hoogte bezit, 

(a) Ik bezit een exemplaar van eenen daar ter plaatse 

£ gevonden Zeuciscus, welken ik vermeen, meer- 

der overeenkomst te hebben met den Zeuciscut 

cephalon, LeNkKer in LEoNmARD’s und BRoNN’s 

Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Petre 

factenkunde 1833. S, 395. Tab. 5. fig. 3—5. 
‚{4) In het Poppelsdorfer Museum bij Bonn bevindt 

zich eene schoone verzameling van Fossilia uit 

de Bruinkolen formatie. 

me Brann JJineralogie appliguée aux arts Tom. Ë 

„96. 
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doch die ongelijk dikker en onregelmatiger, dan 
die van den Mendenberg zijn. Het bovenste gedeelte 
der bergvlakte is met eene dikkelaag van defritus 
bedekt. De plaatsing der zuilen is meestal lood- 
regt of naar het Noorden overhellende. Zij heb- 

ben van tien tot zestien duimen middellijn, en 

zijn vier-, vijf-, of zevenhoekig. Zeer onderscheidt 
zich deze Basalt zelve van de voorgaande , door- 

dien zij, vooreerst, veel grofkorreliger is, ten an- 

dere, eene grootere menigte van aan dezelve 

vreemde inmengselen bevat. 

In deze Basalt immers, komt eene groote hoe- 

veelheid van peridotische inmengselen voor „ wel- 

ke in de Mendenberger Basalt of in het geheel 

niet, of ten minste zeer zeldzaam voorkomen, 

benevens sfraal-Arragoniet, hetwelk aan gene 

geheel en al vreemd is. 

Zeer verschillende waren vooral in vroegeren 

tijd de vooronderstellingen omtrent het ontstaan 
dezer zoo geheel bijzondere gestalten der Basal- 

ten, te meer nog, daar men vermeende, dat zij 

alleen deze gedaante deelachtig waren, terwijl in 

lateren tijd bleek, dat Trachyt, Phonoliet, ja zelfs 

Graniet aan deze zuilenvormige afscheidingen on- 

derworpen waren («). 

Lang zocht men te vergeefs naar de ware ge- 

aardheid der Basaltische afzonderingen ‚ daar men 

vermeende, dezelve voor kristallen , welke door on- 

middellijke aggregatee ontstaan waren, te moeten 

(a) D'Aurursson prs VousiNs Fraité de Géognosie 

2me Ed. Tom, 3 pag. 90, 
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houden. Zoo schreef Parrin eene geheele vera 

handeling over de kristallisatie der Basalten (a). 
Doch toen bij naauwkeuriger onderzoek bleek , 

datde Basaltzuilen noch Aerhvorm , noch verdere 

geometrische kenmerken hadden, en zich hier- 

door ten duidelijkste van kristalvormen onder- 

scheideden, werd men spoedig van het tegendeel 

overtuigd. 

De algemeene, reeds vroeger opgemerkte daad- 

zaak , dat Lavastroomen, zich in zee ontlasten= 

de, voor zoo verre zij zich boven het water ver- 

hieven, slechts zeer onregelmatige spleten vertoon- 

den, doch onder den waterspiegel altijd volmaakte 
zuilenvormige gedaanten aannamen, noopten vele 

Geognosten tot de vooronderstelling, dat de Basal- 

ten van eenen submarinischen oorsprong waren ; 

waarom eenigen tot het te algemeen besluit over- 

gingen, dat alle zuilenvormige afzonderingen aan 

Neptunische werkingen haren oorsprong ver- 

schuldigd waren. De submartnische vorming van 

„(a) Parrin Nouveau dictionnaire d’ Histoire Naturelle 

Tom. 3. pag. 72. Omtrent eenige gevoelens van 

vroegere Natuurkundigen zie men ook HaAüv 

Traité de Mineralogie me Ed, Tom. I. pag. 
Th 487, Ofschoon Deramernerie de kristal- 
lisatie der Basalten niet volkomen toestemt, ver= 

klaart hij echter derzelver ontstaan door de uit- 

werking eener zamentrekking, welke door de al- 
gemeene geneigdheid der stoffe om zich te kris- 
talliseren , dusdanige gedaanten voortbrengt. Zie 
zijne Lecons de Géologie donneés au Collège de 

France, Tom. 2. pag. 151, 
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eenige, vooral van.Zlaliaansche zuilbasalten, is ons 

loochenbaar. _ Doch op: hoe vele: plaatsen vertoo= 

nen zich dezelve „ op eene hoogte, van welke men 

niet met grond kan vooronderstellen , dat zij ooit 

door de zee, bespoeld: werd! Zoo berigten ons 

(om niet van. Europesche voorbeelden te 'gewa- 
gen, zullende „Auvergne wel het hoogste gedeelte 

der Basaltformatiën in ons ‘werelddeel uitmaken ) de 

Heeren, EnnexserG en Hemrmrcu, dat zij bij Had- 

detin Abyssinie, op eene hoogte van 6000 voeten 

boven de oppervlakteder zee, Basalten-aantroffen. 
De Hoogleeraar ReinwAnpr vond -diergelijke op 

5497 Eng. voeten hoogte, op den top der-Talaga- 

Bodas, op het eiland Java (a), eri de Heeren 

Grenie en TarLor: vonden , op eene hoogte van 

15825 Eng, voeten , op den Mexicaanschen Vulkaan 

Popocatepell rotsen, uit zuilenvormige Basalt 

bestaande. Ì 
„De groote menigte van daadzaken , swêllse men 

ten opzigte van de Basaltvorming:over;de geheele 

aarde bij een verzameld heeft, hebben de Geo- 

gnosten in de gelegenheid gesteld, om op eene 

meer. grondige: wijze derzelver ontstaan te ‘ver- 

klaren. 
ARA 

À (é) A.I. vaN ner Boon Mesen Disputatio geologica 

de ineendiis montium igni ardentium insulae Javae 

pag. 15 et 50 seqq. Het schijnt eene misvat- 

ting van den Heer LuroNmanp in zijne Basal{ge- 

bilde te zijn (Abth. 1. S. 279. ), daar hij berigt, 
dat de Hoogleeraar Rrixwarptr op de Jalaga- 

__Bodas Basalten op eene hoogte van 7000 voeten 

“had aangetroffen, 4 
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Geene verklaringen nopens het ontstaan dezer 

zuilenvormige afzonderingen, zijn welligt meer vol- 

“doende, dan die van de Heeren Lronnánp (a) en 

Pourzerrt Scrore (6), hebbende deze beide, na eerst 

ja verschillende landstreken de Basaltformatiën 

naauwkeurig nagegaan te hebben, op deze waar- 

nemingen hunne Zheörie gegrond. 

Wij zouden ons te verre van ans doel verwijde- 

ren, zoo wij hier hunne verklaringen in haar ge- 

heel overnamen. Dienaangaande verwijzen wij 

onze Lezers naar de, uit de hieronder vermelde 

werken, aangehaalde plaatsen. Wij vermeenen 

echter, dat een kort uittreksel uit dezelve, hier 

niet ongepast zal kunnen schijnen. 

Het hoofdzakelijke van de bijnà overeenstem- 

mende verklaringen van bovenvermelde Geo- 

gnosten komt hierop neder. De vloeibare stoffen , 

die uit het binnenste gedeelte der aarde opgedre- 

ven worden, moeten noodzakelijk, de opper- 

vlakte der aarde naderende , aanmerkelijk afkoe- 

len. Indien nu deze vloeistoffen op eene regel- 
matige wijze afkoelen, dan zullen hare atomen 

daardoor nader bij een gebragt worden enelkan- 

der wederzijds aantrekken, Hoe onregelmatiger, 

(a) Lronmarp Basaligebilde Abth. I. S. 273309. 
Ook Geologie oder Naturgeschichte der Erde van 

denzelfden; Band 2. S, 7. 

(6) Pouverr Scrore Considerations on Vulcanos 

pag. 13%, en hieruit gedeeltelijk overgenomen in 

D'AugvissoN pes Vorsins cf Burar Traité de 
Géognosie Tom. 3. pag. 92, 

NAT. Tijpscu. D. VI. St, 3. 16 
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de oorspronkelijke schikking dezer deelen is, zoo 

veel te minder digt zal het voortgebragte vaste 
ligchaam. zijn, ten gevolge waarvan de omvang 
(het volumen) der stoffe, aanmerkelijk zal verz 
minderd worden, \ 

Indien deze werking in het middelpunt van 
een vloeibaar ligchaam aanvangt, waarvan alle 
de deelen zich vrijelijk naar die plaats, waar de 
zamentrekking geschiedt, kunnen bewegen , zal 
de scheiding der deelen niet plaats grijpen, ge- 
lijk men zulks duidelijk bij de kogelvormige ver- 

eenigingen (concrétions globulaires) kan be- 

speuren, 7 
Vangt nu het vastworden der stoffe op de op=- 

pervlakte van eene massa aan, dan oefent de za- 

mentrekking te gelijk op alle de punten van het 
uitwendige vlak der massa hare kracht uit; en 

wanneer dus deze zamentrekkende kracht volgens 

ecne loodregte rigting, met opzigt tot het op- 

pervlak werkt, dan ontstaan er geene spleten, 

Doch werkt zij op die wijze, dat haar vermo- 

gen in de rigting der oppervlakken uitgeoefend 

wordt, dan wordt ieder punt tegengewerkt, 

door de gelijktijdige inkrimping van de omringen= 

de deelen, ten gevolge waarvan zich de Lava-laag 

in een meerder of minder aantal van spleten ver- 

deelt, In ieder van deze deelen nu, overtreft 

de bijzondere kracht van zamentrekking dezelf- 
de, op eene tegenovergestelde wijze werkende 

kracht van de nabij gelegen deelen, in ieder van 

welke zich een middelpunt van aantrekking vormt. 

De atomen, welke het middelpunt innemen, 
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blijven op hunne plaats, terwijl. diegenen ‚ welke 

hetzelve omringen ‚ van alle zijden door het mid- 

delpunt worden aangetrokken. _ Zoo, zullen dan 

de scheidingen daar plaats grijpen, waar de ver- 

schillende middelpunten van aantrekking elkander 

in evenwigt houden. 

Naarmate van de meerdere of mindere eenzel= 

vigheid der vloeibare massa, zullen ook de. mid- 

delpunten. van aantrekking zich op eene- meer of 

minder gelijkmatige wijze, en op meer of minder 

gelijke afstanden van elkander plaatsen. Indien 

de sferen van aantrekking gelijk van grootte en 

gedaante zijn, zullen zij zich zoo digt als moge- 

lijk, in één plaatsen, 

Door den vloeibaren staat van de Lava geeft deze 

toe aan het loodlijnig uit de hoogte werkend 

vermogen van zamentrekking, en daarom. zal er 

geene met de oppervlakte evenwijdig loopende 

spleet ontstaan. De gedurige voortgang in vast- 

wording der stoffe is tevens oorzaak van het zich 

verder in de diepte verlengen der reeds gevormde 

spleten. 

De ruwheid en onregelmatigheid van de bo- 
venste oppervlakte der Lava-massa, het gelijk- 

matige afkoelen verhinderende, is alleen de oor- 

zaak van de meerdere of mindere onregelmatig- 

heid in de lengte der zijden en in-de. middelpunts- 

lijnen der zuilen, 
‚Nog valt hier ten laatste bij aan te merken, 

dat hoe grooter de graad van’ vloeibaarheid. der 

Lava, en hoe volkomener de gelijkheid der stoffe 
is, ook dien ten gevolge de aantrekkingskracht 

16 # 
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op eene meer regelmatige wijze zal verbreid wor- 
den ; terwijl, hoe langzamer het vastworden voort- 
gaat, ook des te grooter de regelmatigheid zal 
zijn, volgens welke de middelpunten van aantrek- 

king zich ordenen. 
De Basaltische zuilen sluiten, gelijk bekend is, 

verschillende, aan de Basalten vreemde deelen in, 
welke door scheikundige afzondering gedurende 
derzelver vlóeibaren staat ontstaan zijn. In het 
onderhavig geval bepalen zich deze bij mengingen 
tot alkalische Silicaten met kristallisatie wa- 
ter vermengd, tot zuurstofhoudende Mineraal- 
zuren , tot de verbindingen met Metaalzuren en 
tot die met zwavel. 

Wij zullen dus ten slotte een beknopt overzigt 
geven van de voornaamste bijmengselen, welke in 
de Mendenberger en Dattenberger Basalt voors 
komen. 

MESOTYP. 

Beruvanr, Traité de Mineralogie, Tom. IL. p- 59. 
Leonnarp, Handbuch der Oryctognoste 1ste 
Aufl. S. 452, Brum, Zehrb. der Orycto= 
gnosie S. 207. 

Mésotype fibreuse Beun.; gekristalliseerd in 
scheefhoekige prisma's, draadvormig en zich 

uit een of meerdere middelpunten straalsge- 
wijze verspreidende. Het komt zeldzaam in 

de Basalt van den Dattenberg, des te meer 

in die van den Mendenberg voor, heeft 
eene helder witte kleur en is zeer door- 
schijnend. 
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CHABASIE. 

Beupaxr, Min. l.c. Tom.Il. pag. 90. Lrox- 

HARD, Oryct. d c. S. 449. Brum, Oryct. 

l.c. S. 206. 

Chabasie cristallisée Brun. ; gekristalliseerd in 

de afgeleide vormen van eenen afgeknotten 

scheefhoekigen vierhoek, 
Komt voor in de Dattenberger Basalt, evenwel 

zeer zeldzaam. 

HARMOTOME (Kreutzstein Ercinite). 

Beup. . c‚ Tom. II. pag. 101, Lronnano /. c. 

S. 451, Broux /, c. S. 200. 
Harmotome cruciforme B.; voorkomende in de 

afgeleide vormen van regthoekige zuilen; zeer 

zeldzaam. 

Mendenberg. 

ZIRKON. 

Beupaxr /. c. Tom. II, p. 169. Leonnaap Á, c. 

S. 391. Brum /. c. S. 259. 
Zircon cristallisée B.; voorkomende in afge- 

leide vormen van vierhoekige zuilen, hebben- 

de eene bruinroode kleur. Zij komt (even- 

wel niet overvloedig) in de Mendenberger 
Basalt voor. 

PERIDOT ( CArysolith Olivin). 

Beopaxr 4. c. Tom. Il. pag. 195. Lroxnann 
Le. S. 514. Brom /. c. S. 246. 

Péridot granulaire B, In glasachtige massa's, 
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donker groen van kleur, somwijlen in regt- 

hoekige zuilen gekristalliseerd voorkomende. 

Aanmerkingen, In de Basalt uit de steengroeve 

van Unkel komt de Peridot veel overvloedi- 

ger voor, dan in die van den Mendenberg of 

Dattenberg, zijnde gene juist daardoor min- 

der geschikt tot het plaveijen van straten, de- 

wijl de Pertdot, gelijk bekend is, spoedig ver- 

weert. Hoogst zeldzaam is dezelve in de 

Mendenberger Basalt. Althans in het bo- 

venste gedeelte der zuilen, zegt men „ dat de- 

zelve in het geheel niet aanwezig is, ter- 

wijl zij overvloediger voorkomt, naarmate 

men dieper breekt; in de Dattenberger steen- 

groeve daarentegen komt dezelve in grootere 

hoeveelheden voor. 

PYROXÈNE Berunanr. 

Beupanr L. c. Tom. IL. p.229. Lroxmaap /. c. 

S. 520. Brum /. c. S. 238. 

Pyroxène compacte B, In korrelachtige-massa’s, 

zwart bruin van kleur en zamengesmolten. 

Veelvuldig voorkomende in den. Mendenberg en 

Dattenberg. 

SPERKISE Beupaxr, 

Beopaxr /. c. Tom. II. p. 403, Leonnaap d. c. 

S. 330, Brum /. c. S. 347. 
Sperkise pseudo-morphigue, Beuninr. Per 

sulphuré blanc pseudomorphigue Haür. 

Voorkomende in onregelmatig zamengesmolten 

massa’s „ die eene schelpachtige breuk hebben. 

Mendenberg en Dattenberg. 



ARRAGONIET, 

Bevvpanr d, ec. Tom. II. p. 337. Laonnann 4, c. 

S. 584. Brum /. c. S. 126. 

Arragonite fibro-compacte Brunanr. 

In draadvormige, uit een middelpunt zich naar 

alle zijden verspreidende kristallen, meestal 

gekleurd door eèn verzuursel van IJzer, en 

van een vetachtig aanzien, 

Hel komt alleen aan den Datfenberg voor, doch 

aldaar in vrij groote hoeveelheden, 

AIMANT (Magneetijzer ). 

Beunanr /, c. Tom. IL. pag. 707. Lronnaan 

l.c. S. 349. Brum /. c. S. 336. 

Atmant compacte B. van eene bruine kleur, 

geheel en al in slakvormige massa's overge- 

gaan, 

5 
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BULLA ALBOCINCT A, xn. sr. 

BESCHREVEN DOOR 

J. VAN DER HOEVEN. s 

(Hierbij Plaat X.) 

Het gesiacht Bulla bevatte oorspronkelijk ver= 
scheidene soorten van opgerolde horens (testae 

eonvolutae), die zich door hunne openirg van 

Cypraea onderscheiden. Wel is bij Bulla ovum 

de buitenrand der opening getand of dwars ge- 

karteld, maar de andere rand der opening is bij 

alle soorten glad, terwijl bij Cypraea beide ran- 

den met dwarse inkervingen voorzien zijn. On- 

dertusschen was dit geslacht Bul/a van Linnaeus 

vrij onbepaald en bevatte de ongelijkvormigste 

soorten, waaronder ook de gemelde Bulla ovum. 

Brucvrère wijzigde hetzelve en ‘sloot de vreemd- 

soortige bijvoegsels uit: Lamarck zonderde erook 

nog Bulla aperta van af, waaruit hij zijn ge- 
slacht Bw/laea vormde. Bij deze soort, name- 

lijk, wordt de schaal door den mantel bedekt, 

die bij de ware Bullae daarentegen uitwendig is, 
In de verdeeling van Govrem behoort dit geslacht 

tot de Gasteropodes tectibranches. Het schielp- 

dier, hetgeen met dat van andere naakte week= 
NAT, rijpscu. D. VI, St, 4, 17 
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diersoorten overeenkomt, die het eigenlijk ge- 

slacht Acera zamenstellen , onderscheidt zich door 

eene vliezige schijf, welke uit eene zamengroei- 

jing der verkorte en in de breedte uitgespreide 
tentacula gevormd wordt. Volgens den vorm der 

dieren kan men derhalve de naakte soorten met 

die, welke eene uitwendige schelp bezitten, en 

met die soort, wier schelp door den mantel be- 

dekt is, alle te zamen in een geslacht Acera ver- 

eenigen. 

Tot dit geslacht Acera behooren alsdan drie 

ondergeslachten: Acera namelijk ,; Bullaea en 

Bulla. 

Van het-geslacht of ondergeslacht Bulla, kent 

men onderscheidene, thans levende en ook, vele 

fossile soorten, waarvan de meeste in, den grof- 

kalk voorkomen „ hoezeer men er‚ook uit oudere 

formatiën-kent. … Bij „de recentie. soorten willen 

wij thans eene, zoo ver wij weten, nog niet be- 

kende toevoegen, die wij den naam geven van: 

BULLA ALBOGCINCTA, 

B. testà ovato-subglobosá tenui, pallide bru- 

ned, spird, fasciis tribus et apertura albis ; 

spirá relusd. 

Deze fraaije soort is van China afkomstig, 

en bevindt zich in de verzameling van den Heer 

C. Daren, Med. Dr. te Rotterdam. Deze hoorn 

is dun; de spits of het begin der windingen is 

ingedrukt, De grondkleur is licht bruin en wordt, 

naar den buitenrand lichter. Schuinsche, fijne, 

bruine of zwartachtige strepen ; die geslingerd 
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zijn, loopen aan den buitenrand evenwijdig over 

den hoorn heên; zij worden afgebroken door drie 

melkkwitte dwarsbanden ; ook de spits is wit ge- 

kleurd, even als de voorrand em de binnenzijde 

der opening (margo columellaris ).' 

De opening is, even als de geheele hoorn aan 

de binnenzijde, graauwachtig wit, flaauw parel- 

moer-glinsterend en laat de drie melkachtig witte 

dwarsbanden der buitenzijde eenigermate door- 

schijnen. 

Deze hoorn is ruim 13 Parijsche Duim lang. 

In de reeks van het geslacht moet deze soort 

tusschen Bulla phystsen Bulla fasciata geplaatst - 

worden, met welke twee soorten zij de naaste 

verwantschap heeft. 

Leiden , September 4839. 
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TOT DE’, 

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS 

VAN DEN MENSCH, 

DOOR 

J.van DER HOEVEN. 

VIII. Madere aanteekeningen over 

den Negerstam. 

(Hierbij PI, XI en XII.) 

„> Non enim tam auctoritatis in disputando , 
»» quam rationis momenta guaerenda sunt.” 

Cicero, de Nat. Deor. Ie C, 5 

De opmerkingen, die wij thans mededeelen ; 
moeten als vervolg beschouwd worden van onze 
aanteekeningen over den Negerstam in het alge- 
meen en van de daarbij gevoegde afmelingen van 
het beenig hoofd der Negers, welke voorkomen 
in het tweede deel van dit Tijdschrift voor Na- 
tuurlijke Geschiedenis, bl. 358—378. 

A.) In de eerste plaats geef ik ter ophelde- 
ring van den’ vorm des negerschedels eene ver- 
kleinde copie van drie fraaije teekeningen van 
J. C. Werner, die ik door de vriendelijke tus- 

schenkomst van den Hoogleeraar G, Bresener , naar 

eenen schedel uit het kabinet van vergelijkende 
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ontleedkunde in den Plantentuin te Parijs heb 

laten vervaardigen. Ik koos dezen schedel daar- 
om tot voorbeeld, omdat hij mij reeds voor vele 

jaren bij mijn verblijf te Parijs, door den onge- 

meen scherpen gelaatshoek en de dierlijke ont- 

‘wikkeling van het aangezigtsgedeelte zeer in het 

oog was gevallen. Daarenboven geeft dezelve ons 

een duidelijk begrip van de meest kenschetsende 

bijzonderheden van den negerschedel in het alge- 

meen. Ik reken daartoe b. v. de smalheid van 

den schedel, de eigenaardige uitpuiling van het 

midden van het voorhoofdsbeen, de schuinsch ge- 

plaatste snijtanden, de lange onderkaak enz. De= 

ze schedel is afkomstig van” een’ Makoea, van 

welken volksstam “wij op eene andere plaats, 

(Tijdschr. voor Nat. Gesch. III. bl. 92) gespro- 

ken hebben „ en die langs de ‘Oostkust van Zuid- 

Afrika , ten noorden van de Zambeze woont. Men 

vergelijke dezen schedel met den fraaijen Kaffer- 

schedel ‚ welken wij vroeger hebben doen afbeel- 

den (Tijdschr. voor nat. Geschied. IV. PL 2). 

Of de Makoea's , gelijk Barrow vermoedt, Kaf- 

fers zijn, of volgens Sarr tot de Negervolken 

behooren, is voor ons Uians van minder belang, 

daar wij meer en meer in onze meening ver- 

sterkt worden , dat men de Kaffers van het Ne- 

gerras niet behoort af te scheiden. Zij kunnen 

daarom van de Negers van de Guinesche kust zeer 

onderscheiden zijn ; dergelijke verschillen toch vindt 

men eveneens onder volksstammen van den Kau- 

kasischen /ypus. Hoezeer verschilt b, v. de zuis 
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delijke Ffanschman of Italiaan vanden Noord 

duitschen landman! 

B.) Vervolgens moet ik mij nader verklaren 

over den gemiddelden omvang en: inhoud van 

den Negerschedel. De lezers van dit Tijdschrift 

herinneren zich, dat wij als resultaat van” ons 

vergelijkend onderzoek vroeger hebben opgege- 

ven, dat. de Negerschedel van den Europeschen 

en Sineschen schedel door een’ Aleineren omvang 

en geringere breedte verschilt. (IVde Deel, bl, 

263 ).- Ten einde „deze vergelijkende metingen 

ook ten dienste van hen zouden kunnen strekken, 

die buiten ons Vaderland in deze onderzoekingen 

belang stellen en onze, weinig meer dan de Deensche 

of Zyweedsche bij buitenlanders bekende taal niet 

verstonden, hebben wij er een verslag van opge= 

steld in de Fransche taal, hetgeen in de Anza- 

les des Sciences natur. is opgenomen. (sec. série 

Tom. VIII). ‘Wij zagen dan ook blijken, dat 

deze onderzoekingen en derzelver resultaten niet 

onbekend gebleven zijn. Maar het heeft mij eeni- 

germate bevreemd , dat ik hier en daar deze 

resultaten vermeld gevonden heb, bij en nevens 

het resultaat, hetwelk de beroemde ontleedkundi- 

ge FE. Trepemann uit zijne weegproeven heeft af- 

geleid. Hij beweert, namelijk, dat het gevoelen 

volgens hetwelk de Negers eenen minder ruimen 

schedel en kleinere hersenen zouden hebben dan 

de Europeanen, eene dwaling is (a). 

(&) Zoo b.v. G. VALENrTIN’s Repertorium für dna- 

tomie und Physiologie, 1IL d, 1833, 5, 140—157. 
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Ondertusschen is deze meening van den Hoogl» 

Tiepemann in strijd met de onze. Wanneer dat, 

't welk onze metingen ons geleerd hebben, juist 

is, dan moet de inhoud der schedels bij Negers 

gemiddeld genomen, kleiner zijn dan bij Europe- 

anen. Wij hebben zulks reeds bij de aankondi- 

ging van het werk van Trepemann doen opmer- 
ken (a). Doch wij willen het thans nog dui- 

delijker en overtuigender aantoonen. 

Gelijk bekend is, heeft de Hoogl. Trepr- 

MANS zich van de volgende wijze bediend om 

de capaciteit der onderscheidene schedels te 

bepalen, Na vooraf den schedel gewogen te 

hebben, vulde hij denzelven door het achter- 

hoofdsgat met. drooge gierst, en woog den al- 

dus gevulden schedel voor de tweede maal; van 

dit laatste gewigt trekt hij het eerste vaf‚. Men 

kan niet ontkennen , dat deze eenvoudige han= 

delwijze ons den betrekkelijken omvang van den 

schedel op eene vrij voldoende wijze leert kennen , 

al is dezelve dan ook niet voor zeer naauwkeu- 

rig te houden. Maar om vergelijkbaar te zijn, 

zoude echter deze wegingen met dezelfde gierst 

moeten geschieden. Trepemann, ondertusschen , 

heeft deze wegingen grootendeels door anderen, 

(a) Tijdschr. voor Nat. Geschied. IV. Boekbeschou- 
wing, bl. 8. Van dezen arbeid van TrenemaNN 

is, na de engelsche bekendmaking in de Philos. 
Fransactians, eene vermeerderde duitsche uitgave 
in het licht verschenen. ( Das Mirn des Negers 

„rit dem des Europáers und Orang-Outangs vergli= 

chen, Mito Tafeln. Heidelberg 1837. kto.) 
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en in verschillende kabinetten laten verriglèn. 
Daarbij kan ook.-eene” nieuwe oorzaak “deron= 
naauwkeurigheid komen, die van de waarnemers 
afhangt. Als men de tafels inziet, vindt men een 
vrij groot aantal van schedels, waarvan de ruim-= 
te der holte in gewigt van gierst bij geheele von= 
een bepaald is, zonder bijvoeging van drachtnen 

of greinen; elk evenwel, die zich met het “wegen 

of meten van natuurlijke ligchamen heeft bezig 

gehouden, weet bij ondervinding ‘hoe zeldzaam 

het is, dat de uitkomst zulke ronde getallen 

geeft. Het is daarom mogelijk, dat sommige dier 

gewigten niet met de grootste naauwkeurigheid be- 

paald zijn, en slechts ten naastenbij de uitkomst, 

die men verkregen: heeft, aanwijzen. 

« Daar evenwel de door den Hoogl. TrenEmAnN 

zelve of op zijn verzoek door anderen gewogene 
schedels zeer $talrijk zijn, kan men aannemen, 

dat de misslagen- of onnaauwkeurigheden, die 

mogten begaan zijn, zich eenigermate compense- 

ren; wij kunnen dus met eenige waarschijnlijkheid 

verwachten, dat de gemiddelde uitkomst zich niet 

ver van de werkelijkheid verwijderen zal. 

Tiepemann geeft het gewigt der gierst, die de 

schedelholte bevatten kon, bij 186 mannen van 

het Kaukasische Ras op. Wij willen thans niet 

stilstaan bij de opname van een’ Hindoeschedel on= 

der dit getal, waarbij dit gewigt slechts 27 oncen, 
6 drachmen en 30 grein bedroeg, en die veelligt 

de schedel van een’ Zd/oof kan geweest zijn; noch 

ook bij den schedel van een Darfouraan, uit het 

Leidsch Museum Anatomicum ‚ waarvan wij vroe- 
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ger hebben “aangetoond , dat‘dezelve tot het Ne- 

gerras behoorde ; — wij nemen de uitkomst thans 

in haar geheel , en hebben ons de moeite getroost, 

alde getallen van deze 186 waarnemingen bijéén 

te tellen, en vervolgens door 186 te deelen, Zoo 

verkregen wij tot gemiddeld getal 39,7 oncen, of 

89 oncen, 5 drachmen en 36 grein, 

_Onder de door Treprmanx opgenoemde 186 sche- 

dels vindt men er 20, die 40 oncen, 24 , die 39 on- 

cen en 21, die 33 oncen gierst inhielden. Vijfenzestig 

en dus meer dan een derde viel alzoo binnen deze 

limiet van gemiddelden omvang,en bij geen getal 

van gewigt staat een grooter aantal schedels ver- 

meld dan bij 39 oneen , namelijk 24 (a). Men mag 

dit derhalve als den middeiterm beschouwen. 

__ Van den aethiopischen menschenstam heeft Trr- 

BEMANN 70 schedels eveneens of zelve gewogen of 

door anderen doen wegen. De getallen dezer 

waarnemingen bijéén trekkende en door 70 dee= 

lende, verkrijgen wij voor gemiddeld getal: 37,8 

oncen, of 37 oncen, 6 drachmen en 24 grein. Wij 

vinden hier dus een verschil van twee oncen nage- 

noeg , of zoo men naauwkeuriger wil, van 1 once 

en 7 drachmien. Twaalf schedels bevatten omstreeks 

837 oncen en 45 schedels van de 70 (dus veel meer 

dan de helft) hielden 38 oneen en daar beneden 

in. Onder de 186 als Kaukasisch aangemerkte 

schedels warener daarentegen 116, waar dit ge- 

wigt 39 oncen en ‘daarboven bedroeg. 

” 

(a) Das Hirn des Negers. S. hk, 
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Ik geloof, dat het niet noodig zal zijn om hier 
iels meer bij te voegen ten einde aan te toonen, 
dat. de onderzoekingen van TreDrmANN tot de- 
zelfde resultaten geleiden als onze metingen, en 
dat wij derhalve veilig mogen stellen : 

« dat de inhoud des schedels bij Negers, gemid 

« deld genomen, kleiner is dan bij Europeanen, 

«en dat dus ook de hersenmassa bij hen ge- 
« middeld, geringer wezen moet.’ 

Wanneer ik gevolgelijk over de resultaten van 
mijn onderzoek met den Heer Trepeuann verschil, 

geloof ik, dat ik mij allerminst bij hem zal heb- 

ben. te verschoonen, daar zijne ‘waarheidsliefde 

hem voorzeker die van anderen zal doen er- 
kennen, Ik heb mij, om tot mijn besluit te ge- 
raken , bediend van, zijne eigene waarnemingen, 
Het is overigens ongaarne, dat ik hen tegenspreek „ 
wier verdiensten ik hoogschat; maar de waar 
heid staat boven alle menschelijk gezag en elk 

onderzoeker der. natuur, beroemd of onbekend, 

moet haar dienaar zijn. 

Meent iemand nu dat een verschil van 1 ons en 

7 drachmen of zelfs van 2 oncen al dien omslag, 

niet. waard is en niet veel beteekent, dan zou ik 

gaarne wenschen te weten, hoe groot het verschil 

volgens zijne schatting zou moeten wezen, 't geen 

hier in aanmerking komen mogt? Het verschil 

bedraagt dan toch ruim # van het geheele ge- 

wigt. Onze metingen leerden ons ook slechts een 

verschil van 20 millimeters in den gemiddelden 

omvang der schedels kennen, d. i. nagenoeg + 
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verschil in dezen omvang. Wij konden dus het 

verschil van gewigt a priori niet grooter ver- 

svachten. 6 

Meenen eindelijk sommigen, dat die gemiddelde 

maat iets denkbeeldigs is, wij stemmen het ge- 

deeltelijk toe. Maar zoo is dan ook de gemid- 

delde temperatuur , de gemiddelde barometerständ 

enz. iets denkbeeldigs. En ondertusschen zullen 

de physict zich dat denkbeeldige niet laten ont- 

wrmgen; zij hebben er te veel schoons en nuttigs 

uit geleerd. Ik hoop, dat wij in de natuurken- 

-nis van denfmensch onze wetenschappelijke’ vrien- 
den in dit opzigt zullen navolgen. Overigens ver- 

wijze ik voor dergelijke methode van onderzoek 

naar de scherpzinnige geschriften van Quererer. 

C.) Ik wil eindelijk hier nog op eene bijzon- 
derheid in den ligchaamsbouw der Negers opmerk- 

zaam maken, welke ik op mijne beurt aan de 

opmerking van ‘anderen te danken heb. Bij de 

Ashantijnsche. vorstelijke knapen, die zich nu 

reeds sedert ongeveer een tweetal jaren in ons Va- 

derland ophouden, bespeurde men, dat het vel 

tusschen de vingers verder gegroeid is, dan zulks 

bij de handen van Europeanen gewoonlijk wordt 

opgemerkt, zoodat de eerste geleding der vingers 

korter schijnt te zijn, dan zij werkelijk is, Ik heb 

naderhand deze bijzonderheid bij meerdere Negers 

in meerdere of mindere mate waargenomen en be- 

zit eene menigte afteekeningen van Negerhanden, 

waaronder ook van den bekwamen kunstschilder 

Scummmr te Rotterdam, die deze bijzonderheid 

voor oogen stellen, Ook hebben eenige bekenden , 
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die er gelegenheid toe. hadden, deze waarneming 
bevestigd gevonden, zoo als onder anderen mijn 

geëerde Parijsche ambtgenoot, de beroemde ont- 

leedkundige Brescner. Intusschen vond ik deze 

bijzonderheid bij geen’ der Schrijvers vermeld , die 
ik over de aangeborene verscheidenheid der men- 
schenstammen heb nageslagen. Veelligt weten an- 

deren hier iets bij te voegen en kan de opentlijke 
bekendmaking dezer waarneming tot verdere me- 

dedeelingen aanleiding geven. 
Op Plaat XII is de regterhand van Poko, een 

der Ashantijnsche Prinsen, in omtrek afgeteekend. 
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KRUIDKUNDIGE MEDEDEELINGEN 

DOOR 
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J. FE, HOFFMANN, 

Med. Doct. 

1. LemraA ArnRuizA. In de kersvakantie 

1838 werd ik door de welwillendheid van den 

Heer Meijen, die mij goedgunstig zijn fraai mi- 

kroskoop van Aanrcr ten gebruike afstond , in staat 

gesteld , mijne vroegere waarnemingen (a) om- 

trent Z. arrhiza te herhalen, Hoezeer deze in ’t 

algemeen nader bevestigd werden, vond ik toch 

een aanmerkelijk verschil in de structuur en lig- 

ging van sommige organen, dat; bij de vroeger 

aangewende zwakkere vergrooting , slechts erkend , 

niet naar behooren verklaard konde worden, 

Na later een uitmuntend, naar eene nieuwe in- 

rigting bewerkt, instrument van Pisror bekomen 

te hebben, zette ik het onderzoek in Mei en 

Junij dezes jaars verder voort en bragt de ver- 

kregen uitkomsten met de vroegere in eene bij- 

drage te zamen, welke ik in Julij aan den Heer 

Meijer, ter plaatsing in WreGmann's Archiv, ter 

hand stelde, Ter verbetering van het aan boven= 

aangehaalde plaats medegedeelde, laat ik ook’ hier 

(a) Tijdschrift, enz. IV. bl. 282333. 



258 

eene korte opgave van het gevondene volgens 

De exemplaren, die ik onderzocht, werden mij 

van Gouda naar Berlijn, een gedeelte op spiritus; 

het ander in gewoon slootwater toegezonden ; 

deze waren, door, de reis niet beschadigd en tier- 

den, bij eene gunstige plaatsing in mijne kamer , 

zeer welig in het Spreewater. In hunne ontwik- 

keling en verderen levensloop weken zij van de 

in 1836—38 waargenomene in geenen deele af; 

hieromtrent valt dus niets tot het reeds bekend 

gemaakte bij te voegen. , 
Het anatomisch-mikroskopisch onderzoek lever- 

de rij daâarentegen , door de aanwending van 
beteré instramenten, meer bepaalde, gedeeltelijk 

afwijkende uitkomsten. Deze zullen wij nu naar 

volgorde der verschillende deelen nader beschou- 

wen. pese 

1% Epidermaiso 

a. Van de bovenste bladzijde. 

Deze bestaat uit ongelijke 4 4—8 hoekige celle 

met regtlijnige wanden, en, bevat ovale stomata 

ter lengte van 0, 0013—0,0015, en ter breedte 

van 0,0009 —0,0012 P.D. Ter betere vergelij- 

king onderzocht ik evenzeer de epidermis der bo- 

vénste bladzijde van Zemna polyrrhiza, minor 

en gibba (a). Bij polyrrhiza zijn de cellen veel 

(a) Later ook de 'bloeijende blaadjes van Z. fri= 

sulca, welke van de gewone onvruchtbare zoo 

aanmerkelijk verschillen. Zij zijn namelijk kor- 

ter, smaller, engesteeld, aan de spits omgcho- 
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kleiner, van zeer onregelmatige gedaante en ge- 

slingerde wanden. De stomata zijn meer rond 

ter lengte van 0,0006 —0,0006 en breedte van 

0,0005 — 0,0007 P. D. Zemna minor en gibba 

komen in ‘hare epidermis vrij wel met elkander 

overeen en staan ten dien opzigte als ’t ware in 

t midden «tusschen polyrrhiza en arrhiza; de 

cellen, grooter dan die der eerste, doch kleiner 

gen en voor een derde ondergedoken, terwijl het 

overige gedeelte met eene drooge oppervlakte ge- 

heel vrij of met één, hoogstens twee, der gewone 

blaadjes verbonden, bovendrijft. Bij den onvrucht- 
baren vorm daarentegen , zijn de blaadjes lang-ge- 

steeld, lancetvormig, in een onbepaald, dikwijls 

zeer aanmerkelijk getal vereenigd en drijven al- 

tijd tusschenwaters. Eerstgemelde ontwikkelen 
hunne bloem in ééne der zijdelingsche spleten, 

zelden in beide ( vergel, over het verschil in 
vorm, en de bevruchtiging der ontwikkelings- 

organen, bij de bloeijende blaadjes van Z. trisul- 

ca, Nees v. EsennreK „ Bemerkungen über die 
Gatlung LemNa in het Magazin der Gesellschaft 

Naturforschender Freunde zu Berlin u.s.w. 
7 Jabrg. Berlin 1816. S.15), Deepidermis van het 

met drooge oppervlakte drijvende gedeelte ‘heeft 

gekroesde cellen, tusschen welke de sfomata ge- 

legen zijn. Deze ontbreken in het ondergedoken 

deel en in den gewonen onvruchtbaren vorm ten 

eenentale, In ’t algemeen komt de bloeijende 
vorm veel meer met Zemnae, vooral minoren gibba 

overeen, zoo zelfs, dat zij, gelijk de Heer 

Kunrm mij mededeelde, hem door één’ zijner 

toehoorders voor bloeijende exemplaren van mi- 
nor gebragt is, 
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dan die der laatste , hebben eene onregelmatige 

gedaante, eenen veel grooteren lengte- dan breedte- 

diameter. en gekrulde, wanden, De sfomata' zijn 

meer. of min,elliptisch , over ’t algemeen iets:groo- 

ter bij gibba (0,0008 —0,0011. lang en 0,0007 — 

0,0009 breed ), dan ‚bij xz20or ( 0,0006 —0,0009 

lang en 0,0004— 0,0006 breed), alwaar oak, de 

cellenwanden minder gekroesd voorkomen. Intus- 

schen heerscht hierin veel individueel verschil. In 

de nog ondergedoken winterknoppen der gemelde 

soorten zijn de sfomafa gesloten, en de bovenge- 

komen meer of min. geopend. Daarsook de in 

den zomer , zonder oogenschijnlijke oorzaak, ge- 

zonken blaadjes van ‘Z. arrktza gesloten stomata 

vertoonden, zoo meen ik het openen en sluiten 

van deze en de ontwikkeling van lucht in de tus- 

schencelsgangen als oorzaak van het onderduiken 

en weder boven komen der plantje te mogen 

aannemen (a). 

b. Van de onderste. bladzijde, 

Even als bij alle drijvende waterplanten, ont- 

breken in deze de stomata ook bij L. arrhiza ; 

de cellen zijn over ’t algemeen iets grooter, en 

liggen met hare wanden digter aan elkander, 

hennen 

(e) Of de plantjes. eerst lucht. ín hun celweefsel 

ontwikkelen, daardoor ligter, geworden maar bo- 

ven stijgen en_nu hunne,stomata,openen, dan 

wel, door de reeds geopende stomata, lacht uit 

het water in hunne, tusschencelsgangen. opne- 

men, kan ik niet beslissen, daar ik nog geene 

vergelijkende proeven hieromtrent genomen heb, 
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Een weinig onder het stompere gedeelte (basis) van 
het enkelvoudige blaadje (« ) ‚ wor den zij allengs 

smaller ‘en vormen, door 3-5rijen van zeer smalle 

langwerpige cellen , den rand eener bijzondere holte 

of spleet, welke wij zoo straks nader zullen be- 

schouwen. Iets lager zijn zij meer inde lengte uit- 

gestrekt, eenigzins prismatisch en laten daar eene 
kleine elliptische opening, waarin zich het paren- 

ehym in den vorm van zeer kleine ‚ rondachtige cel- 

letjes voordoet. De vergelijking met de kortelings , 

hetzij van zelve, hetzij mechanisch, van elkander 

gescheiden blaadjes, toont ten duidelijkste, dat 

hier de ‘steel aangehecht was, welke het jongere 

blaadje met het oude of moederblaadje verbond. 

IF, VERTICALE DOORSNEDE. 

Het celweefsel bestaat uit meer of min ellipti- 

sche cellen. Naar de bovenste bladzijde zijn zij 
kleiner en regelmatiger elliptisch, in het midden 

het grootst, een weinig meer octo-dodecaëdrisch, 

terwijl zij aan den rand der onderste bladzijde 

weder in grootte afnemen. In de winterknop- 

pen (5) zijn-zij, vooral de van den bovenrand 

tot op het midden liggende, digt met amylum en 

‘chloropliyl- -korreltjes opgevuld. 

« 

(a) Ik stel hier deze uitdrukking in plaats der in de 
vorige Bijdrage gebezigde, waar ik de plantjes 

weelal bolletjes noemde. ) 

(B) In plaats van kiem in de Bijdragegebezigd, heb 
ik steeds knop gebruikt. 

NAT. TijnsctR. D. VL. S. 4, 18 
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Deze nemen bij de verdere ontwikkeling lang- 

zamerhand af, zoodat bij de'gepaarde ‘blaadjes 

de middelste cellen. van ‘het,oudere, er nagenoeg 

geene of althans zeer. weinige’, de bovenste en on- 

derste wel is-waar meer, doch in vergelijking met 

den. winterknop veel minder. bevatten, terwijl het 

jongere blaadje ‘hieromtrent het midden houdt tus- 

schen deze en het volkomen ontwikkeld moeder 

blaadje. Deze structuur is, uitermate, geschikt om 

het plantje boven te houden, daar de grootere , 

minder gevulde. cellen in 't midden; tusschen de 

kleinere, gevulde aan het bovenste en onderste 

gedeelte, bijna hetzelfde als éene- holte te weeg 

brengen; voegt men hierbij de convexe, in hare 

lengte- doch vooral in hare breedte-as de boven- 

bladzijde overtreffende onderste bladzijde, welke 
hierdoor bij de kiel van een platgebodemd schip 

kan vergeleken worden, dan ziet men hoe doel- 

Areflend in het gemis der worteltjes, als hulpmid- 

del tot het bovenhouden bij de andere soorten, te 

gemoet gekomen is. Í 

Bij. deze doorsnede valt verder in het oog: 

1°. bij den winterknop. 

a. Eene kegelvormige holte, welke zich tot 

een derde of ongeveer het midden uitstrekt, en 

2, zeldzamer 3 jonge knoppen van zeer ongelijke 

grootte bevat, Aan deze, althans aan het groot- 

ste, kan men weder een klein knopje onderschei- 

den. Ter duidelijker voorstelling der. op elkander 

volgende knoppen, heb ik ze naar hunne onder- 

linge betrekking door gelijknamige letters aange- 
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duid, en deze in de verschillende afbeeldingen 

ter benoeming der overeenkomstige knoppen ge- 

bezigd. Den enkelvoudigen winterknop noemen 

wij a, den ingesloten grootsten a®, den volgen- 

den a°, het zeer kleine knopje van a°, 5. Heeft 

a° zijne volkomene ontwikkeling bereikt, zoo is 

van het gepaarde plantje, a het moederblaadje ; 

u° de jonge spruit. Dan vindt men: 

2°, bij eene doorsnede van hetzelve: 

a* met een’ steel aan a verbonden; a? zeer in 

grootte toegenomen en reeds duidelijk gesteeld; 

hierop volgen nu één, somtijds twee knoppen, 

welke wij af en a° noemen. Alle deze (a°, a°, 

a* en a°) behooren tot ééne generatie, en zijn 
met de op elkander volgende knoppen eener meer 

volkomene plant, of, zoo men de eigenschap , 

zich van zelve af te scheiden en een nieuw indi- 

vidü te vormen, mede in de vergelijking wil op- 

nemen, met de bolletjes, welke zich bij een 

bolgewas aan den ouden bol ontwikkelen, te 

vergelijken. Even als bij de doorsnede van een 

enkelvoudig winterblaadje , de knop a* eenen 
zeer jongen 5 vertoonde, vindt men nu ook den 

volgenden a° en a® met een knopje voorzien, 

hetwelk wij bij a? e en bij a* d noemen; verder 

heeft ar zelve eene 62 ontwikkeld; deze 5, 6°, 
e, d, behooren tot de tweede generatie, terwijl 

de jonge knop van 6, f, somtijds ook van b*, 

g eene derde voorstelt, Naar gelang der ont- 

wikkeling zijn deze knoppen meer of. min ge- 

steeld ; bij de gepaarde blaadjes-is de steel aan 

18% 
„ 
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de jonge spruit het duidelijkst te zien en be- 

staat hier uit langgestrekte, nagenoeg cylindri- 

sche cellen, welke na de scheiding zich in hare 

breedte-doorsnede als de bovengemelde zeer klei- 

ne, rondachtige cellen voordoen, en het likteee 

ken (a) der vroegere aanhechting vormen. Reeds 

een weinig voor de afscheiding wordt dit liktee- 

ken door eene dwarsstreep (b) aangeduid , wel- 

ke, in zeker opzigt, met de geleding, tusschen 

het blaadje (foltolum) en den algemeenen blad- 

steel (petiolus) b.v. bij Citrus aurantium en 

anderen overeenkomt. De beschreven steel is ge- 

heel analoog met het deel, hetwelk bij minor. en 

(«) Aan den winterknop is dit zwart van kleur, door 
de fijne modderdeeltjes, welke aan de afgeknot- 

te cellen blijven kleven. 

(5) Deze dwarsstreep (zie PI. II. fig. 3* e der vo- 

rige Bijdrage enz. ter aangehaalde plaatse van 

dit Tijdschrift) gaf voornamelijk aanleiding tot 
het dwaalbegrip, dat de jonge knoppen der bei- 

de gepaarde blaadjes door een’ gemeenschappe- 

lijken steel vereenigd zouden zijn. De smalle 

prismatische cellen , waarvan wij boven spra- 

ken, bootsten een vervolg van den waren steel 

na, daar zij, door het parenchym heen schijnend, 
met het eenvoudig mikroskoop niet, als in een’ 
anderen focaal-afstand gelegen, konden erkend 

worden. Onder mijne schetsen van verticale door- 

snede, is er ééne, waar de verbinding geheel 
juist is afgeteekend; de gemelde omstandighe- 

den bragten mij op het dwaalspoor, waarvan ik 

nu met behulp eens zamengestelden mikroskoops 

op den goeden weg hen teruggekeerd; 
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gibba, doch vooral duidelijk bij polyrrhiza; 

de blaadjes onderling verbindt, en kan als eene 

steng, tot de eenvoudigste termen terug gebragt, 

beschouwd worden. Daar verder bij polyrrhiza , 

minor en gibba de verdeeling der blaadjes even- 

eens plaats heeft, zoo namelijk, dat deze zich 

van den steel loslaten , welke aan het moederblad 

nog eenigen tijd blijft vastzitten, terwijl bij é77- 

sulca blad en steel bij de scheiding vereenigd 
blijven, zoo zoude men hieruit mogen besluiten, 

dat de verdeeling der bladen in aan den bladsteel 

met of zonder geleding verbondenen, geene phy- 

siologische waarde heeft: een gevoelen, waarvoor 

een blad van Ceratonia siligua, in den hortus 

te Göltingen gevonden (a), mij een grondig be 

wijs opleverde. Daar echter deze beschouwing 

ons hier geheel van den weg zoude voeren , moe- 

ten wij dezelve tot eene nadere gelegenheid be- 

sparen, en nu tot Z. arrhiza terugkeeren. 

In het moederbolletje blijft de steel nog eení- 

gen tijd zitten, en schijnt, in sommige gevallen, 

het aanzien van een rudimentair worteltje te 

kunnen aannemen. Het is mij niet gelukt, om- 

trent dit punt tot volstrekte zekerheid te geraken. 

Vele gevallen kwamen mij voor, waarin ik, met 

volkomen overtuiging, het orgaan voor een’ ouden 

steel moest verklaren, geen enkel, waar het zon- 

der twijfel een rudimentair worteltje was, ter- 

(a) Aan hetzelfde exemplaar, hetwelk mij eene 

trechtervorming vertoonde, Zie Tijdschrift enz. 

VL. bl. 72 in de noot. 
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wijl de opzettelijk hieromtrent genomen proeven 

alle mislukten. 

„Van het zekere nu tot het onzekere besluitende , 

komt het mij tot hiertoe het waarschijnlijkst voor, 

dat, ook daar , waar het een’ waarlijk bedrieglijs 

ken wortelvorm vertoonde, dit deel een terugge- 

bleven steel der jonge spruit was. 

6. Holte of spleet, waarin de 

knoppen gelegen zijn, 

Bij den eenvoudigen winterknop heeft dezelve 

eene kegelvormige, aan. de benedenzijde eenigzins 

afgeplatte gedaante en wordt bijna geheel door de 

jonge knoppen opgevuld. De cellen van het paren- 

chym worden in de nabijheid van lieverlede klei- 

ner, vooral smaller, tot dat zij aan den buiten- 

rand, met een’ nagenoeg cirkelronden ring, het 

meer of min uitspruitende knopje omvatten, Bij 

verdere ontwikkeling van het ‚plantje, neemt de 

holte in grootte toe, vooral in breedte of gapings- 

doorsnede, Heeft a* zijne volledige grootte be, 

reikt, dan vindt men, bij de scheiding, de holte 

met de beschrevene van den winterknop a overeen= 

slemmend „ terwijl deze, met eene wijde gaping , 

de volgende knoppen a°, a*, 4“; meer. of min 

verholen, insluit. Dit verschil in de opening der 

holte is een zeker kenmerk , waaraan men, onder. 

de enkelvoudige plantjes, de moederblaadjesen de 

jenge spruiten kan erkennen (a). 

(a) Daar de in den zomer ondergedoken blaadjes, 

waarvan wij boven spraken, allen eukelvoudige 
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De knoppen liggen vóór, doch tevens „aast el- 

kander in de holte, de grootste het meest naar 

voren (naar de opening) en zoo er nog twee 

andere aanwezig zijn , meestal tusschen deze bei- 

de. In dit geval heeft mer dan éénen eindeling- 
schen en twee zijdelingsche of okselknoppen. Door 

de vergelijking der holte bij de eerste, tweede 
en derde generatie, blijkt het ten duidelijkste, 

dat zij van buiten naar binnen ontstaat, daar de 

jongste knoppen het minst (slechts voor een derde 

of de helft) en de oudere al meer en meer door 

«de holte omsloten worden. Het is moeijelijk te 

bepalen of de knoppen in de holte naar binnen, 
dan wel deze om genen heengroeijen. Welligt 

ook vindt beide gelijktijdig plaats, hetgeen door 

de ontwikkeling en tegengestelde rigting (a) der 
jonge knoppen vrij waarschijnlijk wordt. 

moederblaadjes waren, komt het mij niet onwaar- 

schijnlijk voor, dat het; in: de wijde holte in- 

dringend, water de oorzaak van hun onderzin= 
ken"is of althans veel daartoe bijdraagt.” Bij de 
im den herfst zinkende waterknoppen is deze wij- 

de opening niet aanwezig; de holte wordt bij 

hen„-door de Ileine uitpuiling van het knopje 

volkomen gesloten, Hier is dus het onderduiken 

van geene mechanische oorzaken afhankelijk, 
(a) Dit is zeer duidelijk te zien in fig. 7, pl. I der 

aangchâalde Bijdrage,"erz, De Heer MeyeN 
heeft, bij het vermelden van’ dit bijzondere ge- 
val in zijn Jakresbericht van' 1838, S. ble, mijne 
meening aldus verklaard, dat ik namelijk zoude 

gelooven, dat het vereenigd blijven der gepaarde 

blaadjes , door toevallig aangegroeide algen, in- 
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Horizontale doorsnede. 

Deze leert ons weinig omtrent de verhouding 

der inwendige deelen, daar, bij de schuiache 

rigting der knoppen, eene zoodanige doorsnede 

de grootere van hunne stelen afsnijdt en de klei- 

ne meestal niet raakt. Hierbij zullen wij dus niet 

langer stilstaan (a). 

Maken wij nu ten slotte uit het medegedeelde 

fusoriën enz., de oorzaak “zoude zijn „ dat de 

plant, zoowel in enkelvoudige, als in gepaarde 

blaadjes voorkomt. »Der Werfasser. beobachtete 

» in einem Falle, dass die 2 Blättchen eines Exem- 

»plares, durch Algen , Infusorien u.s.w., so 

»fest mit einander verbunden waren, dass sie sich 

» nicht trennen konnten und glaubt hieraus erklà- 

»ren zu, können, wesshalb man, diese „Pflanzen , 
» bald in rt bald in gepaarten Blättchen 

»findet” Ik meen nergens eene uitdrukking 

gebezigd te hebben, die tot-deze opvatting aan- 

leiding geven. kan. 

(a) Voor de litteratuur in de Bijdrage-enz. p.38—40 
vermeld, heb ‚ik geene nieuwe bronnen gevon- 

den; daarentegen bekwam ik eenige der. aange- 

haalde werken, welke ik vroeger niet gezien 

had, b.v. Primitia florae Holsaticae auctore F. 

H. Wriocers, Musumensi (van Huisum in Vrics- 

land? ) op den titel, F. H‚ Wrcmers in,de op- 
dragt, Miliae 4780 en het Bulletin Philomathique. 

Van dit laatste citeerde ik 7°, 87 of 78, daar 

ik bij andere Schrijvers beide opgaven. vond ; 

geene van beide is echter juist.. De bedoelde 
plaats wordt. gevonden, Bulletin „philomathigue 

II. 4844. n°. 79. p. J82* sq. pl. AVI. 
Ag. 2 z etc. Overigens ishet van weinig of 
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eenige-gevolgtrekkingen , ten-opzigte van het soor: 

telijk „onderscheid van Z. arrkiza:en de andere 

meergemelde soorten, dan leyert het verschil der 

epidermis ‚doch. vooral dat der stomata „ een 

ontegenzeggelijk bewijs voor standvastig-soortsbe- 

bestaan ‚van-Zemna arrhiza. 

IL, LucurBUISHAREN, : 

Het nadere onderzoek omtrent deze orgarien 

gaf mij de volgende uitkomsten (a). \ 
1°. “Bij Villarsia Vert. zijn dezelve niet aan- 

wezig. Hetgeen wij in Göttingen daarvoor en 

daarmede verwant hielden, was ‘geheel iets an- 
ders: eenig vreemd product, slechts toevallig in 

de ‘onderzochte exemplaren voorhanden; de ge- 

gaffelde eenvoudige haren (6) welligt schimmel- 

draden, die’ zich dikwerf in luchtholten bij’ ge- 
droogde planten ontwikkelen ; de gelede (c) mis- 

schien conferven, die op de eene of andere wijze 

in de luchtbuis geraakt zijn, waarvoor de omstàn- 

digheid pleit, dat wij slechts het uiteinde van het 

rhizoma ‘voor ons onderzoek konden bezigen (d). 

geen belang, daar het slechts een uittreksel uit 

Worrer’s Commentatio de Lemna bevat; de plaat 

is daarbij zoo slordig gecopiëerd, dat alle figu= 
ren Omgekeerd staan. 

(a) Vergel. LinnaEA, XIII 3. p. 291—296. 
(4) Afgeb. Ren XII. 6. pl. VII. fig. 6, a. 
(ce) Afg. Linnara, XII. 6, PI-VIL. fig: 6, b en c. 

(4) Het vermoeden van den Heer Mey es (Jahresbericht 
5, 107,) wordt dus hierdoor volkomen bevestigd, 
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Ik vond ook geen van beide producten weder in 
de exemplaren uit het Koninklijke herbarium te 

Schöneberg bij Berlijn, 

2°, Alle onderzochte-soorten: daarentegen van 

Limnanthemum , Guerin vertoonden gemelde or- 
ganen , welke vaa die van Z, peltatum (Villars 
sia nymphaeotïdes auct.) slechts in min wezent- 

lijke kenteekenen zoo als in lengte, aantal enz. 

afwijken. 

3°% Verder heb ik dezelve aangetroffen ; 
a. Bij alle onderzochte soorten van Nymphaea, 

twee nog onbeschrevene uitgenomen, welke 
in het herbarium van den Heer Kuxru zich 
bevinden , en uit Brazilië en Senegal af- 

komstig zijn, Wegens den slechten. toestand 

der exemplaren kan men, niet veel gewigt 

aan deze afwijking hechten, 
b. Bij Nuphar pumilum in, de blad- en bloem- 

stelen , niet in het ad en in de wor- 

tels, 

c. Bij Zuryale ferox, En er bladsteel , in de 

bladen zelve , vooral bij de primaire nerven, 

niet in het rhizoma en de wortels (a) Over 

het algemeen zijn zij in den bladsteel minder 

(2—3)stralig, dan in de bladen zelve (4-stra- 

lig). Ja, er komen in genen zelfs -strali- 

ge voor. Even als bij Nupharen Nymphaea 

is hunne oppervlakte gestippeld (getipfelt.) 

(a) Ik moet hierbij aprërken 5 dat slechts zeer 

dunne wortels aan het onderzochte gedroogde 

exemplaar voorhanden waren. 



27} 

A9. Van de vele plantensoorten uit verschillins 

de natuurlijke familien ‚ waarin ik geene luchtbuis- 

haren. vond, noem ik hier slechts MNelumbtum 

specitosum, luteum, caspicum en Hydropeltis 

purpurea, daar, bij de overeenkomst in houding 

en groeiwijze en natuurlijke verwantschap met 

de Nymphaeaceae , deze afwijking voorzeker op» 
merkelijk is, 

5°. Uit deze waarnemingen volgt dus, dat-het 

voorkomen der eigendommelijke stervormige or= 

ganen in de luchtbuizen, evérimin door overeen- 

komst in houding en groeiwijze als door aanver- 

wantschap in het natuurlijke Systeem bepaald 

w ordt, Í 

III. SrEnvoRMIG CELWEERSEL BN KRIS- 
TALHOOFDJES IN LUCHTBUIZEN, 

„ Fen einde tot volstrekte zekerheid te komen 

omtrent het niet voorhanden zijn der luchtbuis- 

haren bij Welwmbtum, onderzocht ik nog versche 

bladsteeleni van WV. luteum en spectosum uit der 

kruidtuin te Schöneberg bij Berlijn. Ik vond 
even als bij de gedroogde exemplaren, geen het 

minste spoor van gemelde organen; daarentegen 

deden zich ‘het stervormig weefsel en de kriss 

talhoofdjes zoo duidelijk voor, dat ik genoopt 

werd beide meer bijzonder te onderzoeken. 

Loo wel in de vier middelste, als in de klei- 

nere, aan den rand gelegene luchtbuizen, bevin- 

den zich middelschotten van stervormig celweef« 
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sel,’ Zij zijn op ongelijke afstanden ‘van elkander 

geplaatst, zeer los aan den ‘wand der, buizen ge- 

hechten niet strak-in dezelve uitgespannen,‘ daar 

zij „op een glasplaatje uitgebreid ; ruim twee malen 

de “wijdte. der buis overtreffen. In hoeverre dit 

stervormig» weefsel met de stervormige luchtbuis- 

haren kan vergeleken worden, moeten nog her- 

haalde proeven, vooral bij zeer jonge stelen, lee 

ren.:. Dat intusschen in eene luchtbuis, naar alle 

rigtingen zeer digt bij elkander geplaatste, “ster- 

vormige, haren ‚eene dergelijke functie moeten uit- 

oefenen „als een middelschot geheel uit stervor- 

mig. weefsel zamengesteld , lijdt wel geen ‘twijfel, 

Dan welke is deze? 

De geheele inwendige wand der buizen is digt 
met kristallen bezet, welke in regelmatige sterren- 

hoofdjes vereenigd zijn. Oppervlakkig beschouwd, 

schijnen zij vrij in de luchtholte uit te steken , het- 

geen bij naauwkeurig onderzoek en 250 —400 ma- 

ligevergrooting slechts bij weinige bevestigd wordt. 

De laatste of binnenste rij cellen van den. luchtbuis- 

wand is namelijk zoo.smal, dat zij, in verhouding 

tot, de volgende, “weinig of niet in het-oog valt. 

De-cellen zijn evenwijdig met den omtrek. der buis 

langgestrekt „en hebben eene veel grootere leng- 

te- dan breedte-diameter; de naastliggende -daar- 
entegen’ zijn. rond-zeshoekig , en laten vrij groote’, 

regelmatige tusschencelsgangen over. Welligt zou= 

de men dus--deze. binnenste. rij -als- een bijzon- 

der ‘vlies kunnen” beschouwen, zoo niet hier en 

daar in, plaats van ééne, twee cellen in dezelve 

voorkwamen , waarvan-de buitenste in vorm en 
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grootte den overgang tot de rondachtige maakt. 

Hoe dit ook zij, alleen in de binnenste rij komen 

de kristalhoofdjes voor; zij worden in de cellen 

gevormd en steken eerst dan vrij inde luchtbuis 

uit, als. zij, door meerdere grootte en stekeligen 

vorm den cellenwand verscheurd hebben: In eene 

fijne verticaal-doorsnede, komen alle overgangsvor- 

men voor; in eenige cellen toch ligt het kristal- 

hoofdje geheel ingesloten. en vertoont „slechts 24 

punten, die den cellenwand nog niet raken ;:bij 

andere is dezelve als een zwemvlies tusschen «de 

punten uitgespannen, terwijl de grootste (10- en 

meer puntige) nagenoeg vrij in de holte uitsteken. 

De kristallen zijn octaëders, en liggen metde 

punten zoo tegen elkander, dat er geene,‚ruimte 

overblijft; de kristalhoofdjes ‚bevatten -dus geen 

kern; hetgeen men daarvoor zoude kunnen hou- 

den, is eene onregelmatige korrelige massa , wel- 

ke, na de oplossing der kristallen door eenig 

zuur, terugblijft, en door de straalsgewijze aan= 

hechting derzelve, het aanzien van eene kern ver- 

krijgt. Waaruit de massa bestaat, heb ik niet 

kunnen bepalen : amylum bevat zij volstrekt niet. 

De kristallen zijn waarschijnlijk uit koolzuren 

kalk zamengesteld, Het cellen-vlies is dikwijls zoo 

strak om de uitstekende punten gespannen, dat 

het, ook met de sterkste vergrooting, niet kan wor- 

den onderscheiden, doch na de oplossing des 

kristals den vorm behoudt en nu te duidelijker in 
het oog valt. 

Ook de kristalhoofdjes van Myriophyllum ste- 
ken slechts schijnbaar vrij in de luchtholte uit; 
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áán” de basis ziet mer veelal het eellen-vlies 
langs het hoofdje heen loopen; bij anderen is deze 

tusschen sommige punten uitgespannen; niet één 
woord, ook in dit geslacht is het duidelijk , dat 

de kristallen ir gesloten cellen gevormd worden ; 
het cellenvlies al meer en rbeer om zich heen 

spannen tot dat het berst,; en zij zich nu vrij in 

de luchtholte kunnen uitstrekken. Bij eene an- 

dere soort van luchtbuis-kristallen valt deze ei- 

genaardige ontwikkeling nog meer ùf 't oog eri 
wel bij de niet zämengestelde prismatische, Zoo 

b. v. toonde de Heer Meren mij irt November 1888 

de kristallen in de luchtholten van Pontederta cor= 

datd ; langs welke het cellenvlies aan beide zijden: 
verliep, dan plotseling afgebroken werd én de 

spits geheel onbedekt liet, 

BRESLAU, Augustus 9839, 
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IL. van DEEN. 

“ Sedert de leer van Beru bekend en algemeen 
aangenomen is, heeft men nog niet met juist- 
heid kunnen nagaan, of door proeven aantoonen, 
wat eigenlijk het doel is, hetwelk de natuur met 
de vereeniging van de twee verschillende zenuw- 

wortels beoogde (a). Langen tijd heb ik ge- 

dacht, dat ook, onder anderen, het nut daar- 

in bestond, om de gevoels- en bewegings-zenu- 

wen altijd tot eene zekere plaats van het lig- 

_ (a) Over het nut, hetwelk zonder twijfel ‚uit deze 
vereeniging ontstaan moet, voor het verband 

tusschen de zenuwen van het dierlijk en het 
plantenleven , heb ik het eerst indachtig ge- 

maakt in mijne verhandeling: De differentia et 

nexu inter Nervos vitae animalis et vitae organicac. 
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chaam gezamenlijk heen te leiden, of met andere 

woorden , dat de gevoels- en bewegings-zenuwen 

in eene gelijke hoogte van het ligchaam zouden 

eindigen, als zij op eene gelijke hoogte van het 

ruggemerg ontstaan: zoodat b.v. de eerste lende- 

zenuw (x. lumbaris primus), die hare bewegings- 

fibrillen in zekere spieren van de lies en het dij- 

been verspreidt , ook. met. hare gevoels-fibrillen 

alleen in de huid van de lies en de dij zoude 

eindigen „enz. 

Ofschoon nu dit mijn vermoeden over het alge- 

meen misschien niet geheel onjuist is, zal toch 

eene proef, die ilk daaromtrent genomen heb, ten 

duidelijkste aantoonen , dat hetzelve geenszins over- 

al bevestigd wordt. 

Alvorens ik tot de beschrijving van deze proef 

overga, zal ik de omstandigheden, mededeelen , 

die mij tot het nemen van dezelve geleid hebben. 

Ik had, zoo als bekend is, gemeend, dat de 

staartbeenszenuw. van den -kikvorsch (merv. coc- 

cygeus), altijd slechts uit één’ wortel bestond, 
en wel uit een’ gevoelswortel, die in de streek 

van den anus eindigde. Ik noemde deze ze- 

nuw destijds . pudendus. Latere onderzoekin- 

gen hebben mij getoond, dat deze zenuw ‚wel 

dikwerf uit één’ wortel bestaat, maar ook som- 

wijlen even zoo wel een’ bewegings- als gevoels- 

wortel bezat, en dat, in dit laatste geval , eenige 

bewegihgen van de teenen door deze zenuw ver- 

xigt werden (vergelijk dit. Tijdschrift, 5te deel, 

bl.-299). « Ik- vooronderstelde- ondertusschen ook , 
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dat deze teenen eenige gevoels-takjes van deze 

zenuw (in geval er 2 wortels aanwezig waren ) 

ontvingen, daar ik meende, dat buiteù de bewe- 

gingsfibrillen, die van den x. coceygeus met ». 

ischiadieus zich vereenigen en met deze laatste 

naar de teenen zich begeven , ook gevoelsfibrillen 

moesten gaan, en dat dien ten gevolge, indien 

de staartbeens zenuw eenen voorsten wortel had, 

dezelve ook in verhouding tot dezen, eenen dik- 

keren achtersten wortel moest hebben. 

Om dit nu te onderzoeken, heb ik bij kikvor- 

schen de zenuwen voor de achterpooten blootge- 

legd (dit kan geschieden , door den buik van onde« 

ren en van voren te openen, en de ingewanden 

naar boven heen weg te praepareren, of door het 

onderste gedeelte van het staartbeen en de mus- 

culi ilio-coeeygei weg te snijden ); en indien ik 

dan zag, dat de stàartbeens-zenuw zoo dik was, 

dat ik zeker konde zijn, dat dezelve ook eenen 

voorsten wortel had, heb ik alle zenuwen , die tot 

de achterpooten gingen, falvorens zij in den ple- 

zus traden, doorgesneden, behalve de genoemde 

staartbeens-zenuw. Vervolgens heb ik (indien de 

buik van voren geopend was) de m. m. dleo-coc- 

cygei tot aan het os coccygis doorgesneden, om 

geheel zeker te zijn, dat er tusschen de achter- 

pooten en het ruggemerg volstrekt geene andere 

zenuwen aanwezig waren, behalve de genoemde 

staartbeens-zenuw (a). Nadat dit zoo geschied was, 

(a) Indien ik echter de buikholte van achteren geo= 

NAT. TĲnscHs. D. VI, St, 4, 19 
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bragt ik-2 of 4 druppels van eene sterke oplossing 

azijnzuur strijchnin in den mond van het dier. 

Hierop ontstonden, na verloop van eenige minu- 

ten’, ‘krampachtige trekkingen in ‘het voorste ge- 

deelte van het ligchaam , terwijl van de achterpoo- 

ten de teenen’ alleengin deze trekkingen deel na= 

men. Daar nw bij dusdanige vergiftigde ‘kikvor- 
schen, door de geringste aanraking, de conval- 

sive bewegingen hernieuwd worden, was het ge: 

makkelijk te-onderzoeken, of de teenen , die , zo0= 

als vermeld is, van de niet doorgesnedene staart- 

beenszenuw bewegings-takjes krijgen , ook gevoels= 

takjes door deze zenuw ontvangen. Doch dit was 

geenszins het geval; noch in de teenen, noch in 

eenig ander deel van de achterpooten was de ge- 

ringste gevoeligheid , evenmin voor sterke, als 

voor geringe, uitwendige prikkeling te ontdekken: 

Alleen het orifictum and was bij de geringste aan- 

raking zeer gevoelig. 

Hetis aldus duidelijk , dat de gevoelswortel van 

de. staartbeens- zenuw in. de huid’ van den arus 

zich” verspreidt ‚ terwijl de bewegingswortel van 
deze zenuw in de spieren van de’ teenen eindigt. 

“ Hierdoor hebbew wij aldus een voorbeeld’, dat 

twee, geheel verschillende krachten geleidende ze- 

pend had, heb ik, na het doorsnijden der ge- 
noemde zenuwen , de buikspieren tot aan de 

ossa ili doorgesneden. ( Deze wijze van proef- 

nemen is wel moeijelijker, maar soms verkies- 

lijk, wijl men daarbij door voorzigtigheid sterké 

bloeding voorkomen kan.) 
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„nuwwortels (die in twee verschillende soortenrvan 

organen (huid,en spieren) ‚ hunnen werkkring heb- 

ben ) , ofschoon zij digt bij elkander uit het rugge- 

merg ontstaan, en reeds in de ruggemergsholte:tot 

ééne zenuw zich vereenigen , op verschillende plaat- 

sen van het ligchaam ‚ ver van elkander verwij- 

derd, ieder voor zich: zelven eindigen en hunne 

functie uitoefenen. 

Door deze uitkomst vond ik ook aanleiding, om 

de drie andere zenuwen van;de achterpooten bij 

„den kikvorsch te onderzoeken, ten einde, zooveel 

mogelijk , naauwkeurig te. weten, welke verhou- 

ding bij haar plaats grijpt met opzigt tot het 

eindigen van de gevoelswortels, en welke verhou- 

ding er bestaat tusschen de gevoels- en bewegings- 

wortels. Bij de proeven. die daaromtrent geno- 

men zijn, heb ik, met-opzigt tot de zenuwen 

zelve, gehandeld, als bij eenige der proeven, 

ten behoeve mijner ontdekking over de plexus 

gedaan; ik heb, namelijk, de verschillende zenu- 

wen doorgesneden , alvorens zij in den plezus tre- 

den en maar ééne zenuw bij iedere proef in ver- 

band met den achterpoot gelaten, Om nu duidelijk 

te zien, welk deel van den achterpoot, door het 

behouden van deze ééne zenuw, gevoel behield, 

hebik, of het dier door strijchnine vergiftigd, of 

het hoofd afgesneden ; dewijl bij deze vergiftiging 

de gevoeligheid zoo zeer verhoogd is, en bij de 

onthoofde vorschen het geringste gevoel (reflexic- 

gevoel) door de reflexiebeweging verraden wordt. 

Tot het opwekken van het veronderstelde gevoel 
19.* 
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inrde verschillende deelen „heb ik gedeeltelijk: me= 

chanieke prkkeling gebezigd , gedeeltelijk een wei- 

nig onverdund zwavelzuur. Op deze wijze heb ik bij 

‘eene menigte kikvorschen den gevoelswortel ( of 

wortels ; want er zijn in zeer enkele gevallen meer 

dan ééne voor elke zenuw aanwezig ; zie dit Tijd- 

‘schrift, 5de deel ‚bl:303, aanteek. a) van elke ze= 

nuw, ieder voor zich zelve onderzocht. Hierdoor heb 

ik de volgende uitkomsten verkregen. Even zoo min 

als bij de bewegingswortels ‚ hebben de einden der 

gevoelswortels van dezelve zenuwen, bij de verschil- 

lende individuën, altijd gelijke uitbreiding, en er 
geldt hier hetzelfde , hetgeen ik onlangs met opzigt 

tot de bewegingswortels opgemerkt, en in dit 

Tijdschrift uitvoerig behandeld heb. (5de deel, bl. 

816-319. ) — Dan ‘ofschoon ik in de meeste indi- 
vidues, van het groot getal ‚ hetwelk ík onderzocht 

heb, opgemerkt heb, dat de lies en de dij hare 

voornaamste gevoelsfibrillen ontvangen van den ra- 

dix posterior nervi lumbaris primi, het onderste 

gedeelte, der dij, de knie, het bovenste gedeelte 

vân de scheen en de meeste teenen van den radix 

posterior n. lumbaris secundi ; hare voornaamste 

gevoelstakjes ontleenen; dat daarentegen het on= 

derste gedeelte der scheen, de voet en eenige 

teenen door de gevoelsfibrillen van den .n sacra- 

lis voorzien werden ; zoo waren de afwijkingen 

hiervan toch bijzonder in het oogloopend, alleen 

de huid van den wss ontvangt altijd, zonder uit- 

zondering g, zijne zenuwen van den ”, coccygeus. 

‘En miet alleen is hierdoor bewezen , dat de 

verdeeling van de gevoelsfibrillen in de zenuwen, 
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bij de verschillende individuen, geheel verschillend 

is; maar ik heb ook buitendien, door dezelfde 

genoemde proeven , mij ten duidelijksten over- 

tuigd, dat er volstrekt geene bepaalde verhouding 

bestaat tusschen het aantal gevoelsfibrillen en het 

aantal bewegingsfibrillen, welke zich tot ééne ze- 

nuw verbinden , zoodat , indien men b. v‚, duide- 

lijk gezien heeft, dat twee eerste lendezenuwen 

hare bewegingsfibrillen in de beide pooten van 

hetzelfde individu in een gelijk aantâl spieren ver- 
spreidt, het daarom geenzins zeker is, dat de ge- 

voelsfibrillen van dezelfde zenuwen eene gelijke 

verspreiding in de huid dezer pooten hebben. 

En eindelijk is het mij door deze proeven, na 

naauwkeurige onderzoekingen, ge leken, dat de 

huid haar gevoel door meer dan eene zenuw 

ontvangt; want in geene plaats van den geheelen 

achterpoot was de gevoeligheid, indien er maar 

eerie zenuw van het ruggemerg met dezen poot 

nog in verband stond, in zoo hoogen graad te 

ontdekken , als indien geene der zenuwen, door- 

gesneden was. Dit heb ik altijd waargenomen, 

al was de eene, alleen met den achterpoot in 
verband staande zenuw, ook juist diegene, uit 

welke de geirriteerde plaats, hoofdzakelijk hare 

gevoelsvezels moet ontvangen, — Het gaat der- 

halve met de huid als met de spieren, welke 

ook, veelal ieder uit meer dan ééne zenuw haar 

bewegingstakjes ontvangen, (a). 

(a) Hetwelk men het duidelijkst ziet, indien men bij 

eenen kikvorsch alle spteren van eenen der achter 
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De gezamentlijke gevolgtrekkingen, die uit het 

bovenstaande voortvloeijen, zal ik nog kortelijk 

hieronder herhalen. 

1°. De natuurwet, welke ik bij de bewegings- 

zenuw aangetoond heb, moet zich ook uit- 

strekken tot de gevoelszenuw , namelijk : 

dat een zeker aantal zenuwfibrillen bepaald 

is, om van het ruggemerg tot zekere dee- 

len van het ligchaam te gaan; dat deze fi- 

brillen in verschillende bundels ( zenuwen ) 

verdeeld zijn; dat wel bij voorkeur som- 

mige zenuwen meer vezels ontvangen dan 

anderen , maar dat de verdeeling der vezels 

geenszins ggelijk is in de onderscheidene ge- 

lijksoortige dieren; dat, namelijk, dezelfde 

zenuwen bij de eensoortige dieren geenszins 

van dezelfde dikte zijn; dat de dikte van 

de eene zenuw, zich omgekeerd verhoudt 

tot de relative dikte van de anderen, die 

dezelve het meest nabij liggen, of die voor 

dezelfde deelen van het ligchaam bepaald 

‘zijn. (Vergelijk dit Tijdschrift, 5de deel 
bl. 319. ) 

eemnes 

pooten, doorsnijdt „of van het nf los praepa-, 

„reert, behalve eene spier, (b, vs den musculus gas= 

trocnemio-soleus.), dan zal men, bij prikkeling 
ân verschillende zenuwen , alvorens zij in den 

plezus gaan, klaarblijkelijk waarnemen, dat die 
spieren, bijzonder indien zij eenige beduidende 

kracht moeten uitoefenen, van meer dan eene 

zenuw hare bewegingskracht ontvangen. 
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2°, In het verband tusschen de gevoels- en bes 

wegingswortels kan er volstrekt geene bes 

paalde verhouding aangetoond worden tuss 

schen de gevoels- en bewegingswortels. van 

eene en dezelfde zenuw bij hetzelfde indivi= 

du of bij verschillende gelijksoortige indi- 

viduën. 

3°, De verschillende deelen van de huid ontvan- 

gen hun gevoel gewoonlijk van meer dan 

eene zenuw , zoodat de verscheidene ge- 

voelszenuwen gezamentlijk over eene zekere 

uitgestrektheid der huid zich verspreiden. 

Deze natuurwet kan ik , volgens mijne 

onderzoekingen, nog niet verder uitstrekken» 

dan tot de gevoelszenuwen der achterpooten” 

In hoeverre dezelve ook geldig is voor de 

gevoelszenuwen van het overige gedeelte des 

ruggemergs, moeten nadere nasporingen aan- 

toonen (a). 

Indien derhalve één radix posterior van den 

achterpoot ziekelijk aangedaan is, of op eene 

andere wijze verhinderd wordt , de gevoelsin- 

drukken naar het centrum heên te leiden, dan 

zal het gevoel in een zeker gedeelte van den 

achterpoot niet geheel vernietigd, maar. wel 

eenigzins verminderd zijn, wijl namelijk in daf 

gedeelte nog gevoelstakjes overblijven van eenen 

anderen radix posterior, — Is daarentegen een 

(a) Dat deze wet zich niet tot de gevoelszenuwen 

der hersenen, uitstrekken kan, behoeft verder 

wel geen betoog. 
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tak „die uit den plexus komt en voor éen gedeelte 

der huid bestemd, verlamd, dan zal het gevoel 

meestal op eene zekere plaats geheel vernietigd 

zijn, daar de genoemde tak uit fibrillen van 

meer dan één gevoelswortels zamengesteld is. 

4°. De eindtakjes van de bewegingszenuw en 

de gevoelszenuw van den , coccygeus zijn 

altijd ver van elkander verwijderd. 

Het was wel belangrijk om na te sporen, of 

bij alle dieren, waar er twee wortels van den 
n. coccygeus (of der z. 7. coccygei ‚ want som- 

tijds zijn er twee) aanwezig zijn, dezelfde ver= 

houding met opzigt tot de eindtakken dezer wor- 

tels plaats grijpt. 

Wat de oorzaak van deze verhouding aangaat , 
zoo is dezelve misschien daarin gelegen, dat 

de gevoelstak reeds voor de metamorphose aan- 

wezig was, de bewegingstak daarentegen zich 

eerst onder de metamorphose ontwikkelt, Ik zal 

niet nalaten, om hierover nasporingen, ingeval 

ze mogelijk zijn, te doen; terwijl, indien dit 

vermoeden bevestigd wordt, de zaak mij hoogst 

gewigtig toeschijnt, 

Ook wil ik ten slotte mijn vermoeden te kennen 

geven, hetwelkik niet weet, in hoe verre het voor 

onderzoeking vatbaar is, dat namelijk de zenuw- 

plexus en de daaruit voortgaande zenuwen der 

ledematen, vóór en onder de metamorphose , die 

de dieren ondergaan, de functie der gaxglia en 

zenuwen van het organieke leven uitoefenen; en 
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dat hierin een voornaam nut van den plexzus 

“moet gezocht worden. , 

Wat deze laatste meening aangaat, zoo is het 

misschien mogelijk, dat naauwkeurige onderzoe- 

kingen van monstra met overtallige ledematen 
ook eenig licht over dezelve verspreiden kun- 

nen. Daarom blijft ten dien opzigte, de door 

mij beschrevene zespootige kikvorsch, ook wel- 

ligt een merkwaardig voorwerp. Want , daar 

bij dezen kikvorsch, 3 van de 4 aanwezige ach- 
terpooten (de linker natuurlijke en de twee over- 

tollige ) hunne zenuwen ontleenen, uit-den eenen 

plezus van de linkerzijde ( terwijl de plezus van 

de regterzijde alleen den regter natuurlijken ach- 

terpoot met zenuwen voorziet) is het duidelijk, 

dat zoowel de twee overtollige als de twee na- 

tuurlijke achterpooten door de metamorphose 
ontstaan zijn (a). ; 

Daar er nu volstrekt geene andere afwijking , bij 

dezen gemelden kikvorsch aanwezig, was , behalve 

hetgeen in de overtollige pooten over deszelfs! been- 

deren, spieren, bloedvaten en zenuwen , beschre- 

ven en afgeteekend is, moet de primitive afwijking 

(wat de zenuwen betreft) gelegen zijn in den plezus, 
daargelaten of deze afwijking wederom afhankelijk 

(a) Om het hier gezegde te verstaan, is het noodig, 

dat men vergelijke mijne Verhandeling: rato- 
mische Beschreibung eines monströsen , sechsfiüs- 

sigen Wasser Frosches, Leiden 1838. Tab. II. 
Fig. 5. Dat de zenuw 19’ (vroeger door mij 

nn ramus externus. wr. inguinalis genoemd ) hier tot 
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was vanhet bloedsysteem , of van het overige ze= 

nuwstelsel; uit dezen plexus zijn de zenuwen van 

eenen natuurlijken en van twee overtollige ach- 

terpooten voortgekomen. Ofschoon nu de kiem tot 

de vorming van de ledematen, reeds voor de 

metamorphose in het dier gelegen is, daarom bee 

hoeft men toch niet aan te nemen, dat dit ook 

het geval met de overtollige ledematen is. De 

vorming van deze laatste geschiedde (buiten de va- 

ten) door eene zenuw-tak van den plezus (a). 

Uit dezen zenuw-tak alleen groëiden (of liever 

Kanneemennmmd 

den plezus behoort, of uit denzelven ontstaat, 
kan ik onmogelijk „terwijlik deze, naar de natuur 

zoo naauwkeurig geteekende figuur, nader ga 
desla , betwijfelen , te-meer , daar het ontegenzeg— 

gelijk is, dat deze tak ook zenuw-vezels van den. 

n. lumbaris sec. ( vroeger rn. iliacus) in zich op= 

neemt, hetwelk men bewijzen kan (a), doordien 

deze tak na zijne verbinding met den plezus dik- 
“ker wordt (B), door den aard van verbinding, die 

hier geheel anders is, als in natuurlijken. toestand. 

C Zie, figuur 4. 19’, 20’, 13.) — Maar, indien 
deze tak ook geene zenuw-vezels ontleende uit 
den plezus, dan zal toch een ieder moeten toe- 

stemmen, dat dezelve bij dezen monstreusen kik- 

vorsch tot den plezus behoort. (vergelijk figuur 5, 

19’, 20’. ) 
(e) Zoo als het uit het boven gezegde blijkt, moet 

men bij den monstreusen kikvorsch dezen tak 

van de linkerzijde als behoorende tot den plezus 
beschouwen, terwijl dezelve in natuurlijken toe- 

stand als ramus externusn. lumbaris (vroeger ten 

onregte n, önguinalis door mij genoemd } is aan 
te zien, ® 
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deze zenuw bevorderde’ de groeijing van) genoem- 

de twee overtollige pooten. Ditis toch eene-zuivere 

organieke functie, die nog buitendien. geheel toe- 

vallig is, want in de natuur is-het wel bepaald , 

dat één vereenigde plezus lumbaris et sacralis 

aan één’ achterpoot zenuwen geven zal, en dat 

deze plexus in de metamorphose hoogstwaar- 

schijnlijk de organieke functie van deze deelen 

bevordert ‚ maar dat een zenuw-tak uit dusdanigen 

plezus de functie van twee plexus uitoefenen en, 

aan twee extremiteiten zenuwen geven zal, dit i is 

in de natuur niet bepaald; dit is eene hoogstbe- 

langrijke afwijking, waaruit, zoo het mij voor- 

komt, de volgende gevolgtrekkingen te nemen zijn. 

1°. Dat de vorming van de verschillende deelen 

des ligchaams niet altijd van de verschillen- 
de zenuwen (5) afhangt ; met andere woor= 

den, dat de vorming van een zeker deel 

niet altijd eene zekere zenuw noodzakelijk, 

maakt; want hoe is het anders mogelijk, 

dat bij de vorming van twee ledematen, maar 

‚één zenuw-tak noodzakelijk was, daar er 

hiertoe, in gewone gevallen, twee plezus 

noodig zijn («). 

(B) Daargelaten of hetde organieke of de animale zelf- 

standigheid is . die tot deze vorming bijdraagt, of 
wel dat zulks door beiden te gelijk geschiedt. 

(a) Ook deze stelling kan niet als tegenbewijs aan- 

gevoerd worden, van hetgeen Ber beweert, dat 

»namelijk de eigenaardige functiën der zenuwen 

»van de plaats, waar zij ontstaan, afhankelijk 
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2°, Dat de uitsluitende organieke functie van den 

plexus en deszelfs zenuwen vóór en onder 

de metamorphose, door bovengenoemd mon- 

strum „ in waarschijnlijkheid beduidend aan- 

wint. 

Om nu verder na te sporen, of deze organie- 

ke functie alleen aan de organieke vezels toe te 

schrijven is, die in den plexus en deszelfs zenu- 

wen zich bevinden. of dat ook de animale vezels 

daaraan deel nemen, dient men microscopische 

onderzoekingen te doen aan plexus vóór, one 

der en na de metamorphose, bij gyrini, om te 

zien, welke verhouding er bestaat, tusschen de 

organieke en animale (tusschen de grijze en 

witte) bestanddeelen. Misschien kunnen derge- 
lijke onderzoekingen, indien er mogelijkheid be- 

staat,, om dezelve te ondernemen, tot eenig re- 

sultaat leiden. 

emennnensmmmssmm 

» zijn, en dat de eene zenuw de verrigting van 
»de andere niet overnemen kan”, terwijl men 

altijd, onderscheid moet maken tusschen vorming 

en eigenaardige functie, 



GEO. PHIL. FRED. GROSHANS 

PRODROMUS FAUNAE 

HOMERI Ct HESKFODI. 

Sequentes „paginae continent Prodromum. Fau- 

nae Homert et Hesropt, Faunam autem ipsam, in 

manibus habeo, nec tamen ita absolutam ut eam 

publici juris facere possim, quam vero sì a Deo 

0. M. vires et vita concedentur , postea cum eru- 

ditis communicare volo, …Pauca de opusculi con- 

silio, addidi. 

Jam a prima juventute auctorum. classicorum 

studio summopere delectabar et nihil fere mihi 

duleius „erat ‚quam, assiduo eorum scripta versarc. 

Quum postea in Zoölogiae studium incumberem, 

non minus mihi jucundum , animus fuit argumen- 
tum quoddam tractare, quod utrumque studium 

conjungeret , ut nempe peculiari libro Zoölogiam 
Houent et _Hesronr exponerem; idque duplici 
consilio facere constitui, sc. ut simul utriusque 
poëtae lectoribus prodessem, eorumque deseriptio- 
nes ad naturam vivide expressas vindicarem , et 

simul cum Zoölogis meam de animalibus nomi- 
nalis opinionem communicarem, Sit igitur speci- 

men hoeee lectoribus acceptum ; quod si sibi eru- 

ditorum favorem conciliare valuerit, optime de 
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me-actum esse putabo et_ad ipsam Faunam elabo- 

randam magis confirmabor. Utinam eruditi anie 

madversiones suas mihi impertiri non dedignentur. 

Aiyumtós, yól. 

Surpas in voce alyumids scribit veteres alyumidv 
pro yvzi dixisse ‚et hujus- opinionis omnes fere 

sunt recentiores. Utraque vox apud. Houerum oc- 

currit, quare jam Coxrapus Gersnerus eas distin- 

xit (a) Heroporvs promiscue utraque voce uti- 

stur-(6) ; sed Nreanper habet (c): 

Aiyumioì , yümés re vipaE 1 ògBpúpea vpaluv. 

“Koeppenrvs (d)) qüoque eiyuridy a yurt discernit , 

“eredens;, jure, utimobis videtur, wlyuaridv esse yüma 

zäv alyöv (e) (sic aimóaos pro aiylmoios), quem 
‘Germani dicunt Lärumergeyer. (Vulturem barbatum 

‘L. Gypaëtum barbatum Cuv.) Cuvrertus tamen cum 

aliis hancavem a Graecis D4vyv nominatam statuit(e). 

bivyv vero aliam denotare avem suo loco probabi- 

« 

(a) Conrapr GesNerr.Zistortae animalium, lib, III. 

qui est de avium natura, pag. 189. Tiguri 1555. 

fol. 

(6) Surnas in voce Gyunvds. 
(c) Apud GesNerum 1). 

(d) Korrrenerklärende Anmerkungen zu Momers llias, 

dritte Ausgabe, Hannover 1820. II. s. 277. 
(e) Savreny Oiseaux d’ Egypte et de Syrie, p. 18. in 

magna illa Aegypti descriptione, quem citat Cu- 
vier, Règrie Animal éd, de Paris 1829. T.I. 
p« 319. 
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mus Aiyumioi Homero dicuntur yamwavuges , dyzu- 

roxgeïhar (a)r eiyumtiy sedes est vel in rupe ex- 

eelsa (5), vel in Oyyé (ce), nonnumquam duo 

aiyuriof inter se pugnant (d): _Eadem habet He- 

sropus (e). Porro apud Homervm videmus Me- 

rionem impetum facere aiyumiùs 5, Apud So- 

paocLEn in Asace (f) legimus, 

Iuruyoöoiw &re aryvóv dyérar 

Méyav alyumiòv úmodeicavteg. 

Contra yüsreg semper mortuos edere dicuntur (2); 

passim apud Homervm de mortuis legimus: poes 

&dovrar, quare etiam yümes tanti ab Aegyptiis ae- 

stimabantur, quum tanta esset eorum in ijs regio- 

nibus utilitas. Haecce reputantibus optimum-quo- 

que nobis visum est giyumidy a yum{ discernere , 

quum priorem magis viva animalia adgredivideri- 

mus, posteriorem vero potissimum cadaveribus vesci; 

cum Korrpesio igitur eiyumidy®redimus esse yüra 

Täv eiyöv.  Analogia linguarum Indo-Germanica- 

rum nempe praecipue in animalium nominibuscer- 

nitur, quam latius exponere ab hoe loco alienum 

(a) Il. XVI. v. 428. Od. XVE, 217. 
(2) 
(e) Il. VIT. 59, 60. 
(d) Il. XVI. 427, 428. 
(e) In Scut. Herc. 
(/) Sornocres in Asacr v.168 sq. 
(4) Il. IV. 237 et innumeris locis cf. Bocnarrr Mie- 

rozoieon ed, a, 1692. Tom, II. p. 308. 
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esse videtur (a). - Omnia quae de aiyumuú retuli- 

mus-de, Vulture barbato valent, quare non dubita- 

mus «iyvridv-apud utrumque poëtam Vulturem bar- 

batum L, designare. Túb est Vultur fulvus Gm. 

velcinereus Gm. , nam non tam accurate distinxisse 

eredendus est. Howrer vs, 

ATB, al5 Zypios, iEZAOG. 

Greges magnae caprarum saepe apud Homerum 

nominantur (5). Hesropus illud tempus festis ce- 

lebrandis- optimum -dicit, «quum- caprae  pinguis- 

simae sint (ec). Alyes &ypier saepe apud utrume 

que „poetam occurrunt ‚de quibus nune videndum, 

In excelsissimis rupibus vitam degunt (d) atque 

saepe -leonibus praedae sunt (e). In ipsa Graecia 

hodie- vivant -Rupicapra (f).et Ibex) (4). In 
Asia „minore cum _hisce observatur. Capra Aega= 

gros (k), …Hasce, tres:species nomine aiyöv dyplav 

ecomprehendisse Homerus statuendus est, duas vero 

priores Hesropus. Graeci recentiores eodem nomi- 

ne Rupicapram et Ibicem nominant (7), et re 

(a) Eam tamen alio loco eoque aptiori exponere vo 
lumus. 

(B) 1. IL. 474. 
(ce) Op. et Dies v. 585. ed, Goetl. 

(d) IL. 1. v. 107 
(e) Il, III. v. 24. 

(/) De Gems, le Chamois, Capra Rupicapra. L. 

hodie Antilope Rupicapra. 

(2) De Steenbok, le Bouquetin, Capra Ibex L. 

(%) KorreeN ad Howerr, Il. IV. v. 107, 

(2) Voyage de SoNNiNren Grèce et en Turquie, Paris 

1801, II. p. 386, 
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vera magnûa est his tribus specicbus affinitas. 'IE420s 

una tantum vice in Homeno legitur (a) et Gram- 

matici veteres mira de hac voce comminiscuntur s 

scilicet, quia jam tum vox erat obsoleta. Ab ix 

ét Zakcpar vocem esse ductam probabile vide- 

tur (6). Scuxeipervs hanc voeem de ibice usur- 

patam credit (e), qua in re rectius quam Koerr- 

PENIUS qui Aegagrum intelligit, nobis sensisse vide- 

tur, quum magis incurva sint Aegagri cornua 

quam ut ex is arcum conficeret quis’, uti fabrum. 

Pandaro fecisse legimus (d). Tribuuntur ipsi xépa 

Enxardenddwpa, quae longitudo de utroque cornu 
simul sumto intelligenda est (e), et hodieque. 

Sinenses et Turcae ibicis cornubus eodem modo 

utuntur (f). 

'Apxrós. 

‚„Haud crebra ejus mentio fit apud Homerun ; 

apud Hestopvm &pxrds non invenitur, Recensetur 

inter animalia, quae Anchises in monte Ida ce- 

eidit (2), et in eodem Hymno cum leonibus, 

pantheris et lupis nominatur (A). Ursus hodie- 

que in tota fere Europa occurrit et in multis 

ee 

(a) 1. IV. v. 105. 
(6) Heyse ed. suae. IV. p. 572. 
(e) ScuNerper, Griechisch-Deutsches Wörterbuch in v. 
(4) 1. EV. v. 10: 
(e) Heyse 1.1. p. 573. 

(fj Seuserpen in voce. 
(2) Hvar. in Wenerem. v. 158. 
) Ibid. v. 69 sqq- 

Nar. Tijnscun. D. VI. St. 4, 20 
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quoque Asiaé regionibus invenitur («)s 

Boùuc, Taüpoc 

Epitheta bubus tributa eöpvpérwzo, &Moodmodes 

einlrodes graphice bovem delineant (5). Praeser- 

tim primum, quum frons larga character sit Bovis 

Tauri-L. Gravis enim et difficilis est boum incessus „ 

uti J.H. Vossrus observavit, et Auctor HreppocRATIcusS 

(de Articulis ec. 7) causam quare eiaimoug sit, eam 

dicit, quum articulationem laxiorem habeat , unde 

magis- quam alia animalia inter eundum pedes 

flectat (ce). Sic Vinamrvs dieit : 

Si qua forte ferant oculis sese obvia nostris , 

Errabunda bovis vestigia (d). 

quod Servros recte explicat, quod flexis pedibus 

incedant (e). 

‘ Epitheta vero a eornubus desumta, Eau, p- 

Ólupaipos, véparw EMturàs eÖKvpuupos jam Homear 

aétate formam in hisce variasse demoristrant (f)e 

« (a) Cuvrer, L p. 136. TrEviRANusS, Biologie pas= 

sim, vol. II. 

(6) Passim apud utrumque poëtam haec Occurrunt. 

(ce) Pu. BurrmanN, Zezilogus öder Beiträge zur 

Griechischen Wort-Erklärung , hauptsächlick für 

Hom. und Hesiod., Berlin 1825. II, pag. 155. 

(d) Vimern. Zelog. VI. v. 57, 58. 

(e) Cf. Forsrus ad 1.1. Hrees 

(f) De voce EME aliter tamen sentit auctor hibri de 
Articulis, omnes tamen Homenr interpretes uti 

et Hesvcuius explicant édsxowogútovs eh ide: 
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Caeterum vel ex eo quod raro taurus nominatur 

observare possumus, jam heroum tempore Graecos 

boves castrasse, ut eo melius domari possent et 

eorum caro cibo aptior evaderet. Haec sententia 

eo firmatur, quod Hesronus jam boum saginane 

dorum praecepta dederit (a). 

Tépavos. 

Apud utrumque poetam yépavos nominatur : grega— 

tim volitans super Oceanum , valide clamans ad Pyg- 
maeos proficiscitur (5), et hyemis instantis nun- 

tius est (c). De Pygmaeis multa sunt apud vete- 

res (d). Nos in ipsa Fauna de is disputabimus, 
quum in praesenti in tanta opinionum diversitate 

difficilius videatur sententiam dicere, Caeterum 

= woerd Td zégura ëgovras, Ö boriv ämuxdunij, 

quae verior nobis videtur. Cf. Forstus ad 1, 1, 
Hire. 

(a) Heston. Op. et D. v. 452. 
(4) Howerr, II. II, v.463. III. 3 seqg. 
(ce) Heston. 1,1. v. 440. 
(d) ArisroreLes de Pygmaecis dicit, Mist, Anime 

1 VUL. c. Ik. 8.2 où yép éore zoüro wübos, 

et SrraBo nescio quo loco refert multos fuisse 
post ALEXANDrr Magni tempora, qui huic nar- 

ratiunculae fidem tribuerent. Quare operae pre- 
tium fortasse erit, ex antiquorum testimoniis cum 

recentiorum inventis comparatis, eruere quid hu- 
jus rei sit. Interim si quis plura de üs cupit, adeat 
auctores, quos cität TzscuuckKtus ad Pomp. 

Mel. \. DI. c.8, $.8, Suae ed. Vol. HI, P, HI, 
p. 361 seqg. 

20* 
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wipavos est Ardea Grus, quae aestate in septentrio- 

nali et orientali Europae partibus habitat, versus 

hyemem vero in Africam migrat (a). 

“EAaDos, vefdpós, nende. 

“EAaDo apud HomeRtm saepe nominantur. Di- 
cuntur zagées, dypirepat, wepaor, Dulaxwal (6). 

In sylva pariunt et vefpoús educant (c). In mon- 

tibus quoque proveniunt (d ) et leonibus, panthe- 

ris et {wol praedae sunt (e). Est Cervus Elaphus 

L. Quodsi cui de hacce interpretatione dubium 

superesset, ei locus Aarsrorruis (f), ubi ZAaDos 

cornua ineunte vere amittere dicitur, fidem fa- 

ceret, Ne3pof sunt eorum catuli in prima juven- 

tute, quod probant quum epitheta veyyerdes, y= 
aabnvds (g), tum quod aierds dicitur vefdodv serris 

sustulisse (A). Kegds pertinet ad draE sipyuêva 

in Homero, et apud Hesropvx non legitur. Homz- 

rus dicit de canibus: 

A weudd jÌ aaymòv Ezelyerov êupevis ale), 

Köpov dv’ Örhevl', ò Dé Te mpodinor gernKus (£)- 

(a) Cf. v. p. Hoeven, Handb, der Dierk. D.I. bl, 
430. 

(8) Homervs passim. 
(c) Odyss, IV. v. 335. 

(d) 1. XXII. v. 189 seqg. 8 

(e) Il. XIII. wv. 102 seqg. fi 
(Sf) Hist. Anim. 1. IX. c. 5e’ 
(9) Il. VIII. v. 248. 
(4) Il. X. v. 361, 362. 
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Atque haec omnia sunt quae apud Homerux 

invenimus. Aprorronrus in Lexico Homerico habet ; 

of èv EMdPou yéveg, of DÈ Dopuddos (a). Korrer- 

xrus verlit « das Reh” (5). Nobis vero grpië ca- 

preolum designat, uti suo loco probabimus. Anima! 

quod apud Aerrasum Mist, An, XIV. ce 14, no- 

mine «ez {dog describitur , est Antilope pygmaea (c). 

Etymologus dicit BraPopdy Bé Pao elvar keg ddos xaì 

vefdpoü: wegdda yàp eivat Tv Emivorzouivyv Tp 

omuhale, veldpdv DÈ Tòv geellova Kal Em) Bopàv verts 

vov (d); Eosrarmrus vero êddwv Tà gèv vér ve- 

Beoì, ai Dè Zprias Er veldpäv zr’ ErdPous peza- 

Lérrovoar veder (€). 

Quum supra exemplorum vi probaverimus ve- 

Beoús ecervi catulos juniores esse, recte Eusrarurmuu 

verba vefdpdv et gegdda Eexposuisse credimus, No- 

(a) AroLrLoNtum citat HeyNios suae ed. T. VL p. 

76, eadem ScHNEIDERUS in, voce. 

(5) B. III. s. 162, 

_(c) Scaseiper in v. zeuds. 
(d) Ad. 1. VIT. p. 711. 38 ed. Pasil, quem citat 
___ScuNeipervs ad Anist. Mist. anim. IX. 63. ed. 

e suae IV. p. 36. 
(e) Nescio qua editione usus sit ‘ScuNetperus, quumi 

in voce zeuds dicit Eunie.Iph. Taur. 173. zeuds 

legi, ibique significare cervum: vulgo legitur : ” 

zlóoe yäp Öij oâs dnevdolnr, 

zrargidos zèpas. 

Sed Hermannus legit vaì éuás: weudg metro 
repugnaret et nullum sensum idoneum praestaret. 

Videtur ergo V. Cl. haec bona fide ex Heperrco 

transtulisse ubi similis error in voce xeuds est. 
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bis igitur gede cervus junior est, cui parva adhuc 

cornua sunt, quem Germani Spiesser, Spiessch- 

hirsch et Galli Dagues dicunt. 

Ods. 

Minime facile est statuere quodnam animal sit 45 

Homer: ; apud Hesronpum non occurrunt. Classicus 

de iis locus est Il. XI. vs. 473 seqq. 

duDì 3 dp’ aùròv 

Tass Emovd' dg eÌ Te DaPormoì Oss dps, 

&uD' Exudov kepadv BefBAnrtvov, Ovt’ EBAN' dvp 

15 dad vevpis Tòv pêv T° HAube- mddsrow, 

Pebyav, ÒPp' ala Arupdv wal yobvar’ öpdpy 

aùrèp êmeidn Tiv ye dagdooerar duùs dioròs , 

roPdyor pav Oes Ev odpeot Bapddarouoive 

Ev vigel ouiepd* êml Te Mw Hyaye darùv 

olvruu* Oes miv Te iërpecavs aùràp ò Òdmren 

Quide hoe animali seripserunt in quatuor partes 

distant: sunt nempe qui däas esse lyneces affirment 

uti Arprovanpus, et J.C. Scaricer : alii credunt 

esse Genuettam , alii Chacalem, uti sunt Bocnan- 

mus, GesneRus, Burrontus: alii vero nos adhuc la- 

tere quodnam animal sit Homeno («). 

(a) Gennettam esse credidit inter alios DALECAMS 

prius quem vide ad Proin: JZ, Vd. VOL. c. 19. 
ed. Francof. 1608. p. 362. Alios hic citatos vide 

apud MiLciN DE GRANDMAISON, Dissertation 

surle Thos., in Journal de Physique, 1787. n.5, 

p- 498 scqg. 



299 

Miruix DE GRANDMAIsON de hoece animali Dia- 

rio, cuititulus: Journal de Physique, dissertationem 

inseruit, seamque egregiam , et optime nobis rem 

explauasse videtur, Primum videamus quid apud 

veteres de wc legamus.  ArisroreLes (a) ait eum 

omnes partes internas lupo similes habere. Cor- 

pus ejus caudam versus elongatum ecerni, anterio- 

ra vero magis compactum habere (5). Hominibus 

amicum esse neque eos fugere. Easdem praedas ei 

ac leoni esse, ideoque saepe a leonibus depelli ab 

ipsa praeda (c). 

Atque haec omnia sunt quae apud Arisroreren 

leguntur ; difficile est posteriorum definitiones cum 
Houzee: et Anssroreris dictis conciliare, Animad- 

vertendum tamen eorum plurimos nullam historiae 

naturalera scientiam habuisse. Notum iüis erat Jög 

habere similitudinem cum. lupo, ilaque omnia ani- 
malia, quae hac vel illa parte lupo similes es- 

sent, dägs voeaverunt. Haec sunt verba Miuraxt pr 

GrRAnpmarson quae etiam nostra facimus. Atque 

€ talibus deseriptionibus inepte factis nominibus- 

que falso impositis ab omni tempore plurimi er- 

rores in historiam naturalem irrepserunt, Ita eti- 

am Neerlandi, quum in promontoriüü Bonae Spei 

terras demigrarent, multas hujus regionis beslias 

tritis in Neerlandia nominibus appellaverunt, quae 

quamvis ineptissima sint, etiamnum hisce animali 

(a) Anrsr. Mist, Anim, 1, IL. a. 17, 
(4) Ib. 1. VL. c. 35. 
(c) Ib. 1 IX, e. 44. De significatione quam verbo 

zkohepouy \ribuimus vid, Bocnaar, Lel, p. 848. 
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bus servantur #4). Non omnes’tamern veterüm 
loci de hocce animali nobis tam inepti videntar” 

ac MirLrno. ‚ Hurozaia 

‘Hesrcmrvs dicit 4äg esse animal lupo’ simile, ev 

hyaena et lupo nature, eadem habent’Suräs” et’ 
Eusrarurus (6). Oprranvs canit (ec). 0 

GDI) BENE kT 

Ouddur D'adre Aba val mopdarleoor BaPowals 
elio eÜvùv éméraocav, lev wparepdDpova Püra, 

@öeG* Öpoù DÈ Mépouor dumAodv weopvygivor dvdos, 

Bantipa Wèv Puwoîot, orpooumois D'ad yeverijpd. 

Eosrarmius alio loco dicit: 4x lupòrum spe- 

ciem habere tradunt veteres unde et avvoraulúg 

is dictus sit: eós tamen errare qui auworavlijpz 

idem animal ac nostrum (esse putent, qúum ‘Aux 

sravbijpes sint animalia fructivora et timida, et des 

vel cum leone pugnent (d). 

Nunc videndum de doctorum opinionìibus: 

Primam da esse Lyncem vel lupum cervarium 

(a) CÉ. WrroMANN, obserwo. zoöl, crit. in Arist hist, 
anim, Lipsiae 1826. £.40. p. 25. cujus, hacc ver- 
ba sunt. 

(6) Citantur apud MtiuuiN pr GRANDMArsoN ‘et Bo- 

CHARTUM. APOLLON(US in Juex.'Hom: habet Sâôor 

&ygroy , ubi „BorssoNNApe. notat. ‘p. ‚426. Cad, 

Sangermanensem habere etiam, Ozgia ë5 ùaivys 
xaù Aúxov yevoperva. 

(e) Cyneg. UI. v. 335. Afra Ade? 
(a) Cetera quae habet Mi riNus antiquorum testimo- 

nia minorìs momenti sunt; prior enim Prrnir 

locus manifesto ab ArrsrToTELE desumtus est. 

De lectione in posteriori non constat, gun alius 

Thoum, alius Chaum legat. 
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Guem dicunt: non sine jure Mixin ne Gmanpwar- 
son inde ortum credit, quum des âb Homero cer= 

vum irruere dicantur («). ‘Omnia tamen antiquo- 

rum testimonia 452 lupo sìmilem ferunt, et recte 

Gesxervs (6 ) animadvertit fere semper a poëtis 

eum lupis nominari, ita nimirum'congeneres in= 

sinuantibus, quare nullum idoneum hujus opimo- 

nis argumentum video eamque eruditos e loco 

Oerranr, ubi-variegatatn 4wof pellem tribuat, hau- 

sisse opinionem ecredimus. Eam jam Hermoraus 

Barzagus (ec) refutavit. 

Gennettdm mon esse ba facile quidem proba- 

bimus; de Gennettis enim ridiculum esset eas 

homini innoeuas vocare, qúum tota ejus longitu- 

do sit pedis unius ét dimidii (d ). 

Qui 45 Chacalem, Canem aureum, esse cre- 

dunt, magis ad veritatem accedere videntur nequê 

nos is calculum adjicere dubitamus, In argu- 

mentorum pro ‘hac vocis significatione mijitantium 

&xpositione Mriuvinuw (e) sêquemur. 

1-“Patria canis aurei est Asia minor et Turcia ; 

hodieque in vieinia Constantinopoleos magna eórùm 

multitudo, est , unde” videmûs ‘optimam” habuisse 

occasionem Homerum et AunistoteLen, ut hoe ‘artis 

mal coguoscerent. dd 
Î Î no 

(a) 1.1. p.4kl. ann. II, 

(5) Gesnrenrus, Mist. anim, T.I. lib. 1. p. 769. 

s (€) Ad Prins. L VII. c. 18. Castigg. it Puin! ed. 
Basil, a. 1534 f£, 8va. p. 198. 

(d) Zimmermann, Geogr, Mist. v. d. Mensch en de 

vierv. dieren, D, II, bl. 338. 
(e) LL p. 442, 
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2 Scribit Aarsroreres däas. hominem diligere 

neque „eum metuere, quod omnja_ antiquorum 
testimonia confirmant. Chacales quoque saepe pe- 

regrinatoribus appropinquant et facile domantur, 

8, Secundum AaisroreLEM minor lupo est; Gor- 

pensTAEDTIUS Chacalem esse ‘magnitudine media 

inter maximas et minimas canum varietates dicit, 

Sunt autem canes maximiì lupi magnitudine, 

4, Homerus semper Óösg plurali numero nomi- 

nat „ chacales semper gregartim observantur. 

5. Apud Homervm Óöes in montibus oecurrunt, 

idem de “chacalibus valet qui montes. campis 

praeferunt. 

6. In sylva umbrosa böeg …cervum devorant; 

Chacales per diem sylvas occupant. 

7. Homerus et Anrsroreres dicunt bôas a ‚leo- 

nibus dissidere; vidimus unicum ‘leonem_ fugan- 

tem {dv gregem. Quintus quoque Smyrnaeus in 

carminibus describit aprum a catulis suis löz amo- 

ventem , unde videmus 4öa. viribus inferiorem esse, 

Ali auctores praeter Homervm et AnasTorELem 

dicunt döa esse variegatum, sed verosimile vide= 

tur eos animalia alia.4öas vocasse , in quibus ali- 

quam cum_ lupo similitudinem. observarint, Nihil 

de eorum maculis apud Hoxrervm invenimus, qui 

tamen sine dubio epitheto quodam has, ubi ad- 

essent, denotasset, sed nunc eos daPovois voecat 

id est fulvos (a). 

Credimus igitur cum Miuurxo aliisque Aa Homzar 

(a) Hox, Il, XL, 437, 
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et ArisTOTELIS @sse, quem Chacalem dicunt, Ca- 

nem aureum L. Ceteros auetores notiones- de gwof 

confudisse , omnes, quae de eo ferebantur, fabulas 

aecepisse , eorumque deseriptionem rebus absurdis 

inquinatos esse, ita ut illis hac in rc saltem 

nullam fidem tribuere possimus (a). 

SIrmTot 

“De hocce animali pauca annotabimus, ac primo 

loco observamus , quamvis in genere apud veteres 

pluris existimarentur equae quam equi ad cursus 

trahendos et per bella equabus uti mallent (b’, tamen 

Homervm nunc magis equas, nunc magis equos 

laudasse v. g. Eumerus (c ): Eaauver irmovs dQo 
Ourelag aliisque loeis frror äpoeveg laudantur, 

Secunda loeo jam ante Homerr tempora et ante 

ipsum, bellum Trojanum (d) equitandi artem 

Graecos coluisse, vel mythus Centaurorum proba= 

ret, quamvis Homegus semper loquatur de heroi- 

bus curribus veetis, uti et Hesropus, qui uno 

tantum loco de usu equorum celetum in bello 
loquitur (e), 

mnd 

(a) Miurrn pag. 447, Caeterum neminem mirari cre- 

do „nos eorum opinionem nonrefutasse „qui S@as 
simii speciem esse contendant. 

(6) CÉ Beer pe Baguu ad Oppian. Cyneg. 1,1, 
v, 160. Tom, L. p. 223, 

(e) Il. IL. v. 764 seqg. 

t (d) Cf. Touurus, erudite de hac disserensad Pararvrr 
de Inered. ed. Elzew, 4. 1649. forma 16. p. 1&l, 

(€) Hesrop, in Scut, Herc, 
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zoì 8’ ad zrpomdposde #dAyos 

val” Lmv Erifdvres EdÚveov. 

Duo tantum, quod sciam, apud. Homenum. locì 

sunt, in quibus de equis celetibus sermo fit (a). 

Ab frzp non discedimus, antequam pulcerrimam 

illam generosi equi descriptionem lectorum in men- 

tem revocavimus (5 ). 

ús D'örerig orards Ïmmos, droorhoug érì Pdruy » 

deomòv dmopin5as belg zredloro xpoalvav , 
rem 

elwls Aodsodar Eüjdelog morapoïo, 

wudidavs Dpod DE uden Ever, duD) dè vaïrar 

gors &iooovrat” ó5 äyralnDt merorlùs 

bluDa Eyoöva Pêpel gera 7 HOea wal vodu Imrove 

Aptissima sunt eorum in utroque poëta epi= 

theta eörvapduor, garxdmodes „Arumérars zoddutes 

revuxeen Epralgeves ; ÖWúyees et potissimum ,illud 

depalmodeg, aliaque (c). „gaal 

he 

(@) Odyss. 11. 370, zólnd’ ws Unzov élaúvov alter 

(6) 
(e) 

loeus Il. XV. v. 679 magis equos desultorios 
spectat, de quibus cf. Touurus 171. 

Il. VL. v. 501 sqg. 

Passim. Monendum praeterea, quae 1. VII ve 

189, de vino: equis propinato-legantur, non li- 
centiae poeticae esse tribienda uti MrQvrrio, 

(Flora Hom. in Tijdschr. IL. p. 17.) placuit. 

Recte enim KorrrrNrus, Bd.II. s. 379, »dass 

man den Pferden „zwischen das Wasser Wein 

goss, oder damit ihr Futter nass machte, geschah 

wermuthlich um ihr Feuer zu vermehren, so wie 

unsere Reuter deshalb den Pferden Brod in Brann- 

tewein getaucht geben.” 
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Kórxut. 

Hos vbrKuE wonkùler Dpuds Ev merdaaot, 

zò mpärov, Tépmet Te (Bporoùs Èn' Amelpova yaïay s 

Hesropus (a) canit. Praecipue cuculus dicitur 

wonkúder, quamquam verbum quoque de aliis avi- 

bus in primis de Gallo gallinaceo usurpatur (6) 5 
unde admodum, quum tam distincte apud anti- 

quos de ejus voce legamus, ea miror quae sunt 
apud Sonninua de cuculo, « ìl ne fait point en- 

«tendre le chant d'amour que son nom exprime 
«et, qui pour le vulgaire est aussi l'annonce de 

« Pinfidelité” (c). 

Koaoróe. 

Homero inter aves minores recensetur cum stur4 

nis quas fugat s/pos (d) , et gregatim volare dici- 

tur; videmus inde esse graculum, Corvum mone- 

dulam L. quae est maguitudine columbae et sem- 

per societate vivit (e). 

Aéwvs Aïg. 

Aloy Ws 

olvrys, Övre val dvdpes drourdgevar gerdariks 

, 

te) Op. et dies. v. 486, 487. 
(6) Eusrarutus apud Schol. Aristoph, 

(e) Sonnisr op. 1, II. p. 188. 

(d) Il. XVI. v. 583. 
(e) Cuvren rigne animal, I, p. 421. 
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dypdpevor, mäe Bios, Ö dE motrov wèv driëov 
Eogerat, &AN' re vév mig 'Apsildov aiëydv 

Dovpì BlAns E&A TE gavòre mept Tr" àDpÒs ddvras 

ylyverar, êv BE FE-óï wpadly orévar bxnijzóv Heop 

oüp Òë zrAeupda ze Kal ioyla djuDorépuber 

waorlerat, èe ò’ aùrov èmorpiver watoaolar 

yaavsidav Sis Péperar pêver, Hv Twa TéDvg 

dvòpv, h aùrds Pdlerar zpdrao èv óulap (a). 

Operaé pretium erit lectori cum loco Homear pul- 
cerrimam Hgsropr descriptionem (6) comparare: 
e quibus, utiex aliis focis, videmus optime leonem 

cognosse utrumque poëtam, sed in primis Homz- 

Rum. Quam egregia sunt epitheta sremdov géya , 
nùyévelog, olvruo, opepdardor, doDPdyos, dpeol- 

TaoPos , BAocupòs , gapomòs , BapbPloyyo caet. quae 

tamen ulteriore.explieatione non egent. 

Sed. plura. mihi sunt argumenta. Primo loco 

apud Homerum notissimae illius apud antiquos: fas 

bulae , leaenam unum tantum partu catulum in 

lucem edere, ne vestigium quidemn invenitur„ quï 

meliora sapiens, semper de iis in plurali numero 

loquitur e‚ g. 

Üs rl re Aluv mepì oÎo1 TéKeo oiv 

bd re via’ dyovrs ouvavrgowvtar Ev UA 

vòpes Emautijpes (C) ae Be 

(a) IL. XX. v. 16% sqq. 
(6) In Scut. Herc. 

(c) Il, XVII, v. 139, 
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et sie pluribusloeis, Contra Heronorvs (a): jd: 

Dy Alauwa — mal èv 7 Bio rierer Ev, rlntouoa 

yàp ouverfddrher T@ Tékvw TÀ5 (aúTpas, quae 

Heroporum ab Aegyptiis accepisse credit J, Fe 

Groxovrus (b) ‚ quum Horaprorro dicat , mulieris 

semel enixae symbolum esse leaenam (c), verùm 

nou sibi eonstat Horarorro, qui alio loco de 

oxófavois Afovros (d) loquitur, Secundo loco prae- 
ter Homerr et Hesropr testimonia supra allata 

paucis hic etiamnune duas Homear descriptiones 

e quibus quam accurate leonem noverit apparet, 

afferre volumus, Videamus de leonis incessu apud 
Homenvu (€). 

“GAP Teev, Gigre Alov ÖpeotrpoDog, Oor’ Erideuks 

upd En kperïv, Kéreran DE E Ovuds Ayifvoop 

ghhov meiphoovra, wal eis suKivòv Sdzov Erbeïv 

„clzep dp &° eùpyor map’ aördÒt Bdropas &vòpas 

aùy xuoì wal doúpeoor PuAdooovras mepì Kira, 

od id 7’ drrelpyros witove oreboïo Slectur, 

EAN Oy’ dp’ h HpmaEe werdhpivos, út wad aÜrde 

EBAur' Ev orpdrorar bois dmò geipds &novrs. 

et alio loco (f): 

nm 

(a) Herop. 1. II, €, inde puleer ille apologus inter 

Arsoricas fab. des. 2, 276, 

(4) Ad A. Gerurr WV. 4. XII. c. 7. 

(ce) Lib. IL. c. 82, qui plura cupit‚ adeat auctores a 
Leemansto ad h‚l. citatos p. 369, 

(d) Lib. II. 138. 

(€) IL. XIE. wv. 299 seqq. 
1) 1. XVUL v‚ 161 seqg. 
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ve6.d darò ewpeaTog OÙT4-Aéovt' aibmva Búvavrat 

moaiver Äypauhor geva melvabvra dleolat. 

“ _Manifeste quoque leonem respicit Homerus, ubi 

de Aiante retrogrediente ita canit (a). 

„…rpêooe DE maarúvag ED ògihou, Onpì Ears „ 

Evrpomarëdmevos, ÔMlyov yóvu youvòs dyzelBuv, 

84 hie est Afwv , qui lente fugit. Anisroreres de leo- 

nisfuga (6), êv dÌ raïs Onpars Öpdbpevos pèv oûdmore 

Delyer od? mrooer, LAN Eàv val Bà mAidos dvay- 

zaal Tv Óypeudteevav rayayey, Gdònv Ömroxwpet 

val vard oxEh0s, wal Kard Brayù EmuorpeDdöperos — 

év DE raïs Virals Àv sor’ dvaynaolp eis Davepdv 

did TÒ malos Dedyev, Tpêger Kararelvas Kal où 

THÔZ. 

Sed longum esset omnes locos praesertim ex 

Houero describere, ubi optime leo delineatur. 

Nulla enim apud eum frequentior comparatio quam 

a leonibus desumta, ita ut ejus tempore in Asia 

mjnore notissimum animal fuisse confirmes. Et 
neminem fugit, multa esse antiquorum testimonia, 

leones antea in Europa haud exiguo numero ad- 

fuisse. Sic Hrroporus narrat (c), Xerxis came 

los in Thracia a leonibus interfectos, additque 

eos solummodo inter Nessum et Acheloum inve- 

niri. AmtsroreLis tempore eorum numerum val- 

de imminutum fuisse ex ep conjicerem, quod 

(a) Il. XI. v. 545. 
(5) Hist. Anim. IX. c. 31. cf. IL ec. 198, 
(ce) Hrrop, VII. c. 125. sd 
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nullum  secuisse videatur Stagirita ta). Pausanrag 

tempore, qui secundo post C‚ n. saeculo vixit „ adhuc 

in Europa adfuerunt (6). Ex relatione operum 

duodecim Herevris quoque patet eos antea in ipsa 

Graecia. exstitisse. Non difficile est caussas eru- 

ere quare hic non amplius inveniantur, quas hie 

referre nolumus. Leonum aliarumque ferarum in 

Europa praesentiam modo ii animadvertant , qui in 

eo, quod Cervus Tarandus aliaque animalia fri- 

gidiori zonae adsueta, antea in media Europa in- 

venirentur, argumentum invenisse se credunt coeli 

temperiem antea frigidiorem,fuisse; quod, quum 

animalia torridae zonae, antea in ipsa. Graecia 

exstiterint, non tanti pretii habendum est, 

Múaa, dies, xriAas, äpves Aufdye.. 

Mia plerumque oves vocantur, sed nonnum- 

quam etiam caprae (c), gijna enim in genere pe- 

cudes significat et, ut apud Latinos pecudes , po- 

tissimum oves. Prior siguificatio aperte in hocce 

loco speetatur :. 

E,0a dE ord 
mt Meet EE tr 

MAN CIEG TE HAI HIYEG LAUETKOVe 

Urbes nonnullae citantur in quarum vicinia oves 

(a) Cf. WreexanN, Op: 1. p. 

(5) Pausanias. 1. VI. c. 5. n. 464. ed. Strrevis: ú 

ogeuwij Tijs Ogduns — zaì dlla Ooi, Èv Öë wû- 

zoïs nagiysrar zaì AÉovras* oi Aéovtes val Ès viv 

ztegì ròr “Ohvunov ndavóvrar zwgav. 

(e) SCHNEIDER invoc e. 

NAT. TĲnscun. D, VI, St, 4, te _= 
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optimae erant (a). Kríaos, a «rifw ul aiunt, est 

vervex , quem Romani ducem gregis nominant (5). 

Kr(Aov animal castratum esse vel ex vocis ely= 

mologia et eliam ex sequenti Arisroreurs loco me 

probare posse arbitror (ce), zv Boöv rods To- 

glas êlilouor wad zobioror Täv obv úyegdvas do- 

mep Tv srpofdtav. 

Quod'vero altinet ad locum de ovibus Libyae (d). 

AuBúuv iva t° äpvez &Pap wepuoi Terilovoi, 

haee explieationem sibi habent apud auctorem ano 

nymum. ineditum , quem citat ScrneimeRuS ad 

Amrtsroretem (e), Ort &v Ardin Deperordrn oùoy 

xaì vogds goden (deöst vocabulum) rayêus vé- 

pardòn Tà mpbfBura ylverar, Kal cuverts rigter, 

wal ydAa où Aelmer dia ravròg EV aùTj. 

Oïerpog. 

v, a kJ bd 

Bose @s dyereïas 

Tès gév T° alonos oloTpas EDopundels ESduyaer, 

épy êv elap:vij, ôre 7 huaTa waxpà médovrar (f). 

Eum Latinis asilum dictum fuisse ex sequentibus 

Viraruu versibus patet (2). 

Est lucos Silari circa ilicibusque virentem, 

(a) Il. IL. 605, 696. 
(6) Tris. LI c.1I0. v. 10. cf. Heyne, Observ. p. 88. 
(ce) Hist. Anim. VL. v. 21. 

(d) Odyss. IV. v-85. 

(e) ScaNeipen, ad lib. VII. c. 27. HI. p. 681. 
(ff) Odyss. XXII. 299 sqg. 

(9) Vire. Georg. TIL. 146, 156, Jam Senecae acta- 
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Plurimus Alburnum volitans, cui nomen asilo, 

Romanum est, oestrum Graïi vertere voecantes; 

Asper, acerba sonans; quo tota exterrita silvis 

Diffugiunt armenta, furit mugitibus aether 

Coneussus silvaeque, et sicci ripa Tanagri. 

Hoc quondam monstro horribiles exercuit iras 

Inachiae Juno pestem meditata juvencae. 

Hunc quoque (nam mediis fervoribus acrior instat) 

Arcebis gravido pecori, armentaque pasces, 

Sole recens orto aut noctem ducentibus astris, 

E quibus patet insectum Graecis olerpoe dictum 

nullum aliud esse ac Oesfrum bovis: verba enim 

« acerba sonans’’ (a) probant non esse Tabanum 

qui se. tacite animalia invadat. Quum oferpos 

boves hic infestare dicatur et proprium sit generi 

Oestri, ut singulae species mammalium speciem 

unicam sibi seligant ut ibi vitam parasitorum de- 

gant , necesse hic de oestro bovino Homenvu locu- 

tum fuisse statuamus. Caeterum quam aptum sit 

epitheton «ido; , cum Burrmanxo (6) animadver- 

tant lectores. 

EÁ » P4 Kl id n , 

Ovas, OUPEUG) NLLOVOGS NALOVOL 

aypórepos. 

De pertinacia asini classicus est locus apud Ho- 

MERUM (Cc): 

te obsoleta eratvox Asilus. Seneca Zp. LV II init. 

(a) Paulet, Flore et Faune de Virgile, Paris 1824. 

8vo. p. U2, 143. 
(5) Burrmann , op. 1. II, 74, 

Ce) 1. XI. 558 sqg. 
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668! OT” dvos map Äpoupuv tv EBioaro maids 

vals Oy morA varepì bran’. duDdìevèdyy, 

zeiper T° eigendov (Budd Antov* oi dE re maides 

zùmrouolw: bomrdAoiot (3/4 DE ve vain: ddrv* 

omouòij ò' EEhAaocav „Emel. T° êxopéaoaro-Dopfdijs. 

quem locum optime contra aggressores vindicavit 

Korrpentus (a). Mulì apud utrumque poëtam 

saepe occurrunt,. Priamus ad Achiltem proficis- 

cens,‚ ut Hectoris carissimi cadaver solveret rheda 

et mulis vehitur (5). Eorum aptitudo ad onera 
trahenda-laudatur (c) ‚quam et perpetuum epi- 

theton. raawspyoi denotat. -Oùpijes dicebantur muli 

quia in monlibus potissimum eorum usus erat, … 

“Hyatóvor &ypórepot uno tantum loco apud Homzr- 

RUM -occurrunt (d) : 

'EE ’'Everöy Obev úgrvaov yêvos dyporepdtov, 

quod Koerrrertus de Dsiggetaìi dictum esse pus 

tat (e), -Saepe apud antiquos de mulis foeeundis 

et feris legimus (f). AnisroreLEs, THEOPHRASTUS, 

Privtvs haud uno loco de tis loquuntur, Ubi eos 

nominat Arrsroreres addit (2), Erepov yêvog Töv 

Er ouvdvaofpoù ywopivwy Urmov Kc) òvou et alio 

loco, ëort rò yévos ‘Öporov pèv, Erepov ò (). 

(e) B. ll. S. 252, 253. 
(6) U. XXIII. 324, £ 
(e) IL. XVII. 742. 
(d) Il. 11. 852. 
(e) Korrren. I. S. 240. 

(f) Cf. quos citat Bocnarrt. 1.1. p. T.I. p. 232. 

(9) Arist Hist. an. 1. VL. c. 36. 

(4) drist, Hist. an, à VL c.24, 
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‘Everoús quondam elarissimam Paphlagoniae gen- 
tem fuisse apud omnes constat (a). Omnia 

quae apud antiquos de mulis feris leguntur , 

de Dsiggetai ( Zguus Hemtonus. Parr. ) valent, 

qui est animal interj asinum et equum locum oc- 

eupans et forma: corporis „magnopere ‚ cum _ mulo 

eonveniens. Hodie in Asia media vivit et in Asia 

minori non invenitur (5). Eum quogue Cuvrr- 

Rrus antiquorum mulum ferum esse censet (c). 

Wópdaurrs 

Hüre mooduris eior Balelus èr Euadyoros 

&vòpòs Oupuripos Evavriov, oÙdE Tr up, 

zapBeï, oddì PofBeïrar, Emet Kev Öhaypdv duouon , 

eimep yàp POdpevós rv H oördoy , HÈ PdAyouw , 

ÈAAR TE val srepì Doupì mezapwivn oùr dmorhyer, 

dais, molv y° hl EufAhpgevar, úè Bupivar (d). 

eorum pellis moi{g vocatur. Menelaus et Paris 

mopdurén tecti erant. Primum. notandum Gramma- 

ticos veteres discrimen statuisse inter ordpdaaw et 

zápdarv, ut nempe prius vocabulum marem, 

posterius vero feminam denotaret (e), cujus rei 

DENN 

(a) Cf, SaLmastus, Op. 1, p. 624. 
(5) ZammeERMAN , Zoöl. Geograph.. Quadr. Lugd. 

Bat. kto. a. 1777. pag. 666. 

(ce) Cuvren, Lègne animal, 1. p. 253. 
“{d) Il. XXI. 573, 
(e) Sennerper in voce. SALmaAstrus Op. 1, p. 149. 

Patet tamen hoc loco ex veterum doctrina legen- 

dum esse srdodahev, nam quamvis haec ad Grams 
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nullum argumentum equidem ex analogia petitunr 

afferre possem. 

Latini adpdxAr Graecorum pantheram vocant (a) 

mavbúp vero probe a mopddar distinguendus est, 

quod plures antigùorum loci testantur (5). TIdp= 

déAroy duas species distinxit Oprranos (c). 

mopddAMes B öroal, Bidugov yévos ai pèv tact, 

faelboveg eisidëeiw, Kal mdoooves ep vra, 

ai BE 1” OArGdrepat iv Arap wivos oùTt gepelous , 

elden D djuDorépyorw Ömolin BaiddAAovrau, 

vist pdvys oùpdús, Tj T° Eyemadiv eisopdarar, 

(aeloot èv pellov render, weydrnor dà gelov, 

eÜmayeës panpol, Borrgdu Séras, dpa Daey, 

yAauwidwor vdpat, (BAeDPdpors Ömopaptedpovods, 

yruuKidwoiv ÖoU Te Kal Evol: Pewlosovrar, 

ailogtvars Trehar, srupihupgmies, würàp Everdev. 

(a ) 

maticorum ineptias perlinent, tamen non haee 

statuissent:sì apertelocos Homert sibi obloqui vi- 

dissent. Cf. Heyne ad h L. AnrsrarcHus quoque 

ubique srdgdadir legisse dicitur. Cf, SPiTzNEr, 
ad Il, XIII. 108 quem vid. Vol. IL. Sect, III. p. 

17. ed. suae Jliados in Bibl. Graeca Jacopsrr 
et Rosrir. 

Sarmasrus |. 1. Ez. SpaNmemit, Dissertationes 

de praestantia &t usu Numismatum antiquorum, 

ed. Elzev. 1671. p. 168. 

(5) Errat Bevin pe BALLu ad OrPran. T.I. p.313. 
asserens praeter OepPraNUM solum esse AntsTOTE- 

LEM, qui ztdv07pos mentionem faciat: nam ut alios 

miltamus apud XeNornHoNtem „ de veraftone, 

c.XI.legimus zúpdaders — ndvÔnges; plures locos 

dabit SaLmastus, Op. 1. p. 149, 
(ce) Orrran. Cyn. Ill, v. 63 seqg. 
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òypoì T° iorduor Te mepl orogdreoiv Òdbvres. 

divòs Dardardoss goo T° EmvmagDdavdnra , 

sepdeis „ sruKIvjor wekatvogvyoi Özwraîs, 

üxúrardy Te Ôësiv, Kat T° &Axijaov ids ònovervs 

‚ Daine, ömmór’ TDoros Binepinv Popéecdar, 

Eus Kal Td de PüAov Eminkelovoi doidoì, 

arpdob’ Epuevor Bänggoto PepeoraPirao TiÔúvage 

ubi Beum pr BaArru sequentia annotat (a). 

« Duplex quoque agnoscimus pantherarum genus 

« magnum et parvum. Istud apud nos hodie uz- 

« cia, gallice !'ornce nominatum, a pantheris differt 

« non solum, ut Oprpranus animadvertit corporis 

« magnitudine et caudae longitudine, sed etiam 

« pellis colore et forma macularum, quibus pellis 

« distinguitur. Primum pantherarum genus fulva 

«vestitur pelle variegata maculis orbiculatis, ocu- 

«latis, nigris, magnis annulorum vel rosarum for- 

« mam referentibus et quarum medium notis ejus- 

« dem coloris pingitur”’. TIdrdaars ab Amistore- 

rE (5) sie describitur : dors yàp Èyov orpórwov gi- 

xpdv, orda eyas ÖPDarpods peikpoús , EKAeÔKOUS , 

éyualdous, aùroùs dÌ mepsmoAdiorépous (GC), gêrw- 

MOV MPOLHKETTEPOV, Mpòs TÀ Ta smrepiDepêorepov ú 

EmimeddTepov, TpaxHAov auKxpòv dyav Kal Aertòv® 

oridog Ämheupov, Kal axpòv varov* ioyia cuprwdH 

va) ypoùs* Tà DÈ rep} ràe Auydvag Kel yarrspa 

(a) T.I. p. 321. 

(4) Arusr. in libro de Phystognomia, cit. apud Beur- 

NUM, p. 122. 

(ec) Mavult Beuivus srugedaprteorégovs wel ërzroduros 

zégovs suppl. tur tou Léovros, 
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gärroy Tò De pra mominov Kad drov dvapdgds re 

xa) dodgteerpov. Videmus-esse Felim Pardum L., 

pantheram vulgo, quae Crcrronss adhuc aetate 

frequens in; Asia minori-‘inveniretur,  Notissima 

enim sunt.quae de pantheris epistolarum commer- 

cio Crarro cum Corrro egit, qui aedilis creatus a 

Crcenore rogavit ut e Cilicia pantheras sibi mitte- 

ret (a), ad ludos ecelebrandos, cui reseribit Cr- 

crRO (6), « De pantheris per eos qui venari so- 

« lent, agitur mandato meo diligenter: sed mira 

« paucitas est; et eas quae sunt, valde ajunt 

« quaeri, qnod nihil cuiquam insidiarum in mea 

« prôvincia , nisi sibi fiat, itaque constituisse di- 

« euntur in Cariam ex nostra provincia decedere'' 

Nobis memoria recolentibus Cariam magis occi- 

dentalem fuisse regionem, et conferentibus quae 

Coerros scripserit (cj , « in Pamphyliam litteras mi- 

« seris , nam ibi plures capi ajunt'’ apparet panthe- 

ras etiamdum tunc temporis valde communes in 

Äsia minori fuisse. 

pdë, mpouds. 

IIsdE bis apud Homervx legitur, prima vice 

enm rupicapris et leporibus inter animalia vena- 

toria (d), secunda vice ursi, leones et pantherae 

grpoxdòeov (e) saturi dicuntur. Grammatici veteres 

(a) Cre. Bpisf. ad fam. |. VIII. passim ed. Oren, 

(5) Cre. pist. ad fam. 1. IL. ec. IL. 

(e) Crc. Zpist. ad fam. 1. VIII c. 9. 

(d) Odyss XVI. v. 295, 

(e) Hymn. in Ven, 
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explicabant &ad®ove, vefdpoús, sed errarunt, nam 

ex AnisroteLe patet mpdrag esse capreolos, sc, ab 

eo semper zpië cum cervo’ nominatur unde ani- 

malia specie diversa esse videmus et ubi de ani« 

malibus vesicula fellis carentibus loquitur etiam 

cum cervis mpdxa recenset, manifesto indicio grpó- 

xas ad Cervos pertinere (a). 

Tirrik. 

dos DÈ yrveps wuavdnrepos hyira TÊTTIË, 

dl» EPeldpevos , Oépos dvbpsrorou deiderv 

dpygerar, 5 Te mois Kol (Apois OfAus EEpon, 

xal Te mavnuépids Te val hDus gêer aùdv, 

Tiet év alvordrp mdre gpóa Zelprog ber, 

Hiuog DE néygporor mepì yhûges TENEdovor, 

moús Te Óëper omèrpouor , rt’ öuPaxes aldAAovrat. 

Canit Hesropus (5); et Homerus senes Trojanos 

in turri sedentes cum cicadis comparat : 

ofte wal’ DAyv 

Bevdren EPeldpevor öma Aerpdeooav ieiow (Cc). 

Plurimisunt antiquorùm loeide Cicadis. Sufi- 

eciat hie suavissimum illud AracrEonris odarion. 

wavapibomêr ee Térriëk ur... (d). 

tectorum in mentem revocare. Korerprmus rértiya 

(a) Cf. ;WiecmanNN, Op. 1. p. 25. 
(& Heston. in Scuto. 

(ce) Hom. Ml, TIL, v. 151. 

(d) Anacrronr, Od, n. 43, ed. Bruneck, 
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censet esse Crcadam Orni L. (a). Nobis vero 

Cicada plebeja esse videtur, quae multo major 

quam Cicada Orni est atque igitur facilius in 

conspectum venit, 

Depdorwos. 

EAN Özrdr’ dv Peotoioe dmò ybovòe dv durd Baly, 

TAniddas Cebyuv, Tire ò4 onaDos oùn Ers oivécor (B). 

Quum superioribus versibus de vitibus loquatur 

poëta, haud longe a vero abesse credo , sì Depéar- 

xov Helicem Pomatiam interpretor. 

(a) KoerrenN. ad. Il. HL. v. 151. 

(5) Hesrop. Op. et D. v. 571, 572. 
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NOMINA SYSTEMATICA. 

Aïyumids, Gypaëtus barbatus. 

Aië, Capra Hircus L. 

AlE dyelos, Capra Aegagros , Capra Ibex L.» 

Capra Rupicapra L. 

“Apxros, Ursus Arctos L. 

Bos, Bos Taurus L. 

Tépavos, Ardea Grus. 

Túp, Vultur fulvus vel cinereus Gm. 

YEAaDos, Cervus Elaphos L. 

“Hyalovos dypdrepos , Equus Hemionus Pall. 

@ús, Canis aureus L. 

'IEdros, Capra Ibex Pall. 

“Iazos ‚, Equus Caballus L. 

Kegds, vid. EAaDos. 

KóxguuE , Cuculus canorus L. 

Koroids, Corvus monedula L. 

Krlhos, vid. “Oïs. 

Aéoy, Felis Leo L. 

Ais, vid, Aéwv. 

Mira, vid. “Oïs. 

Nef3pds, vid. EAafose 

“Oi, Ovis Aries L. 
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Olorpos ; Oestrus Bovis L. 

“Ovos, Equus Asinus L. 

Oöpeùs, Equus Mulus L. 

Tdpdarus , Felis Pardus. L. 

TIpéE, Cervus Capreolus L. 

Térrië, Cicada plebeja. 

Bepéorvog , Helix Pomatia, 



WAARNEMINGEN 

OMTRENT EEN 

SCHADELIJK INSEKT 

or 

PANUS LARAELEX 

Uit brieven van den Heer 

A. BR AN TS, 

MEDEGEDEELD DOOR 

J. vANDER HOEVEN. 

De Heer A, Brants, Phil. Nat. Dr. op den hui- 

ze Joppe tusschen Zutphen en Deventer, van 

wiens hand ons Tijdschrift reeds verschillende be- 

langrijke Bijdragen ontving, schreef mij. in Julij 

1839, dat men in zijn nabuurschap veel schade 

aan Pinus Larix ondervond, veroorzaakt door 

de rups van eene kleine mot, welke hij mij toe- 

zond, Eenige uitmuntende boomen van krachti- 

gen groei zijn van deze rupsen geheel vrij, ter- 

wijl eenige andere, die op een slechten zand- 

henvel staan , jaarlijks door dezelve benadeeld 

worden , en slechts zeer weinig in dikte toenemen, 

Op een naburig landgoed, waar geen enkele 

boom gepoot wordt zonder bemesting, zijn de 

duizende boomen van Pinus Larix aldaar ge- 

poot, geheel vrij van dat insekt, terwijl men 
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hetzelve daarentegen menigvuldig aantreft in de 

Larix-boomen op de hoogten van Arnhem en in 

de nieuwe cultuur van, het Domein bij het Loo. 
De Larix-boomen, die de Heer Brants op goede 

gronden gepoot heeft,-wassen alle welig en zijn 

van dat insekt verschoond ; die, welke op slechte 

gronden staan, zijn alle door hetzelve benadeeld. 

De verwoestingen bepalen. zich meest tot de 

bladeren, en zijn somtijds zoo sterk dat de boom 

in Junij bijkans geheel bladerloos is, en dat zelfs 

de eindknop, die zich tusschen de bladerbundel- 

tjes bevindt, en die zich altijd later dan de 

bladeren ontwikkelt, ook wordt opgevreten, 

Hierdoor wordt niet slechts de ontwikkeling der 

bladeren gestuit, maar tevens belet, dat de tak- 

ken zich zouden kunnen verlengen, en in plaats 

dat zich wit de bladerbosjes nieuwe zijtakken 

zouden ontwikkelen, komen deze op stompjes te 

staan, die zich jaarlijks een klein weinig, hoog- 

stens £ lijn, verlengen, en eindelijk geheel ver- 

sterven. 

De Heer Brants zond mij ee- 

nìige dergelijke takjes toe, van 

welke ik een in nevensgaande 

figuur ter opheldering heb afge- 

teekend. 

Het insekt zelve is in zijnen eersten slaat een 
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onbehaard bruin rupsje, welks aanwezen men 

het eerst daaraan kent, dat de naalden (bladen) 

van de Zarix aan den top verdorren. Naauw- 

keuriger toeziende, vindt men dat van het dorre 

gedeelte, al het parenchym is weg gevreten en 

niets overgebleven dan de epidermis, binnen 

welke men het kleine rupsje gewaar wordt. Het 

eerste blad is echter niet toereikend, weldra moet 

het rupsje een tweede en een derde tot zijn on- 

derhoud zoeken, doch vooraf knaagt hetzelve de 

uitgevreten epidermis op twee plaatsen af, zoo- 

danig dat deze een kokertje vormt, hetwelk hem 

bekleedt. Aldus gepantserd maakt het insekt eene 

opening in een ander Larix-blad, en eet uit het- 

zelve zoo veel van het parenchyma weg, als het 

bereiken kan, terwijl het kokertje met eenig spin- 

sel onder eenen regten hoek aan het blad gehecht 
is, Ook verandert het in deze kokertjes tot eene 

pop. Wanneer namelijk de tijd van deze gedaan- 

teverwisseling daar is, hecht de rups het voor- 

einde van het kokertje met eenig spinsel in het 

hart van een bladerbundeltje: keert zich vervol- 

gens om, spint zich in en ondergaat hare veran- 

dering zoodanig geplaatst, dat de vlinder nader- 

hand met het hoofd naar het opene, niet vastge- 

hechte einde van het kokertje is gekeerd. De eije- 

ren heeft de Heer Brants niet kunnen ontdek- 

ken. Rupsen heeft hij in gevangenschap acht tot 

tien dagen lang waargenomen. Zij begonnen zich 

tot verandering te schikken tegen den eersten Ju- 

nij, de vlinders kwamen ongeveer den 15 tot den 

18 Junij te voorschiju, Voor den eersten Mei had 
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de Heer Brants nog-geene rupsjes. bemerkt. De 

geheele levensduur van, dit insekt „schijnt zich 

gevolgelijk hoogstens tot twee maanden te.bepalen. 

Waar de eitjes gedurende de 10 overige maanden 

der jaars , waarin de grootste hitte „en koude 

plaats vindt, geborgen zijn, is onbekend, 

Bij zijne letteren had de Heer Brants eenige 

exemplaren van het motje zelve gevoegd, « Hieruit 

bleek mij. bij nader onderzoek dat de,soort „om- 

trent wier huishouding mijn geachte vriend zulke 

belangrijke mededeelingen gegeven had, Orxix 

argyropennella Trerrscuxke, Tenea;, Lartcella 

Hüsren was (a). Men kan hierover svêrgelijken 

Trerirsonke Suppl. X. 2. S. 221,, waar, nog, 

aangehaald wordt Hüsner Zen. Tab: 64. fig..427. 

mas „en Larv, Lepid.,VIIL., Tin, VL. Alucitae- 

form. fig. l,a b.c. Bij den Heer L. Haveraan te, 

Rotterdam, zag ik in eene keurige verzameling 

van Europische Zepidoptera, grootere exemplaren 

van deze zelfde soort, uit Duitschland aflkomstig „ 

onder den Hüpnerschen naam van laricella. „Bij 

TreirscuKE vindt men vermeld, dat de vlinder in 

Junij vliegt, 't geen met de waarneming van Dr. 

Brants overeenstemt. De Heer Maxx in Reich-, 

stadt, die deze rupsen waarnam en‚opkweekte, 

geeft overigens een met dat van den Heer. Brants 

in vele zaken overeenkomstig doch, minder uit- 

voerig berigt, waaruit wij ter. aanvulling nog over 

nemen, dat de door de rupsen aangetaste naalden 

geel worden, even als waren zij door de vorst 

(a)-Ornir, als omnibus argenteo-albis, nitidis. 
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beschadigd (a). Overigens. heeft P.C, Zerren 

dit insekt onlangs als zeer gemeen bij Glogau, 

in zijne proeve van eene natuurlijke rangschik- 

king der motten aangehaald (Oken's Jsis 1839, 
Heft 3. S. 208.) 

Hoezeer deze waarnemingen ons derhalve met 

geen nieuw insekt bekend maken, leeren zij ons 

toch voor het eerst deze soort als schadelijk insekt 

im ons Vaderland kennen , en maken ons met den 

‘aard der daardoor veroorzaakte verwoestingen be- 

kend, Overigens kwam het ons voor, dat de door 

den Heer Branrs geuitte meening, die ook door 

andere landbouwers zijner nabuurschap gedeeld 

wordt, behartiging verdient, dat namelijk de 

schadelijke insekten bij voorkeur de zwakke in- 

dividuën uit het plantenrijk aantasten. Zulks ver- 

meent men aldaar vooral waargenomen te hebben 

gedurende de laatste jaren, in welke door rupsen, 

en wel door die van Bombyx neustria in de 

eiken, en van B. salicis in ‘de populieren meer 

dan gewone verwoesting is aangerigt. « Het is 

« (zoo drukt de Heer Brants zich dienaangaande 

« uit) als wilde de natuur, ter instandhouding der 

« soort, alleen de min krachtige (ziekelijke) voor- 

« werpen opofferen, of dezelve, zoo mogelijk 

« herstellen, want dit laatste kan ten gevolge der 

«rupsen plaats hebben, daar ik bij vele eiken 

(a) »Die Raupe frass das Mark der Nadeln minir- 
i wartig; die letzteren würden gelb wie erfroren, 

»und unkundige Jäger hätten wirklich diese Mei- 
»nung.”’  Trerrscnke L, 1. 

NAT. rijnscur. D, VL, St. 4, 
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e waargenomen: heb ,-dat dezelve na. St, Jan een 

«veel weliger herfst-lot maakten dan ín het vori- 

«ge jaar, en dikwijls in de volgende jaren min- 

« der van de rupsen te lijden hadden. Het is tref- 

« fend, hoe bij mij al het oude hout, dat zeer we- 

«lig wast, geheel vrij is van rupsen, even als het 

«jong plantsoen, dat gezond zijnde op goeden 

« grond is gepoot; terwijl al dat plantsoen, dat 

«op slechten bodem staat, maar vooral dat- 

«geen, hetwelk van eene slechte hoedanigheid 

« was, toen het gepoot werd, gedurende verschei- 

« dene jaren geheel werd kaal gevreten.” Ook de 

mededeelingen omtrent het voorkomen van het in- 

sekt van Pinus Larix bevestigen deze opmerking. 

In eenen anderen brief van den Heer Brants, 

deelt ZEd. mij de ‘waarneming mede dat een 

groot aantal der rupsen van Bombyx salicis, die 

de canadasche populieren aantasten, voor dat zij 

pop werden, stierven, nadat eene pop van een 

tweevleugelig insekt uit haar te voorschijn was ge- 

komen. Op sommige plaatsen was dit het geval 

met bijkans de helft der waargenomene rupsen. 

Het dipterum schijnt mij toe Zachina larvarum 

Mere. (Musca larvarum L.) te zijn. Deze soort 

is derhalve eene bijzondere vijandin van Bombyx 

salicis, en zij is veelligt des te talrijker, naarmate 

deze rups zelve talrijker en daardoor schadelij- 

ker wordt. Zoo wordt de groote vermeerdering 

eener schadelijke soort voor een volgend jaar ver- 

hinderd en alles binnen de bepaalde grenzen ge- 

houden, waardoor de harmonie van het heelal 

zoo wonderlijk en treffend bewaard blijft. 
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BOEKBESCHOUWING, LETTER-- 

KUNDIGE BERIGTEN 

EN VERTALINGEN. 

De Bursae Fabric Origine. Programma quo 

ad orattonem pro loco in ordine medicorum 

Jenensi rite capessendo, die XXIX Decemb. 

habendam , observantissime invitat Arm. 

Huscnke, Med. et Chirurgiae Doctor. Cum 

Tabula lapidi incisa. Jenae 1833. 4°. 

De gevoelens omtrent het aanhangsel der cloaca 

bij de vogels, hetwelk men gewoonlijk naar Fa= 

_ BRICIUS AB AQUAPENDENTE bursa Fabricit noemt; 

zijn zeer verschillend. De hooggeleerde Schrijver; 

aan wiens persoonlijke kennismaking voor om= 

streeks vijftien jaren ik nog steeds met genoegen: 

herdenk en die ook mij in de verte niet vergeet ; 

tracht in dit Programma uit de ontwikkelings- 

geschiedenis de zaak te beslissen en komt tot het 

besluit, dat deze bursa de blaas is; waarin’ de 

buizen der primordiale nieren of corpora wolfiana 

uitkomen, Hij vergelijkt dezelve met de wvestca: 

urinaria der visschen, die achter het rectum 
a* 
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ligt, terwijl de vestca urinaria der reptilia en 

mammalia voor het rectum gelegen. is. De ver- 

schillende gevoelens zijner voorgangers-onderwerpt 

hij aan eén beredeneerd onderzoek en toont der- 

zelver onaanneemlijkheid aan. Verschillende, door 

den Schr. zelven vervaardigde afteekeningen, strek- 

ken tot opheldering zijner stelling. 

Je vn. H. 

The Birds of Australia, and the adjacent Is- 

lands. By Jonn Gouip, F. Z. S., etc. 

II Parts. London 4887, 4838. fol. 

Dit werk is op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
vroegere van den Meer Gourp, hetgeen de beste 

lofspraak en aanbeveling is voor allen, die zijne 

prachtwerken over de-Europische vogels, de Tro- 

gons enz. gezien hebben. Elk stuk bevat 10 pla- 

ten en kost L, 1. 15 sh, In het tweede vindt 

men eene zeer schoone nieuwe afbeelding van den 

zonderlingen Apteryx australis, Ten einde mieu= 

we bouwstoffen te verzamelen en vooralde levens- 

wijze der vogels van Nieuw-Holland te leeren ken- 

nen ‚vatte de Schr, het voornemen op, om zelve 

naar dat werelddeel af te reizen; waarschijnlijk 

heeft hij dit besluit, ’trwelk hij in dit werk bekend 

maakt, reeds ten uitvoer gelegd en is het daaraan 
toe te schrijven, «dat de uitgave niet verder dan tot 

twee stukken gebragt is, ‘welke althans de ir 

zijn, die wij gezien hebben, 

J. v. p. H. 
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ee 

Singulorum generum Curculionidum unam alteramve 

Speciem additis iconibus a Davro Lanram ad 

naturam delineatis illustravit L. Imnorr, Med. 

Dr. — Die Gattungen der Rüsselkäfer er= 

läutert. u.s. w. Basel 1838. 8°, 

Elk beoefenaar der insektenkunde weet met-hoe 

vele moeijelijkheden de studie der Cureultoniden 

verbonden is door het groot aantal soorten en de 

daardoor noodwendige vermeerdering der genera, 

wier volledige kennis op zich zelve reeds vele be- 

zwaren oplevert. Scnoexmnenmr, die deze familie het 

naauwkeurigst behandeld heeft, gaf geene afbeel- 

dingen bij zijnen arbeid, en het is om in deze be- 

hoefte te voorzien en de verwijzing min nood- 

zakelijk te maken tot verschillende plaatwerken, 

wier kostbaarheid en aantal niet gedoogt, dat zij in 

aller handen zijn, dat deze afbeeldingen worden 

uitgegeven. Zij zijn op steen geteekend, gekleurd 

en van eenen latijnschen en duitschen tekst verge- 

zeld, 

Elk stukje, dat omstreeks f 1 kost, bevat 8 

platen. Wij hebben er 3 van gezien, die tegen 

het eind des vorigen en in den aanvang dezes 

jaars zijn uitgegeven. Het aantal van afleveringen 

is niet vooraf bepaald, maar er wordt eene spoe- 

dige opeenvolging derzelve toegezegd. Wij kun- 

nen deze afbeeldingen wel niet schoon noemen , 

maar men moet ten einde in derzelver beoordee- 

ling billijk te zijn, ook den geringen prijs niet uit 

het oog verliezen. Eutrachelus Temminckii b. 
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v., op de eerste plaat afgebeeld, is veel zwarter 

en glanziger dan men uit deze afbeelding zoude 

vermoeden. Over 't geheel kon men de lithogra- 
phie zuiverder van omtrek en de kleuring krach- 

tiger verlangen. In het eerste stuk is het vader- 

land der afgebeelde soorten niet opgegeven, maar 

bij de twee volgende stukjes vinden wij in dit 

wezentlijk gebrek voorzien. Wij durven deze onder- 

neming aan debelangstelling der entomologen, aan- 

bevelen, en behouden ons voor, over hare strekking 

een meer voldoend verslag te geven, wanneer wij 

meerdere afleveringen, voor ons hebben. 

TV. Dede 
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BOEKBESCHOUWING, LETTER- 

KUNDIGE  BERIGTEN 

EN VERTALINGEN. 

Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van 
het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van 

Wetenschappen, Letterkunde en schoone 

Kunsten; VI. Deel, te Amsterdam bij-G. G. 

… Surpre, 4°. 1837. 

Dit deel in de Fransche Taal uitgegeven, waar- 

schijnlijk ter meer algemeenmaking van het daarin 

behandelde onderwerp, dat in elk Land slechts 

een klein aantal lezers vinden kan, bevat drie 

Verhandelingen van den Heer R. Lorarro; zijnde 

1°, Mémoire sur la théorie des caractéristi- 

‚__gues. 

2°. Mémoire sur l'intégration des équations 

linéaires aux différentielles et aux dif/é- 

rences finies. 

3°. Mémoire sur Vintégration des éguations 

linéaires aur différentielles partielles à 

trois variables. 
b * 
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Ten alle tijde is de nuttigheid van welgekozen 

en gepaste steekenstelsels i in, de, leer der grootheden 

gebleken, door de vorderingen, _welke die telkens 

aan de Analyses verschaften , hetzij” door beknop- 

ter bewijs van bekende, hetzij, door ontdekking 

van nieuwe waarheden op te leveren. Zoo bragt, 

b. v., het gebruik van schrijfletteren als teekenen 

van grootheden, de Algebra te voorschijn ; waar- 

van de vorderingen des te grooter werden, naar- 

mate men meer gepast en meer oordeelkundig te 

werk ging met het invoeren van nieuwe feeken- 

stelsels, Hetzelfde. geval-zag- men plaats grijpen 

bijde ontdekking: „der “hoogere Analysis «door 

Newrox en LerBarrz; waarvan” der grootere, vor- 

deringen meerendeels aan het-oordeelkundig.geko- 

zen. feekenstelsel des laatstgenoemden te-danken 

waren ; men denke hier slechts aan de belangrijke 

betrekkingen en overeenkomsten der magten en 

differentialen van gelijke rangen. Zoo gaf later 

wederom „een nieuw ingevoerd feekenstelsel voor 

magten van den tweeden rang, producten van 

trigonaalgetallen., of van termen eener arithmeti- 

sche progressie, ook wel factortale grootheden 

genaamd, aan van per Moxpe en Kraxp aanlei- 

ding tot Ten ontdekkingen en bespiege- 

lingen. En ook Lacnanar bezigde tot zijne nieuw 

ontdekte wariatie-rekening de kleine Grieksche >, 
als nieuw teeken- of kenmerk. Niemand echter 

ging in de laatste tijden hierin verder, dan de 

Straatsburger Hoogleeraar Arpogasr, welke in, 

zijne Derivatie-rekening nog verscheiden nieuwe 

teekenen, benevens de reeds bestaande, invoerde, 
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als de kleine kapitale D, of ook wel d voor ‘hete 

geen hij de derivatie eener functie (= Te ") 

soemde, anders differentiaal coëffrcient geheeten, 

benevens vele anderen’, te lang om hier te vermelden; 

zoodat hij, teneinde verwarring voor te komen’, 

zich genoodzaakt vond, aan het einde’der voor- 

rede, eene uitgebreide tabel’ daarvan te geven. 
Zöo wel hij „ als sommigen zijner volgelingen ont- 
dekten vervolgens zeer vele merkwaardige” eigen- 
schappen en betrekkingen bij zulke teekenen on- 
derling, wanneer men die van de functiën of groot- 

heden , “waarvoor “zij staan, in zéêkere gevallen 

afzonderen konde; hetwelk’ zij Sépardtion des 

gehielles” noemden.” Op het voetspoor nu dezer 
Geleêrden al verder voortgaande , is het ook den 

Heer Loïwrro gelukt, menig schoon en belangrijk 

Theóremä'; anders door de grootste Meelkündigen;, 

als Markers, Tarior, Lacrânée „ Läpricë; 
Boris en anderen met veel moeite en omslag 
ontdekt; in de’ onderhavige verhandelingen” veel 

eetivondiger en”gerhakkelijker te bewijzen” niet-al- 

leen, maar óók vele’ nieuwe, nog sia voor= 

komende, te ontdekken, venennabchared 

Na in“ eene beknopte en duidelijke Inleiding 

dez leer tegen eenige bedenkingen verdedigd, ert 

derzelver hoofdtrekken te hebben geschetst, ver- 
deelt de Schrijver zijne eerste Verhandeling in drie 

Afdeelingen; in de eerste behandelt hij de functiën 

met eene enkele, in de tweede die met twee of 

meer veranderlijke grootheden, derzelver outwik= 
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kelingen. regtstreeks uit de „gekenmerkte functien 

en derzelver onderlinge betrekkingen afleidende, 

zonder gebruik te maken van het bekende Tay- 
dorsche, Theorema „hetwelk van zelve uit ‚deze 

„grondbeginselen als gevolg voortvloeit ;terwijl-de 

derde afdeeling de toepassing „dezer leers behelst, 

tot, het ‚vinden ‚der, waardijen eener, uitgebreide 

klasse van bepaalde: integralen, 

„Zijne tweede Verhandeling is vervolgens toege- 

wid aan: de toepassing-dier, zelfde leer. tot het in- 

tegreren, van „zulke aequatiën ;, waarin de veran= 

„derlijke, grootheden niet-hooger, dan tot de eerste 

magten opklimmen , zoo. wel met, oneindig-kleine;, 

als met eindige verschillen „ en behelst, dien. ten 

gevolge, voor-elke dezer, integratiën,, wederom 

eene bijzondere afdeeling, waarvan. de „eerste 

weder. in twee onderafdeelingen. gesplitst, wordt; 

te weten eene voor de differentiaal-aequatiën, met 

bestendige, en eene „voor die met ‚veranderlijke 

coëfficienten , in alle welke bijzonderheden, men 

hier niet wel kan treden , maar tot de-Verhande- 

lingen. zelve moet verwijzen. En ofschoon,de,on- 

gewoonheid met deze nieuwe rekenwijze dikwijls 

aanleiding konde geven tot verkeerde toepassing 

derzelve, zoo verdient zij echter, wegens de me- 

nigvuldige voordeelen; welke zij, wel aangewend, 

verschaffen kan , en waarvan deze, Verhandelingen 

vele doorslaande ‘blijken opleveren , de meeste aan- 

dacht der Meetkundigen. 

In de derde. Verhandeling , ‚sur ’ intégration 

des éqwations linéaires aux différentielles pars 
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steilles à trois variables, wordt deze zijne leer- 

wijze verder toegepast. opde integratie van deze 

soort van differentialen, „welke het gebruik der 

„Analysis bij vele gewigtige onderwerpen der na- 

“tuür- en beweegleer had opgeleverd , en deswe- 

‘gens tot de diepzinnigste nasporingen der meest- 

„beroemde Meetknndigen onzer eeuw had aanlei- 

ding gegeven. De “verscheidenheid echter der 

deerwijzen „en-de omslagtigheid der berekeningen , 

welke dezelve vorderden, schenen--het- invoeren 

reerier: leerwijze. te doen “weuschen, ‘welke -meer 

eenheid , meer eenvoudigheid en meer -algemeen- 
‘heid in die bewerking. gedoogen konde, “waarin 

het ons voorkomt, dat de Heer Lorárro ten volle 
aed: 

vel zig Vv. G. 

Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van 

È het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van 

“Wetenschappen, enz. VII. Deel. Te Am- 

sterdam bij C _G. Sureke 1838, LIX. en 226 
bladz. 4to. met platen. 

Het zevende Deel bevat een breed berigt van 

de werkzaamheden , ‘waarmede zich de Eerste 

„Klasse sedert de uitgave van het zesde Deel harer 

Verhandelingen heeft bezig gehouden, Vele de- 

«zer werkzaamheden gaan over zoo belangrijke 

„onderwerpen , dat zij eene afzonderlijke vermel- 

ding overwaardig zijn, en ook door ons niet met 

stilzwijgen zouden worden voorbijgegaan , zoo 
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niet een “letterkundig” Weekblad. zich” doorgaans 
met derzelver ‘mededeeling: belastte. “obser onw 
De Verhandelingen ’zelve zijn even vin’ getal, 

-waarvan de eerste Waarnemtngen’bevat der “Gé- 
tijen langs de Nederlandsche Kusten  op”last 
van Lijns Masesreir „gedaan van 9 tot 28 Junij 

J835, door Officieren’ der Nederlandsche Md- 
rine, onder bestuur van G.”Moru;overen zb 

De aanleiding tot het doen dezer: gie ie 

was de volgende: ) 

‚De Engelsche” Geleerde “W. vins mid en 

Onderwijzer aan het Collegie der H. Drievuldig- 

sheid ste Cambridge y-die: zich’ sedert eenigen”tijd 
onledig: houdt met: de ‘theorie’ der “ebben-en vloe-- 
den, stelde zich voor, om op kaarten’; lijnen 

van gelijktijdige getijen te trekken; dat is, lij- 

nen, die alle punten aanwijzen, waar het gelijk- 

tijdig hoog ‘water is. 

Bij nadering heeft dezelfde Geleerde reeds.twee 
zulke, Kaarten uitgegeven ; de eenevoor alle Zeeën 

der wereld, en de-andere. inhet bijzondersvoor 

de Kusten van: Engeland. » Doch om ‘tot, meerdere 

naauwkeurigheid te geraken, werden eensdeels in 

het jaar 1834 op de Kust van Groot- Britanje en 

Ierland daartoe opzettelijke svaarnemingen” ‘ge- 

daan, en ten anderen, werd door tusschenkomst 

van het Engelsche Ministerie aan ons Gouverne- 
ment voorgesteld, om op onze kusten mede der- 

gelijke observatiën te laten doen; zoo als dan 

ook, naar dezelfde aanleiding alle de oeversta- 

ten van Europa langs de Atlantische en Noord- 

zeeën, en ook de Noord-Amerikaansche. Staten 
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-daârtoe zijn laatigezecht geworden, ‘en; “volgens 

datere berigten ; daaraan hebben ‘voldaan. 

‘Zijne Majesteit ‘onze Koning , agreëerde het 

woorstel’ dan ook“mede, en vond’ goed, de be- 

handeling en leiding van dat werk ;’ otider over- 

“leg met het Departement van Marine, air den 

Lr epad Morr op te dragen. *: aon 

In het overgelegde stuk geeft nu de’ Heér kón: 
anssen een Verslag van deze wäarnemingen , 

‚bevattende-de aanleiding tbt dezelve, de ‘wijze , 
waarop die zijn in 't werk gesteld“en den afloop 
va het geheele werk tót“den ‘tijd toe’, “dat de 

uitkomsten daarvan aan het Engelsche Gouverne- 

„ment: ijd en als bijlagen: zijn 
vici 7 aa 2nlX oferod 
wa.de dgiriede Instructie gsorcalh rbe Morr 

ves — ontworpen voor de * Heéren “Zee-Officieren , 
met de waarnemingen belast; ” 

«=-6, een model-der rabellen 9 beatgbae welke «de 
waarnemingen’ moestèn- gedaan worden, zoo 

„oon vihgerigt, dat” zij ook voor “de ‘Engelschen 
bruikbaar konden zijn; om dus %p” original 

te kunnen worden overgezoridens- © B 

e welgnandegen van eên- verschijnsel” der ge- 

_ “tijen in 'tGoereesche gat, onder’ den naam 

vari den Agger bekend, door den cir 

ter Zee Hupia; ‚ 

d. afteekening van een werktuig, waarvän men 

zich aan de sluizen te Katwijk bedient, om 

de hoogte van het water waar te nemen ; 

door den Luitenant ter Zee Camprer 

en eindelijk de algemeene tabel , bevattende 
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‚het geheel der waarnemingen op‚alle de ver- 
schillende punten der kust, een overzigt-op- 
leverende van den. gang dergetijen gedu- 

„rende het tijdvak van den gen tot den 28en 
‚Junij 1835. 

„De waarnemingen zijn gedaan op de aamnleende 
punten ; als; 

„1? inhet. Zwin-vof, Sluische. diep aan „de, Zui- 
„delijkste. grens der Provincie Zeeland „door 

‚den. Luitenant ter. Zee , - Tweede man, 

Je-DE Haan; : 

2, te Kas, door den Jeuittenstek ter: Zee, 

„Tweede Klasse, ‘T: W‚ van-Genpr; 
„3% te Westcapelle, door ‘den’ Luitenant ter Zee, 

Eerste Klasse, D. Bir pr Vroe; 
…4°s in het Brouwerhavensche gat, door den Lui- 

tenant ter Zee, Tweede. Klasse ,-C‚-G. van 

Hoocenzouck TurLeKEn; 

„15% rte Goedereede , door den Luitenant-ter Zee, 

Tweede Klasse, J, Hupie; 

6°, te Hellevoetsluis „ door den Luitenant ter Zee, 

Tweede Klasse, G. van’ Voss; 

7° te Brielle, door den Juuitenant ter Zee, 

$ Tweede Klasse, A. A, Bourrcrus; 

8°, aan de Delflandsche Hoofden, door,den Lui- 

tenant ter. Zee, Eerste Klasse, Zourman ; 

9e, te Katwijk ‘aan de Sluizen, ‘door-den Luite- 

„mant-te Zee, Tweede Klasse, J. CAusren ; 

„10°, aan de Hondsbossche tusschen Kamp en Pet- 

«den, door den Luitenant ter Zee, pele 

Klasse, G. -Fanrus; 



15 

LIC «te Kijkduin „beneden „den; Vuurtoren ,'door 

den-Luitenant ter Zee; Tweede Klasse, A.E. 

„Turerens; 

„12°,:aan, het Nieuwe, Diep, door den. Luitenant 

ster Zee, Eerste Klasse „W.W. Scuenzus; 

13°, inde haven van Ter-Schelling ; door den, Lui- 
tenant-ter Zee , Eerste Klasse, HOFMERSTER: ; 

A4°, bij het eiland Ameland , in‚de-bogt van Bal- 

„um, door den. Luitenant-ter: Zee, tweede 

‚Klasse, Je LL. Pexmane; 

15°,bij-het- eiland Rottum, dpor-deni Kwitemant 
ter Zee, Tweede Klasse „Ar van- Ran; 

en_ eindelijk „werden. mede gelijksoortige: en -ge- 

lijktijdige waarnemingen. te-‘Amsterdam , ‚op 

Zwanenburg en te -Sparendam gedaan ,-re= 
spectivelijk door „de Heeren -C… ALewun,, 

P. pe Leeuw sen J. Kros; niet zoo. zeer, 

om tot- hoofddoel mede-in aanmerking. te 

komen als wel omdat het, in andere „opzig- 

ten belangrijk mogt geacht. worden , de ge- 
‚tijen dezer plaatsen met de -getijen, op de 

andere punten onzer Kust; waargenomen, in 

verband te brengen. 

Sommige der Heeren Officieren „met deze werk- 

zaamheden belast, hadden daarbij gelegenheid, 

om. bijzonderheden te vermelden. aangaande om- 

standigheden, die den gewonen loop der gelijen op 

eenige plaatsen wijzigen ‚waartoe, „onder ‚ande- 

ren ‚ behoort het reeds-vermelde- verschijnsel van 

den zoogenaamden Agger, zijnde eene buiten- 
„gewone. en periodieke rijzing van het water, on- 

afhankelijk vau den gewonen vloed, te Goede- 
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redde, enste Brielle waargenomen; verder de zóó- 
„genaamde na-spui , eene dergelijke onregelmatig- 

heid in den afloop van het getij te’ Kijkduin on- 

Sdervonden , en overigens verdere bijzonderheden 

meer; ‘die zij of uit hunne observatiën opmaak- 
“ten „of te dezer gelegenheid , volgens ingewori- 

‘ien “plaatselijke berigten, mededeelden;?>* 

tg Inr ’t algemeen „getuigt ‘de Heer Morr ten 
sslotte, «rin ’t-algemeen kan men zeggen ;-dat on- 

« der de omstandigheden die’ op «onze Kusten 

“plaats hebben, de waarnemingen met, zorg en 

« groote naauwkeurigheid “zijnvin het werk ge- 

«steld; zoodat men geenszins de vergelijking met 
« die-derEngelsehen of anderen” zal behoeven te 
“schromen, en dat dezelve totveer strekken der 

«& Officieren vande Koninklijke Nederlandsche 

‘€ Marine, die er-mede. belast waren en“die‘er op 

« nieuw door ‘getoond hebben: welke“groote 
«ijver hen bezielt, en hoe bijzonder dié ijver 
«van kunde en volharding vergezeld. gaat." 

‚De Heer Morr heeft: er niet kunnen bijvoegen, 

wat het resultaat geweest is, ’t welk de Heer 

Wuewerr uit deze, zoo als de Heer Morr wel 

te regt aanmerkt, met niet geringe kosten en 
zeker: groote moeite verrigte waarnemingen, in 

verband met die, op andere kusten gien heeft 

kunnen afleiden. . 

Doch wat er verder. van moge worden, dit 

werk was zeker waardig, om niet in vergetel- 

heid bedolven te raken , kunnende het tevens ten 

blijke verstrekken, dat de Nederlandsche Rege= 

ring ‚wanneer het er op aankomt, grootsche wo- 
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tenschappelijke … onderzoekingen, bevorderlijk te 

zijn, niet afkeerig is, daartoe ‚van, hare ‚zijde, 

naar gelegenheid en omstandigheid „op eene on- 

bekrompene wijze mede te werken. 

Hier achter volgt eene,Verhandeling van „den 
Heer R. van Rers, over de Getijen op de-kuse 

ten van, Nederland; waarin «de-resultaten- van 
voormelde waarnemingen onderzocht worden, 

Welk stuk min. vatbaar schijnt voor een voldoend 

uittreksel, maar zeer verdient in zijn Eru te, 

worden nagegaan. ) 

„De derde Verhandeling der eene proeve van 

Dústar GC. G. Oxrun over. den moan isstrcadt 

staat der. Geneeskunst. ) 

„De Schrijver, neemt als bewezen aan, vlak ef- 

Pite onderscheidene - vakken - der Geneeskunde. 

met de aanverwante wetenschappen in de laatst- 

verloopen. 60 jaren aanmerkelijk zijn uitgebreid, 

en men „daaruit billijkerwijze zou mogen beslui- 

ten, dat de Geneeskundige praktijk van alle, die 

uitbreidingen veel nut moest, getrokken: hebben 

en „aanmerkelijk verbeterd zijn , het echterbij 

eene onpartijdige beschouwing blijkt, …dat.…de- 

zelve sedert dien tijd veeleer is achterwaarts, ge- 

gaan, dan dat men zeggen kan , dat dezelve 

verbeterd is, Hij heeft het daarom, niet ongeschikt 

geoordeeld, de aandacht zijner kunstgenooten: 

hierop te vestigen, en_derhalye in „deze, Verhan-. 
deling onderzocht : 

1°. welke de oorzaken mogen zijn, „waardoor 

de vorderingen, welke in de onderscheiden vak, 

ken der Geneeskunde gemaakt zijn , niet die gun- 
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stige uitwerking opde praktijk “der Geiteéskande 

hebben “gehad’, welke men billijkerwijze En mos 
gem verwathten er 

2°, welke middelen im onzen”leeftijd voorhian= 

den zijns, om’ diesverhinderénde oorzaken’ ie weeg) te 

nemên?> 
„ De“Schrijver > stelt voornamelijk’ vier oorzaken 

van>tegenwerlking »: 

AsDe zacht, om de Gerieeskunide te verbiri- 
den “met? afidere'! Natuurkúndige beige » 
en dezelve daardoor te volmaken. 

‚Hiertoe brengt hîj de, tegen het einde der 18de 

eeuwdoor “Rei ingevoerde toepassing. der’ Chemie 

op de Geneeskunde; vervolgenshet ‘dóor Hr- 
DEBRANT , « Lenóssek” en anderen" voorgestèldle 
gerant rege en eindelijk het Stâtistiesch’ 
stelsePlvänt Louis; Den inhotd’ dezer stelsels deelt 
hij-op eené gips wijze mede’, beoordeelt der” 

zelver wwaarde“en‘toont aan , dat zij Jas Gr kun” 

rien aanbrengen. - k 

B.” Alstweëdeoorzaak neemt hij aan’, de al” 

gemeene’ “zucht, om al het bestaande ‚te ‘willen’ 
omver ‘werpen ‚ en in’ deszelfs plaats nieuwe’ stel-’ 

sels: daar te stellen ; alles te willen vereenvodigen’ 

en ‘tot ‘algemeenê’regels terug ‘te brengen. 

Hier worden‘ dóor den Heer’ Osip Behenkdiëid 
het systerna van Brown; dat ‘van Rsonr en Túo- 
MAssrxr ; of dat van contrastimulisme; het systéniä 
van Broussais , de physiologische leer genoemd,’ 

en emdelijk ‘de homöopátische leer van Hause- 
MANN ; “welke stelsels alle kort eri'duidelijk worden 
uiteengezet, terwijl wordt aangetoond , “waarom 
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dezelve niet in valle-landen van-gelijke toepassing: 

hebben kunnen zijn. 

C. De derde oorzaak meent de: Schrijver te 

zijn, de vaak ‘eenzijdige behandeling der Ziekten’ 

door de Geneesheeren, naarmate van het-syste= 

ma, aan hetwelk zij zijn toegedaan. 

D. Eindelijk, als- vierde oorzaak, neemt «de 

Schrijver aan, de verkeerde rigting, welke de 

steeds meer en- meer toenemende. verlichting en’ 

de, daarmede in een naauw verband staande,’ 

steeds voortgaande burgerlijke beschaving in’ on=* 

zen leeftijd genomen. heeft. 

Nadit alles. op- eene behoorlijke wijze- uiteen’ 
gezet, en den nadeeligen: invloed van iedere’ oor-” 

zaak in het bijzonder aangetoond te ‘hebben „ on= 

derzoekt de. Schrijver, in de tweede plaats, welke 

middelen ter verbetering zouden behooren ier 

wend te worden. 

Na in deze afdeeling te hebben doen zien, dât 

de aangevoerde oorzaken eenen nadeeligen in- 

vloed op de. uitbreiding der Geneeskundige prak- 
tijk gehad. hebben, en dat ieder op zich zelve 

beschouwd en alle te zamen wezentlijk nadeelig 
zijn, merkt hij aan, dat echter ieder stelsel , ie- 

der der aangevoerde oorzaken, iets nuttigs in zich 

bevat , dat behouden behoort te worden; dat 

men derhalve, om iets tot wegzentlijk nut van het 

menschdom daar te stellen, niet alles geheel moet 

verwerpen , alles afbreken, alvorens men genoeg- 

zame bouwstoffen, tot het daarstellen van een 

geneeskundig gebouw benoodigd , verzameld heeft, 
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zog -als-bij alle-vorige systemiata’ heeft plaats’ ge- 

had, maar dat men nu behoort uitsalle systemata 

het goede;van het kwade te-scheiden,, het door 

de „ondervinding „bewezen - goede “in behoorlijk 

orde ‚te; schikken „en „zoo doende, een” geheel 

zamen te stellen ‚ hetwelk. dan “zoude: gegrond 

zijn op de ondervinding van 25 eeuwen: 

„Verder geeft. de; Schrijver zijn- gevoelen omtrent” 

de, wijze „volgens „welke ‚de bijzondere „vakken 

der, Geneeskunde zouden moeten, herzien en. ge- 

_ restaureerd worden „eindigende met den wensch, 

dat door deze Proeve geschikte„mannen „mogen 

uitgelokt worden „om: deze. waarlijk. herculische 

taak, op-zich ‚te nemen, en-tot wezentlijk nut van” 

het menschdom ten einde te brengen. » 

„Het vierde Stuk voert ten titel : de Halleysche 

Komeet waargenomen, door, den, Heer. G.: Rr 

Fockens. } | 

‚Het bevat 

Waarnemingen van de-Komeet van Harrer 

op het Observatorium te Utrecht „… loopende 

„van „20. September …J835 tot 24: November 

1835. C 

„Het vijfde levert ' 

‚19 eene reeks van Sterre-bedekkingen door 

denzelfden Schrijver 2 4884 en, het begin van 

-J835 waargenomen ; bn 

29, eene reeks van waargenomen, Eelipsen” 

vande „satelliten van, Jupiter. 

„Deze waarnemingen „met goede malen en » 

met groote bekwaamheid, en naawwkeurigheid. in» 



“werk gesteld, verdienen allezins eene eervolle 

vermelding. 

De zesde Verhandeling , zijnde van den Heer 

G. Sanpieorr , bevat de ontleedkundige Be- 

schrijving van eene, in vele deelen „ misvorm= 

de vrucht van zeven maanden. 

Hoewel de leer der misvormingen in de latere 

jaren met onverflaauwden ijver gedreven is, en 

men over den aard en oorsprong derzelve groot 

licht verspreid heeft, komen er telken reize nog 

zoo vele nieuwe afwijkingen van de natuurlijke 

gesteldheid te voorschijn, dat men dit leerstuk 

der Natuurkunde nog lange na niet voor afge- 

werkt kan houden. 

De Heer Sanprrorr levert een nieuw voorbeeld 

van het gebrekkige onzer kennis te dezen aan- 

zien. Een kort overzigt van den inhoud dier Ver- 

handeling zal duidelijk doen opmerken, welk 

eene reeks van zonderlinge afwijkingen zich in 

een en hetzelfde voorwerp kunnen opdoen. 

Van het hoofd aanvangende, vond men aan dit, 

voor zeven maanden dragts, zeer kloek kind, ter 

regter zijde van het aangezigt, eene hazenlip met 

omgekrulde randen, nevens splijting van het ver- 

hemelte, tot in de keelengte doorgaande, 

Nabij den regter mondhoek zag-men eene peer- 

‘vormige wrat, ter lengte van ruim vier Rijnland- 

sche lijnen, dan nog eenige kleinere wratten digt 

bij het regter oor. 

De linkerarm was misvormd; zoo ook de lin- 

kerhand , waaraan slechts twee. voltooide vingers. 

De onderste ledematen wel gevormd, uitgeno- 

c 
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men de linkervoet, die in deszelfs geleding met het 

scheenbeen naar binnen geplaatst was, en daarbij 

nog eenige eigenheden vertoonde, 

Uit de schaamstreek daalde een balzak, een’ 

duim lang „ ovaal van gedaante, zonder naad eù 

zonder eenig bewijs van mannelijke roede of pis- 

weg; er was geene opening van den endeldarm, 

geen bilnaad. 

Bij het onderzoek van de navelstreng vond men 

slechts eene slagader en eene ader. 

Den buik openende, deden zich vele vreemde 

verschijnselen op. Al aanstonds zag men de na- 

vel-ader, die gewoon is, zich onder de lever te 
begeven, over dit ingewand heengaan en nabij 

het hart inmonden met de opklimmende holader. 

De breede band der lever werd gemist. 

De lever vervolgende, vond men het geheele 

regter gedeelte opgedrongen in de regter borsthol- 

te, en alzoo de longen van die zijde achter zich 

heendrijvende. Het middelrif ontbrak daar ter 

plaatse. 
Ook in de ligging en den vorm der overige buiks- 

ingewanden was vele afwijking. De dunne dar- 

men, die gewoonlijk in het midden der buikholte 
liggen, bevonden zich grootendeels in de regter- 

zijde. De milt, merkbaar grooter dan naar ge- 

woonte, en als in kwabben verdeeld , daalde 

diepaf. De maag, met een gedeelte van de groote 

bogt, slechts zigtbaar in het midden der buikholte, 

waar zij van onder de linkerkwab der lever te 

voorschijn kwam. Het geheele midden ingeno= 
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men door de dikke darmen, alle hooger, dan 

gewoonlijk, geplaatst. 

Geen blijk van pisblaas, wordende de ruimte 

van den ingang des bekkens alleen gevuld door 

den sterk opgezetten endeldarm. 

De borstholte zonder verplaatsing der buiksin- 

gewanden, geopend zijnde, vond men de linker- 

holte geheel gevuld met een bloederig weivocht, 

waardoor de longen naar boven en naar het mid- 

delschot verdrongen waren. Het hart scheen hier- 

door ook van rigting veranderd, liggende bijkans 

in het midden, Het linker oor lag buiten het har- 

tezakje. De glandula thymus aanwezig, doch 

zeer klein. 

Nadat de ingewanden uit de buikholte waren 

weggenomen, zag men alle deelen, die achter het 

buikvlies geplaatst zijn. De endeldarm, blind toe 

loopend, in zijne geheele lengte sterk opgezet door 

meconium , eindigende in het bekken, als in een 

bandachtig weefsel. Hoewel er geene pisblaas 

aanwezig was, vond men de nieren niet sterk 

uitgezet; alleen de pisleiders waren, vooral naar 

de nierenbekkens, wijder dan gewoonlijk, loo- 

pende benedenwaarts blind ten einde. 

De enkele navelslagader kwam niet uit eene 

der inwendige darmbeensslagaders, maar uit de 

groote slagader, waarvan zij een vervolg scheen, 
De benedenste darmscheilslagader was niet aanwe- 

zig. De groote slagader verdeelde zich op de on- 

derste lendenwervelen niet in twee takken, maar 

keerde zich onmiddellijk naar de regter lies, en 
oc 
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ging geheel in de navelslagader over, terwijl eer 

zeer dunne tak, onder den band van Povraar door- 

gaande, de regter dijslagader vormde. 

Uit den achterkant van de navelslagader daalde 

langs de regter zijde van het bekken de inwen- 

dige darmbeensslagader af; ook die van de lin- 

kerzijde ontleende van de navelslagader haren 

oorsprong. 

De beide testes waren aanwezig; de regter reeds 

afgedaald door de liesspleet; de linker nog in de 

buikholte vóór dezelve geplaatst. 

De ontleding van den linkerarm leverde ook 

merkwaardige bijzonderheden, die echter in de 

Verhandeling zelve behooren te worden nagegaan. 

De zevende Verhandeling, zijnde van den Heer 

A. Numan, gaat over een grootendeels dubbel 

kalfmonster. 

Deze Schrijver, voorheen eene Verhandeling 

hebbende ingeleverd over een misvormd schaap 

met overtolligheid van deelen, welke onder de 

Nieuwe Verhandelingen der eerste Klasse is opge- 

nomen, vond niet ongeschikt, eene anatomisch- 

physiologische beschouwing te geven van een, voor 

het grootste gedeelte dubbel kalf met ineenvloei- 

jing der achterste deelen, welk kalf derhalve het 

tegenovergestelde vertoont van het te voren beschre- 

ven schaap, alwaar de voorste deelen enkel, de 

achterste daarentegen verdubbeld waren. 

Na eene korte inleiding, gaat hij eerst over tot 

de uitwendige beschouwing van dit monsterkalf, 

hetwelk op den dragttijd van ongeveer zeven maan- 

den dood ter wereld werd gebragt. Hetzelve had 
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twee koppen, vier voorbeenen, twee achterbeenen 

en twee staarten, terwijl de ligchamen van de 

borst tot aan het achterste yvan het lijf door de 

huid vereenigd waren, en zich in het midden van 

den buik eene enkelvoudige navelstreng bevond, 

De vrouwelijke teeldeelen waren gedeeltelijk te 

zamen gevloeid, doch bevalteden sporen van twee 

kittelaars. De aarsopening was door een dun 

vlies gesloten en bestond slechts enkelvoudig, 

terwijl de twee staarten uit het kruis nederdaalden. 

Vervolgens geeft de Schrijver eene, zoo veel 

mogelijk, naauwkeurige anatomische beschrijving 

der inwendige deelen van de borst- en buikholte, 

als ook van het onderste gedeelte van het rugge- 

merg ; welke beschrijving, voor geen uittreksel 

vatbaar zijnde, in haar geheel moet gelezen wor- 

den, om zich van sommige afwijkingen een goed 

denkbeeld te vormen. De afwijkingen van den 

natuurlijken staat in het vaatgestel ; derzelver zon- 

derlinge vereeniging in de heide kalveren; het 

ontbreken van de achterste of onderste holle ader 

in het eene voorwerp; de oorsprong, loop en 

takverdeeling van een aderlijk bloedvat, dat gedeel- 

telijk deszelfs plaats eenigermate vervulde, wor- 

den hier, even als de weinig ontwikkelde, dub- 

bele inwendige teeldeelen, en de zonderlinge loop 

_en inplanting der pisleiders in de pisblazen, naauw- 

keurig beschreven. 

Eindelijk besluit de Schrijver dit gedeelte met 

de beschouwing van het geraamte, hetwelk in de 

vorming van het bekken alleen afwijkingen heeft. 

Na deze uitvoerige ontleedkundige beschrijving 
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gegeven te hebben, gaat de Schrijver over tot eene 
meer bijzondere overweging van alle zoo uit- 

wendige als inwendige deelen, en heldert, zoo 

veel mogelijk, de afwijkingen van den natuurlij- 

ken staat op, door eene vergelijking met de na- 

tuurlijke ontwikkelingswijze der bijzondere werk- 

tuigen, en met de afwijkingen door andere Schrij- 

vers bij dergelijke monsters waargenomen. 

Vv. G. 

ed 

Archives du Muséum d’ Histoire naturelle, 

publieés par les Professeurs-Administra- 

teurs de cet établissement. Tome Il. Paris, 

Give Editeur. 1839, 4°. 

Sedert het jaar 1802 gaven de Hoogleeraren, die 

aan het Museum van Nat. Geschiedenis te Parys 

zijn aangesteld, eene groote verzameling van Ver- 

handelingen uit, die tot 1835 werd voortgezet, 

eerst onder den titel van Annales du Muséum (20 

deelen tot 1813), vervolgens onder dien van Mé- 

moires du Muséum (mede 20 deelen van 1815 — 

1832) en eindelijk onder dien van Wouvelles An- 

nales du Muséum (van 1832 —1835). Onder 

dezen laatsten titel zijn slechts 4 deelen in het licht 

gegeven en de onderneming bleef in de drie laatste 

jaren gestaakt. Thans vangt onder den bovenge- 

melden titel een vierde vervolg aan, ’tgeen, op de- 

zelfde wijze uitgegeven, zich aan de vorige deelen 

aansluit, waarvan het zich alleen door een groo- 

ter aantal van platen en een’ naar evenredigheid 
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Yerhoogden prijs («) onderscheiden zal. Deze 

voortzetting van een periodiek werk, hetwelk zoo 

algemeen beroemd is geworden, zal ongetwijfeld 

elken beoefenaar der natuurlijke Geschiedenis 

hoogst aangenaam zijn. De Annales en Mémoi- 

res van het Museum te Parijs mogen in geene Bie 

bliotheek van natuurlijke Geschiedenis, die eenig- 

zins volledig genoemd kau vorden, ontbreken. Men 

vindt daarin, om van de vele verhandelingen van 

de grootste Fransche plantkundigen, De Cannorre, 

A. L. pe Jussieu, Mirzer, Rrcnannp, Tuocix, 

Torerix en anderen niet te gewagen, voor de dier- 

kunde en vergelijkende Ontleedkunde al de af- 

zonderlijke Verhandelingen van den onvergelijke- 

lijken Cuvier, die hij over osteologie, ichthyo- 

logie en het inwendig maaksel der weekdieren 
heeft uitgegeven. 

Deze verzameling is dus onmisbaar voor elk, 

die de wetenschap uiet enkel uit Handboeken be- 

studeren wil. 

Vele groote mannen zijn in de laatste jaren aan 

het Museum van natuurlijke Historie ontvallen; 

onder dezen de beide broeders Cuvier en Lá- 

TREILLE; maar het verlangen om hen te evenaren 

zal, gelijk in het voorberigt gezegd wordt, voor 

hunne opvolgers een nieuwe prikkel tot werkzaam- 

heid en een waarborg voor de degelijkkeid van 

hunnen arbeid zijn. 

(a) Elk deel der Archives zal 40 francs kosten. De 

prijs der Nouvelles Mfmoires was 30 francs voor 

ieder deel, 
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De aard van dít Tijdschrift gedoogt niet, voor 

het vervolg een volledig verslag van den inhoud 

der Archives te geven. Ons doel was alleen de 

voortzetting van dit sedert zoo vele jaren beroem- 

de periodieke werk tot algemeene kennis van het 

nederlandsche publiek te brengen. Het eerste stuk, 

dat voor ons ligt, behelst twee Verhandelingen. 

De eerste is van de hand van den Heer Varen- 

ciexnes en behelst eene beschrijving. van het dier 

van Panopaea australis, benevens onderzoekin- 

gem over de overige recente en fossile soorten van 

hetzelfde geslacht, Dit geslacht Panopaeaof Pa- 

nopea werd voor ruim 30 jaren door Ménamn DE 

LA Groe opgerigt volgens eene fossile: soort van 

Monte Pulgnasco, “en hiermede. verbond deze 

Schrijver de Chama glycimeris van ALupRovannt, 

welke door Gaerin tot het geslacht, Mya ‘was ge- 

bragt. Het-dier van deze in de middellandsche zee 

levende soort is tot.nog toe onbekend. -Varexcren- 

rEs leert ons hier het dier kennen van eene soort; 

die aan de kust van Zuid-Afrika in gezelschap 

leeften zich diep in het zand verbergt. Hij meent, 

dat deze soort dezelfde is, aan welke SowersY 

den naam van Panopea australis gegeven heeft; 

hoezeer deze van. Nieuw-Holland afkomstig zoude 

zijn. Uit het onderzoek van dit «dier blijkt, dat 

het met Mya zeer veel overeenkomst heeft. „De 

Schrijver voegt hierbij naauwkeurige afbeeldingen 

(bij mijn exemplaar zijn, ik weet niet of dit ook 

bij allen het geval is, de letters bij de Plaat IL 

vergelen, waarop de verklaring der afbeeldingen 

verwijst). Ook vele fossile soorten van dit ge- 
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slacht worden vermeld „die in den grofkalk: of de 

daaraan beantwoordende Zorndon Clay voorna= 

melijk. voorkomen. — De tweede verhandeling 

heeft den beroemden Scheikundige Curymeur tot 

Schrijver en bevat het vervolg zijner in het IVde 

Deel der Nouvelles Annales du Muséum aange- 

vangene Recherches sur la teinture. Lij handelt 

over de hoeveelheid water, die vooraf gedroogde 

stoffen in den toestand van damp opnemen, bij 

verschillende graden van, den hygrometer ‚van 

Saussurs; over den invloed van het water op 

stoffen, die met verschillende verwstoffen gekleurd 

zijn en eindelijk over de verandering, die het licht, 

de dampkring en het waterstofgaz in cureuma en 

andere kleuren te weeg brengen, ‘waarmede ka- 

toenen-, zijden- en wollenstoffen geverwd zijn, 

JA va pH 

Analecten für vergleichende Anatomie. Zweite 

Sammlung. Von Dr. A. F. J. GC. Mager, 

Professor der Anatomie und Physiologie 

an der Königl. Preuss. Rhein. - Universi- 

tät zu Bonn und Direetor des anatomischen 
Instituts daselbst. Mit einer Tafel, Bonn 

bet Ed, Weren 1839. 4e, 

De altijd nog onvermoeid werkzame Bonnsche 
Hoogleeraar Maren gaf in 1835 eene Verzameling 
van gemengden inhoud uit, welke voor vergelij- 
kende Ontleedkunde allerberangrijkst moet ge- 
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noemd worden («). Een vervolg op deze verzä- 
meling had hij ons daarbij niet toegezegd. “Wij 
twijfelen dus geenszins of de beoefenaars der Zoo= 
tomie zullen zich door dezen tweeden bundel aan- 

genaam verrast vinden en denzelven met erkente= 

lijkheid ontvangen. Wij vergenoegen ons met den 

inhoud van dit stuk ‘kortelijk op te geven. 

L. Bijdragen tot de Anatomie van den twee- 
vingeren Struisvogel, den Amerikaanschen dries 

vingerigen Struisvogel enden indischen kasuaris, 

Van den Amerikaanschen Struisvogel of Rhea 

was, behalve eenige bijzonderheden van de tong 
en maag, tot nog toe niet veel meer dan de osteo- 

logie bekend gemaakt; Den zonderlingen vorm van 

het bekken bij dezen vogel, in welken het ‘hei- 

ligbeen in het midden ophoudt, terwijl de ossa, 

(a) In deze Analecten werden ook vele bijdragen tot 

de ontleedkunde van MZeropoma en Menobranchus 

„gevonden. Het doet mij leed, dezelven niet ge- 

raadpleegd te hebben bij mijn opstel over de 
nieuwe soort van Menopoma van Japan, daar ik 

anders de ontdekking van kieuwen bij een jong 
dier van de MZenopoma van HanrLaN had kunnen 

vermelden, wier aanwezig zijn in jongeren leef- 

tijd ik alleen uit de analogie heb aangenomen. 

Zulk eene bevestiging echter van hetgeen de we- 

tenschap reeds vooraf deed vermoeden, versterkt 

mij in de meening, dat men ook later bij jonge 

voorwerpen van het Japansche dier dezelfde 
kieuwopeningen vinden zal, die de Noord-Ameri- 
kaansche Mernopoma gedurende het gansche leven 

schijnt te behouden. 
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Elit zamengroeijen, brengt de schr. in verband 

met de zamenvloeijing der twee renes succentu- 

r{ati tot eene massa, terwijl ook de nieren in 

het midden sterk zijn zamengegroeid. 

Dat de vogels in het geheel geen middelrif heb- 

ben, gelijk gewoonlijk wordt aangenomen, is on- 

gegrond. De Hoogleeraar Maser beschrijft het 

hier bij de Struisachtige vogels en bij de Zwaan; 

hetzelve ontspringt van de ribben en lendenen, 

(bestaat derhalve uit eene pars lumbaris en cos- 

talis), maar vormt geenen doorloopenden tusschen- 

xvand tusschen de borst en buikholte, terwijl de 

twee zijdelingsche deelen in het midden grooten- 

deels van elkander afgescheiden blijven. 

Bij de myologische beschrijving, die vooral naar 

den Casuaris bewerkt is, wordt tevens ter verge- 

lijking van vele bijzonderheden bij de Zwaan mel- 

ding gemaakt. 
Het hart wordt bij al de voormelde soorten 

van Struisachtige vogels naauwkeurig beschreven; 

in de wijze, waarop M. het klapvlies in de regter- 

hartekamer beschrijft, wijkt hij van de gewone voor- 

stelling eenigzins af. Bij den Kasuaris vond hij 
een duidelijk en onmiskenbaar rudiment van reg- 

ter oviductus; bij Struthio Rhea daarentegen 

was slechts een enkele oviductus aanwezig. Het 

relative gewigt der hersenen is gering: bij den 
Kasuaris staat hetzelve tot dat des ligchaams als 

I: 1151. In het gehoor-orgaan vindt men behal- 

ve den langen stijgbeugel of columella, een of twee 

kraakbeentjes, die aan de inwendige oppervlakte 

van het trommelvlies gehecht, hetzelve met de 
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columella verbinden en de plaats van hamer en 

aanbeeld vervangen. 

IL. Bijdragen tot de ontleding van den Drome- 
daris. De blaas in de keel der mannelijke Ka- 

meelen is volgens den Schr. door Savren Mercken 

ten onregte als de wvula beschreven. Deze blaas 
ligt voor de vvula, die slechts weinig ontwikkeld 

is, en bestaat uit eene plooi of eenen zak van het 
zachte gehemelte, „die, bij het door den Schr. on- 
derzochte voorwerp, 1 voet 3 duim lang en om- 

streeks een voet. breed was. Door deze breedte 

kan deze zak zeer wel aan weêrszijden van den 

mond tusschen de tusschenruimten der tanden 

worden uitgedreven, zoo dat op deze wijze twee 

blazen uit den mond hangen, gelijk Lacert- 

pe en Cuvier beweerden, terwijl ook reeds Ta- 

VERNIER van twee zoodanige blazen spreekt Deze 

blaas is van voren en vooral van boven met vele 

slijmafzonderende follicu!: bezet, 

Cu. Bers had beweerd, dat de Afrikaansche Ka- 

meel geen’ nervus accessorius bezat, Marjer vond 

deze opgave niet bevestigd, hoezeer deze zenuw 

minder sterk ontwikkeld is dan bij de overige her- 

kaauwende dieren. Verder vermeldt de Schr. in 

deze bijdragen nog de klapvliezen in de Vera ca- 

va superior, de huidklieren aan het achterhoofd, 

welke volgens hem vier in getal zijn, de beentjes 
in het hart en middelrif, de structuur der cellen 

in de eerste maag en een uitwas aan den achter- 

rand van den opklimmenden tak der onderkaak. 

III. Bijdragen tot de ontleding van den beer, ° 

Twee zakken, die door het slijmvlies van den pha- 
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rynx gevormd worden; — eene van het middelrif 

ontspringende en aan den slokdarm boven de car- 

dia ingeplante spier (musculus phrenico-oesopha- 

geus). 

IV. Bijdragen tot de ontleding van Bradypus 

en Myrmecophaga ; — over de spieren en been- 

deren van den schouder bij Bradypus; — over 

aderlijke vlechten, die aan de bekende slagader- 

lijke vlechten gelijkvormig zijn; — over de inge- 

‘wanden. — Van het geslacht Myrmecophaga 

wordt vermeld, dat MZ, tetradactyla geene twee 

blinde darmen heeft, zoo als MZ. didactyla, maar 

slechts eene, naauwelijks merkbare verwijding ter 

plaatse van het coecum. De baarmoeder heeft 

slechtseen orificium en niet twee, zoo als v. Baer 

aanneemt ; evenzoo vond de Schrijver bij M. di- 

dactyla slechts een orificium utert. 

V. Bijdragen tot de Ontleding van Phoca vi- 

tulina. Men vindt hier vooreerst eene beschrijving 

van de vrouwelijke geslachtsdeclen in zwangeren 

en onbezwangerden toestand. Bij het zwangere 

voorwerp bevatte de baarmoeder negen ova, bij- 
kans alle gelijkmatig ontwikkeld. De placenta 

omgeeft in de gedaante van eenen breeden. gordel 

het ei of het chorton, welks gladde uiteinden 

aan weêrskanten daaruit te voorschijn komen. — 

Hierop volgen opmerkingen over de ingewanden 

en eene belangrijke vergelijking van negen harten 

van deze diersoort. De Schrijver vond bij 6 voor- 

werpen het foramen ovale open; de ductus ar- 

teriosus Botalli vond hij ook enkele malen open 

en met een klapvlies voorzien aan deszelfs imon- 
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ding in de aörta, waardoor de stroom naar de 

aörta descendens geleid wordt (a). Achter deze 

aanteekeningen zijn nog eenige opmerkingen van 

des Schrijvers ambtgenoot Wezer gevoegd over 

den Thymus, het hartezakje, het hart en het groo- 

te adernet van het onderlijf. 

VL. Beschrijving van eenen nieuwen ingewands- 

worm. Deze zonderlinge, 10 voet lange worm 

werd door eene Koe ontlast, die vroeger aan 

buikpijnen ( Bauchbeissen) geleden had. Dezelve 

was rondachtig, zonder geledingen en aan beide 

einden toegespitst. M. vond in dezelve een darm- 

kanaal of liever eene streng, die in de geheele 

lengte voortliep. Der lange Darm ist ohne eigent- 

diche Höhle schrijft hij, en in de diagnose van 

“ (a) Bij eene door mij voor eenige maanden onder 

zochte Phoca witulina van het vrouwelijke ge- 
slacht vond ik het foramen ovale vergroeid en 

de ductus arteriosus Botalli vrij ruim en aan de 

arteria pulmonalis geheel open, maar daarentegen 
aan de aörta volkomen gesloten. — Om de ver 

schillende opgaven van Cuvrer en MrckKerL 

oordeelde ik het tevens van belang het darmka- 

naal te meten. De eerste geeft op , dat het de lengte 

des ligchaams acht- en twintig maal overtreft 

(Zee. d” Anat. comp. III. p. 454. ); de laatste 

stelt de lengte des ligchaams tot die van het 

darmkanaal als IT: 15 ( System der vergl. Anat. 

IV. S. 685. ). In het door mij onderzochte voor- 

werp was deze verhouding omtrent als IT: 18. 
tgeen dus veelmeer met Mrcker’s opgave dan 

met die van Cuvrrr overeenstemt. 
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het geslacht geeft hij op: Zufestinum simplex, 

Zmpervium. Wanneer dit werkelijk zoo is, kan 

men dit deel, zoo als het mij voorkomt , moeijelijk 

den naam van darm geven. Tot de Wematoidea, 

waarmede deze worm overeenkomst schijnt te 

“hebben, waagt M. het echter geenszins denzelven 

te brengen. Hij noemt hem Rhytis paradoxa, 

en vormt uit denzelven eene afzonderlijke orde, 

waaraan hij den naam van RAytelminthi geeft. — 

Bij deze beschrijving zijn eenige aanteekeningen 

gevoegd over de Taenta denticulata van het rund- 

vee en over de rangschikking der Znfozoä in het 

algemeen. 

Op de bij dit stuk gevoegde plaat is gemelde 

worm afgebeeld, 

Ook behelst de plaat afbeeldingen van Tuenta 

denticulata, van de klieren der keelblaas van 

den Dromedaris en van het ovum der Phoca vi- 

tulina. 

J. v. ». H. 

Anatomische, Beschreibung eines monströsen 

sechsfüssigen Wasser-Frosches (Rana es- 

culenta), vor Dr. IL, van Deen, Melgliede 

der Koniglichen Medicinischen Gesellschaft 

zu Copenhagen, Practischem Artze in 

Zwolle. Mit 2 lithographirten Tafeln. 

Leiden bei S. und J. Luchtmans 1838, 4e. 

Het is bij de Beoefenaars der Dierkunde alge- 

meen bekend, dat monstrositeiten onder de kik- 
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vorschen zeer zeldzaam zijn. Humeorpr heeft bij 
de vele kikvorschen, die hij tot zijne proeven be- 
zigde, geene misgeboorten aangetroffen. Orro be- 

schreef eene Rana esculenta met drie achterpoo- 

ten (Selfene Beobachtungen zur Anatomie, 

Phystologie und Pathologie). Het hier beschre- 

vene en afgebeelde voorwerp mag derhalve wel 

als eene groote zeldzaamheid beschouwd wor- 

den. — Uit de onderzoekingen van den Schr. 

blijkt, dat de twee aan het bekken gehechte 

overtallige pooten geplaatst zijn, als behoorden 

‘zij aan een dier, dat met zijne buikzijde tegen die 

van den kikvorsch gekeerd was. Het regler na- 

tuurlijk been heeft dus een linker tegennatuurlijk 

been tegen over zich en omgekeerd. De linker 

‘overtallige poot is het meest ontwikkeld. Vele 

‘spieren ontbreken, andere zijn min of meer duide- 

lijk voorhanden. Eene blinde blaás, waarschijn- 

lijk een darmstuk, eindigt in het rudiment van 

een orificium ant, 't geen men tusschen de over- 

tallige pooten aantreft. De voor beide deze poo- 
ten bestemde slagader is een tak van de arterva 

iliaca van den linkerkant. Even zoo schijnen de 

aderen, die uit de overtallige pooten ontspringen, 

in een’ gemeenschappelijken stam zamen te komen, 

die een tak der vena 2liaca interna sinistra van 

het natuurlijk gevormde gedeelte van den Kik- 

vorsch was. De zenuwen der overtallige pooten 

ontspringen eveneens uit een’ zenuwtak van de 

linker zijde des natuurlijk gevormden ligchaams, 

uit den uitwendigen tak van den nervus ingut- 

nalis of, gelijk v. Deen deze zenuw later genoemd 
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heeft (Tijdschr voor nat. Gesch. en Physiologte 

Vde Deel bl. 299), van den eersten xervus 

Lumbaris. Deze tak, anders klein en dun, is in 

dit voorwerp buitengemeen ontwikkeld, 

(Uittreksel uit den Alg. Konsf- en Letter- 

bode voor het jaar 1839, 3 Mei N° 19 

bl. 301 — 303 ). 

nn 

Abbildungen never oder unvollständig bekannter 

__Amphibien. Nachdem Leben entworfen und 

mit einem erläuternden Texte begleitet von 

Dr. H. Scureeer, Conservator am Königl, 

Niederland, Museum. 2te Decade. Düssel- 
dorff, Arsz & comp. 

In deze tweede Decade zijn afgebeeld : Scincus 

smaragdinus, Pseudo-Typhlops oxyrhynchus 

(Rhinophis punctata Mürren in TrepeMmANN's 

Zeitschr. f. Physiol.), Tortrix Boa, Xenodon 

purpurascens, Dipsas Drapiezii, Homalopsts 

“Herpeton, (Rhinoptirus Mengen) Schedels en Kop- 

pen van Boa, Python, en Acrochordus, Bunr- 

‘garus annularis, Bung. semifasciatus, Trigo- 

novephalus rhodostoma, Bufo asper en Bufo 

scaber. De afbeeldingen (in groot 4° formaat ) 

zijn op steen geteekend en gekleurd naar afteeke- 

ningen van levende en dus onverbleekte voorwer- 

pen, 't geen bij afbeeldingen van Reptilia zeldzaam 

het geval is en dus de waarde derzelve aanmer- 

kelijk verhoogt. De beknopte beschrijving is in 

8° formaat, en behelst in deze aflevering, behalve 

d 
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eene verklaring der, voorgestelde voorwerpen „ook 

vooral een algemeen overzigt der in: het Leidsche 

Museum aanwezige soorten van het geslacht. 7y- 

phlops. 

J.v. Do. H. 

e= 

Veber den eigenthümlichen Bau des Gehöror- 

ganes bei den Cyclostomen , mit Bemerkun= 

gen über die ungleiche. Ausbildung. der. Sin- 

nesorgane beiden Myxtnoiden, Vorgetragen 

in den Königl. Akademte der Wissenschaften 

zu Berlin im Jahre 4836. von. J. Mürren. 

Mit 3 Kupfertafeln. Berlin 4838. folio. 

Bij ons verslag van het werk van. G: Bresorer, 

Recherches. sur U organe de U oüie des Pois- 

sons; ìn het Vijfde deel van: dit Tijdschrift (Boek- 
beschouwing bl 188 — 141.) , maakten wij reeds 

melding van de ontdekking van den beroemden 

Mürren, die bij Pefromyzon twee halfcirkelvor- 

mige kanalen vond. Indeze nieuwe Verhandeling 

van Mürrer, wien wij voor de toezending der- 

zelve, zooals voor vroegere letterkundige geschen- 

ken, hier opentlijk onzen dank willen betuigen, 

wordt nu_deze daadzaak wijdloopiger uitéén gezet. 

De Schr. begint met de opmerking, dat het ge- 

hoororgaan veelmeer door de natuur vereenvou- 

digd wordt dan het gezigtsorgaan, en zoekt, de 

reden van het eenvoudige gehoororgaan bij de in 

het water levende dieren in de grootere. gemak= 



39 

kelijkheid, waarmede het geluidvan--hete water 

lot vaste ligehamen wordt voortgeplant. In, den 

doolhof des gehoors komen-drie wijzigingen voor; 

hetzelve bestaat of uit een enkelvoudig zakje (ves- 

tibulum membranaceum), zoo als bij de kreef- 

ten en. Gephalopoden, of uit een vestibulum mèt 

halfcirkelvormige kanalen, zoo als bij de visschen 

en naakte Reptilia, of uit al deze deelen en 

eene cochlea, gelijk bij de overige gewervelde 

dieren. … De eyclostomata wijken echter daarin 

van de overige visschen af, dat zij geene drie 

halfcirkelvormige kanalen bezitten, maar slechts 

twee, zoo als Petromyzon en Ammocoetes, ter- 

wijl er bij Myxtne slechts een: enkel kanaal be- 

staat, ‘tgeen ringvormig in zich zelve terugkeert; 

hier is zelfs geen afzonderlijk vestibulum aanwe- 

zig, want de geheele doolhof bestaat uit dien 

ring, waarvan men het bovenste gedeelte veelligt 

als vest2bulum beschouwen kan. Steenachtig of 

kalkachtig gruis is in dezen doolhof niet aanwezig. 

De twee halfeirkelvormige kanalen beginnen bij 

Petromyzon met wijde ampullae en vloeijen aan 

het andere einde door eene dwarse commissura 

met elkander te zamen. Zij liggen op het west{- 

bulum membranaceum en zijn aan deszelfs opper- 

vlakte aangegroeid. Overigens is de vliezige dool- 

hof door een vezelachtig vliezig weefsel overdekt, 

hetgeen tot betere onderscheiding der deelen eerst 

behoort te worden weggenomen. 
Uit deze korte mededeeling volgt, dat de door 

Baesener gegevene beschrijving van het gehoor- 

orgaan van Pelromyzon niet met den aard der 

d* 
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zaak overeenkomt. Men ziet uit de uitkomst de- 

zer onderzoekingen , dat er in de daad geen ge- 

werveld dier is, ’t welk door de eenvoudigheid 

van zijn’ “doolhof met de ongewervelde ‘dieren 
óvereenkomt. Een eenvoudig gehoorzakje, zon- 

der eenig spoor van halfcirkelvormige buizen, be= 

zitten slechts. de septae en kreeften. “Bij alle-ge- 
wervelde dieren „ook: bij de eenvoudigste, zijn 

halfcirkelvormige buizen aanwezig, en wel bij 
allen ‚ met uitzondering der Cyclostomen , drie; 

ineene familie der laatstgenoemden twee, terwijl 

er in de sandere slechts eene gevonden “wordt, die 

ringvormig in zich zelve wederkeert. 

In een aanhangsel handelt-de Schr. over de 

ongelijkmatige ontwikkeling der verschillende zin- 

tuigen bij de Myxinoiden, vooral over de inrig- 

tingen, die met het reukorgaan in verband staan 

en over-de oogen: Myxtne leeft ook « parasitisch 

in groote. visschen (sleuren, haaijen) en met dit 

parasitische leven hangt ook de zeer onvolkomene 

toesland der oogen van de Myarnotden te zamen. 

Myxine glutinosa heeft men als geheel blind be- 

schouwd, Intusschen vond de Schr. bij Bdello- 

stoma oogen onder de huid; in een’ grooteren‘bol 

van vet is de oogbol als ingesloten, maar er is 

geen spoor van oogspieren aanwezig, en de oog- 

zenuw wordt door geene beweegzenuw. vergezeld, 

Bij Myxine vindt men ter zelfder plaatse een or- 

gaan, hetwelk echter geheel door spieren bedekt 

is, Deze bedekking door spieren neemt echter de 

werking van het licht niet geheel weg, hetgeen 

hier door de huid en spieren heen, omtrent even= 
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eens werken kan, als het bij ons door de geslotene 

oogleden op het oog werkt. 

De bijgevoegde drie platen behelzen af beeldin- 

gen van de beschrevene deelen, benevens afbeel- 

dingen van de hersenen van Bdellostoma hexa- 

trema, Myxine glutinosa en Pelromyzon, zoo 

als ook eenige andere figuren „ die gedeeltelijk op 

andere ‘onderzoekingen van den Schr. betrekking 

schijnen te hebben, en tot welke in de Verhande- 

ling zelve niet verwezen wordt. 

J. v. ». H. 

ed 

Recherches sur lanalyse et la cbmposition 

chimiques de la Betterave à sucre. Par 

Eucèse PÉrrcor, ef sur l'organisation ana- 

tomigue de cette racine par J. Decarsne. 

(Mémoires présentés à l'Acad, d, Sciences de 

Paris, le 28 Nov. 1828.). Paris 1839. Oct. 
e 

De Schrijvers dezer verhandeling beginnen te regt 

met de opmerking, dat, naar mate zich het gebied 

der organische scheikunde meer uitbreidt, ook de 

kunsten en de industrie, die daarmede in een on- 

middellijk verband staan, of daarvan geheel en 

al afhankelijk zijn, van die wetenschap meer 

mogen vorderen. Dit geldt inzonderheid van de 

inlandsche suiker en die der kolonien, welker, 

naar ‘tschijnt, met elkander strijdende belangen , 

inzonderheid in Frankrijks wetgevende vergadering, 

tot belangrijke overwegingen hebben aanleiding 

gegeven. Het is, bij de vele zwarigheden, welke 
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thans den voortgang van beider belangen bemoei= 

jelijken, van gewigt, om, door eene naauwkeurige 

kennis van beide stoffen, de grondslagen ‘aan te 

wijzen, waarop de fabrikage van elke soort moet 

gevestigd worden, het toppunt te toonen, 't welk 

beide kunnen bereiken, en de grenzen, welke zij 

niet kunnen overschrijden. 

De beetwortel is reeds door beroemde scheikun= 
digen en landhuishoudkundigen onderzocht. Du- 

BRUNFAUT, Paren, Marnreu pe Domnásre en Píé- 

rouse hebben, door scheikundige onderzoekingen , 

de wijze om de suiker uit den beetwortel te 

trekken toegelicht; maar zij hebben slechts op 

den tot geheele rijpheid gekomen beetwortel hun- 

ne aandacht gevestigd; bovendien verdient de 

moeijelijke en onzekere ontleding eener in haren 

aard zoo zamengestelde zelfstandigheid, zal zij 

nuttig zijn, op verschillende manieren te worden 

herhaald, en wel op onderscheidene tijdsafstanden , 

gedurende de geheele ontwikkeling. Het is daar- 

euboven van groot gewigt, zoo wel uit een we- 

tenschappelijk als industrieel oogpunt , om juist te 

bepalen, welke veranderingen de wortel ondergaat 

in zijne «ontwikkeling, welke de invloed zij van 

den ‘grond „ het klimaat „de bewerking „de ‘kul= 

tuur, en‚eene menigte andere omstandigheden, op 

de hoeveelheid der uit te trekken suiker. 

Péricor heeft zich, ten einde later de voor- en 

nadeelen. van verschillende manieren , ter verkrij= 

ging van de suiker gebezigd, beter te kunnen be- 

palen, in de eerste plaats bezig gehouden met het 

scheikundig onderzoek van den beetwortel zelven ; 
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in verschillende tijdperken van zijnen groei, waar- 

toe het microscopisch - physiologisch onderzoek, 

door Decatsxe, hem veel nut heeft aangebragt. 

De analytische methode door PÉricor aange- 

wend, is zoo eenvoudig, dat zelfs niet-scheikundi- 

gen dezelve kunnen bezigen en naauwkeurige 

uitkomsten verkrijgen. Men behoeft, om deze 

in 't werk te stellen, slechts eene balans, een 

zandbad, alcohol en water. De bewerking nu 

is, als volgt: 

Van den aan ontleding te onderwerpen wortel, 

neemt men 25—30 gr. in dunne stukjes te snijden , 

nagenoeg van het midden, maar niet van hetimerg. 

Dit wordt op een porceleinen schoteltje zóó sterk 

gedroogd, dat het eene ligt te pulveriseren massa zij, 

welke, bij verder voortgezelte poging tot uitdroo- 

ging, geen gewigt meer verlieze. Tot dat einde 

heeft Pérrcor bijna altijd gebruik gemaakt van 

het luchtledige van den luchtpomp en van de 

eigenschap van zamengedrongen zwavelzuur om 

water op te slurpen. Op die wijze verkrijgt men 

eene volmaakt witte zelfstandigheid, in volkomen 

voor bewaring geschikten toestand. Het is Pérr- 

cor nader gebleken, dat eene warmte van een 

zandbad, op 100 G., even zekere uitkomsten le- 

verde, en deze nog spoediger dan bij de andere 

methode. 

Na het resida te hebben gewogen, heeft men 

de verhouding van water en van vaste deelen in 

den wortel aanwezig. De densiteit van het sap 

van den wortel, hetwelk niet aan drooging is 

blootgesteld, geeft tot een zeker punt een middel 
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van vergelijking van eerstgemelde uitkomst. 

De drooge stof tot poeder gebragt, wordt bij 

herhaling blootgesteld. aan de werking van koken- 

den wijngeest van O, 83 densiteit, tot oplossing 

der suikerstof. Tot dit einde is eene herhaalde 

uitdrooging en pulverisatie noodzakelijk, opdat 

de alcohol kunne doordringen tot al de suiker, in 

de cellen bevat, «Al hetgeen dus aan de inwer= 

king van alcohol heeft weêrstand geboden, wordt 

herhaalde malen gedroogd en gewogen. Het be- 

staat hoofdzakelijk, uit houtstof , waaruit de wan- 

den van de plantencel gevormd zijn, en uit ééne 

of meerdere, niet wel bepaalde, in alcohol strem- 

bare. stoffen, welke men is overeengekomen , om 

door den naam van planten-eiwitstof aan te 

duiden. Het verschil in gewigt van dit residu 

en den uitgedroogden beetwortel leert de hoeveel- 

heid suiker, die deze bevat, kennen. 

Eindelijk behandelt men dit mengsel van albu- 

mine en ligneux met kokend water: het zwelt op 

en neemt het oorspronkelijk aanzien van den beet- 

wortel , vóór zijne uitdrooging, aan. Alzoo lost 

men de eiwitstof op; het onoplosbaar residu , uit 

houtstof bestaande, ten derde male gedroogd en 

gewogen zijnde, geeft de verhouding dezer twee 

laatste zelfstandigheden. 

De bezwaren der decor vorige onderzoekers aan- 

gewende methode zijn van dien aard, dat zij de 

voorkeur door Pérrcor, aan de bovenstaande me- 

thode gegeven, genoegzaam wettigen; want ieder- 

een stemt thans toe, dat de wijngisting eene al te 

zeer wisselvallige en onvolledige bewerking is, 
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dan dat men zich zoude kunnen betrouwen op de 
uitkomsten, die,zij levert, ter bepaling van de sui- 

ker in eenig vocht bevat. De Schr. heeft, ‚vóór 

dezen arbeid, aan te, vanger ‚op deze methode van 

analyseren, regtstreeksche proeven gedaan „en ge- 

zien dat, bij aanwending van zuivere suiker , water 

en wel geprepareerde gist, er hoeveelheden alco- 

hol en koolstofzuur worden verkregen zeer vere, 

schillende van die, welke de theorie hier aangeeft, 

en die bovendien, bij hetzelfde gewigt aan suiker, 

zeer verschillend zijn. 

Bovendien is het gemakkelijk op te maken, dat, 

de beschrevene methode geene verandering te 

weeg brengt in de verschillende, in den beetwortel 

bevatte, zelfstandigheden. Men kan, met veel 

waarschijnlijkheid, aannemen, dat het beetwortelsap; 

verschillende, niel. primitief in den wortel aan- 

wezige, stoffen bevat. Zonder nog te spreken van 

de roode of zwarte kleurstof, welke zich zoo 

ligt in 'tsap, ten gevolge van deszelfs blootstel- 

ling aan de lucht, ontwikkelt, schijnt ook vooral 

de kogelstof, welke, na de uitpersing, dit vocht 

immer troebel maakt, in dit geval te verkeeren: 

waarschijnlijk is het ook die zelfde stof, welke 

later de oorzaak wordt dier lijmige gisting, zoo 

nadeelig voor het verkrijgen van de uitlandsche , 

zoowel als de inlandsche suiker. 

Men neemt algemeen aan, dat de beetwortel 

geene andere dan de gewone suiker bevat. Dit 

was een der resultaten, verkregen door Pérouse, 

en in zijn’ arbeid, over den beetwortel, bekend ge- 

maakt. Maar, indien deze bekwame scheikundi- 
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ge; zich tegenwoordig met dit onderwerp “moest 
bezig houden, zoude hij ongetwijfeld, in vele 

opzigten, de methode, van welke hij zich in 1831 

bediende, om het niet. bestaan van niet-kristalli= 

seerbate suiker aan te toonen, wijzigen. Niet te 

min is het besluit, waartoe hij door zijne onder- 

zóekingen gekomen is, zeer juist, kunnende dit, 

op eene zeer eenvoudige wijze , worden aangetoond , 

wanneer men de geheele hoeveelheid suiker, welke 

in waterhoudenden alcohol, na de uitdrooging 

van den beetwortel, is opgelost geworden, op 

de gewone temperatuur laat kristalliseren. Daar- 

toe is het voldoende om dezen waterhoudenden, in 

aleohol absolutus te veranderen, waartoe men 

geraakt door hem in 't luchtledige bloot te stellen 

boven een vat, waarin levendige kalk is, ten einde 

den waterdamp, naär gelang deze zich ontwik- 

kelt, te doen opslurpen. Allengskens slaat de 

suiker.zich kleurloos en doorschijnend, in den 

vorm van kandij neder. De overblijvende aleo- 

hol absolutus bevat, na eenige dagen, geen, sui- 

ker meer opgelost; dit nu is zoo waar, dat men 

zich door uitdamping daarvan kan verzekeren. 

Bijaldien de beetwortel nitras potassae bevat, 

tost zich dit zout in den kokenden alcohol te ge- 

lijk met de suiker op; het kristalliseert later, 

vóór het kristalliseren van de suiker, maar het is 

“echter, om de naauwkeurige verhouding daarvan 

te kennen, noodzakelijk, om afzonderlijk óf de 

suiker te incinereren , óf een zeker gewigt van den 

te onderzoeken beetwortel. Een eenvoudig middel 

om deze twee ligchamen van een te scheiden, 
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heeft Pérrcor niet kunnen vinden. 

Het verdient opmerking, welken invloed de ver= 

schillende localiteit heeft op de ontwikkeling 

der suikerstof. Van twee: plaatsen in den Jardin 

du Roi was de groei zeer: onderscheiden. Die 

bij de École de Botanique ingezameld waren, 

hadden in Augustus reeds eenen omvang, die -toe- 

liet ze te onderzoeken, terwijl die, welke op eene 

andere plaats van hetzelfde terrein gegroeid „wa- 

ren, eerst in October volkomen waren ontwikkeld, 

Wij laten hieronder de opgave volgen, van eenige 

der door PéÉmcor gedane ontledingen: Beetwor- 

tels van de École de Botanique, uitgegraven 2 

Aug. zeer klein, en wegende 20—25 gr. 

Suiker. ...... 5,0 
Vaste drooge stof. 9,5 J riw. stof en hout- 

AN 90,5 vezel … ‚ne o-Â, 0d 

100,0 0,5. 
Een ander van dezelfde localiteit, uitgegraven 

7 Sept. 800 — 900 gr. zwaar, densiteit van het 

sap = 4,5 (areometer van Baumé): 

Suiker. . .. 7,3 

Vaste stof. „ . 10,0 / Alb, .. …. . 0,8 

water, .... 90,0 Leid) ee VE 

100,0. 10,0. 

Een ander van Grénelle, van 7 Aug. 300 gr. zwaar, 

densiteit des saps == 6;4. Baumé. 

Vaste stóf. .. 15,5 (Suiker... .. 8,9 

water. ; ... 84,5 har lign. „66 

“100,0. 15.5. 
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Een van 30 Augustus, wegende: ongeveer 1 Kil. ; 

densiteit van het vocht = 6,213. 

Suiker, .…. . 8,6 

Vaste deelen. . 13,1 [rit …… 1,4 

86,9 (Houtstof. .. 8,1 

100,0. EENN 
Píérraor zag alzoo niet alleen onderscheid 

naar verschil van localiteit, maar op dezelfde 

plaatsen, voortspruitende uit bijzondere omstandig- 

heden in den grond, welke overigens aan hetzelf- 

de klimaat en dezelfde behandeling was blootge- 

steld. De grootste wortels hielden meestal het 

meeste waterachtig sap in zich, en waren, dien 

ten gevolge, ook het armste aan suikerstof. 

De ontleding van twee naast elkander staande 

beetwortels van den tuin der École de Botanique, 

ingezameld op 1 Sept. bevestigde deze meening. 

De een woog 1100 grammen, het sap teeken- 
de,3,2 volgens den areometer van Baumú en le- 

verde; 

Vaste stof. . 7,4 4 Eiwitstof. . . 1,0 

water. . . 92,6 LHoutstof. . _2,l 

100.0. 7,8. 

De andere woog 160 grammen. Het sap teekende 

4,2 areom. Baums. 

(ain es 42 

Vaste stof. . 9,4 

walter. . . 90,6 

100, 

Eiwitstof. .. 1,6 

Houtstof, . . 2,8 

9,4, 

(ami vis 15;Q 

ed 
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Twee andere wortels van Grenelle, en twee van 
Vigheux gaven een nog grooter verschil in uit- 

komsten, 

Dit groot verschil in zamenstelling ontnam :Pé- 
zor de hoop om met zekerheid tot het voorge- 

stelde doel te geraken, van namelijk de opvolgende 

ontwikkeling der stoffen, welke in den beetyvortel 

gedurende zijn groei ontstaan , te leeren kennen; 

Overwegende “echter. de resultaten van :!vele 
ontledingem-van-beetwortels-uit dezelfde localiteit, 

en in aanmerking. nemende »de grenzen, binnén 

welke zullo een verschil in zamenstelling is-bevat, 
moet men, naarhet oordeel: van Píémcor , het-er 

voor, houden ‚dat, gedurende al dien tijd, welke 

de volkomene rijpheid. des beetwortels voorafgaat, 

zieh alle; de ‚bestanddeelen te gelijk ontwikkelen, 

zóó dat de wortel, bij 't zelfde gewigt, dezelfde 

verhoudingen heeft van suiker, houtstof en water. 

Hij heeft dit gestaafd door onderscheidene ontle- 

dingen, op verschillende tijdstippen gedaan. . Hij 

erkende de suiker, ook in het eerste tijdperk van 

ontwikkeling, in de wortels van planten laat in ’t 

najaar gezaaid en in 't begin van December in- 

gezameld. Hij vond in dezelve deze zamenstel- 

ling: 

Vaste stof. . 13,7 4 Eiwitstof. „3,4 
water. . . . 86,3 (Houtstof, . . 4,4 

100,0. 13,7. 

Uit eene en andere ontleding besluit P, dat ge- 
durende den groei des wortels, zijne verschillende 

(ami . «5,9 



50 

bestanddeelen zich:gelijkelijk vermeerderen en in 
eene ‚‚: bijna” standvastige, evenredigheid: ‚blijven 

verhouden : eene bijzonderheid, welke met derom*- 
trent-andere -plantenven- vruchtén-sbekende dáad- 
zaken; strijdig is, Zoo -gaat. b; vv: de! ontwikke- 
ling van zuren: die van suiker vooraf }: in des drui- 

vem;de, smaäk: van ‘groene vruchten zis bovendien 
voldoende om, dit van andere: planten: te, bewijzen. 
Jmhet-laatstes tijdperk , dat‘van rijpheid/,-vângen 
de váste, deelenvallengs-aan- meer te:groeijen:;‘waar- 

door deze standvastige ‘verhouding ophoudt. 

‚In bloeijende planten wasde ;zamenstelling vals 

volgt, bij een gewigt van 200 grammen: 

[eea „9,8 

vise bistiniaaedes „16,54 Eiwitstof. . 3,4 
water: ;°. …. . }.. 88,5 L Houtstof. 3,3 

2ob 9 100,0. « >’ ob 716,5: 

Waarschijnt ijk was dus de zamenstelling niet ver- 

anderd. 

Eene zaaddragende plant, OEE, gaf 

eene geheel andere uitkomst, er was geen spoor 

van suiker in: 

Suiker. ... 0,0 

Salpeter. …. 1,9 

Vaste deelen. .. 5,5 \Eïwit. .. «. 1,1 

water. « . . . . 94,5 \Houtstof . . . 2,5 

"700,0. A D 
De ontleding van de bladen van beetwortelplanten 

uit den Jardin de Botanique , leverde slechts 1,3 

pet aan suiker. In andere wortels was het zout uiet 

noemenswaard. 
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De gevolgen, die uit deze scheikundige resulta- 

ten „kunnen voortvloeijen ter, verbetering van de 

fabriekage. van beetwortelsuiker , dient men. niet 

dan met de grootste voorzigtigheid af te leiden. 

De bestanddeelen moeten ten gevolge van de wijze 

van uittrekken, welke de fabriekanten bezigen en 

van de plaatselijke omstandigheden, waarin zij zich 

bevinden „ veel gewijzigd worden. 

Er zijn velerlei wijzen om, de suiker uit den beet- 

wortel te bereiden in gebruik; de in Frankrijk 

meestal gebezigde is de uitdamping, afschuiming 
en klaring van: het sap. 

In het noorden van Europa, bezigt men eene 

geheel verschillende bewerking , bestaande in, het 

wasschen van den vooraf gesneden en gedroogden 

wortel, ongeveer als bij de boven beschrevene 
analytische methode. 

Eene der grootste moeijelijkheden bij de be: 

fabriekage bestaat in het bewaren van den tot 

rijpheid gekomenen wortel. Eene te zachte, of 

eene te koude temperatuur zijn beide even scha- 

delijk voor de standvastige verhouding van sui- 

kerstof in deze tweejarige plant. De strenge koude 

vernietigt het plantaardig organisme; een wakke 

winter doet de plant groeijen ten koste van de, 

gedurende den groei, ontwikkelde, verschillende 

bestanddeelen, 

Indien ook de beetwortel, op alle tijden van 

zijne ontwikkeling, dezelfde hoeveelheden suiker, 

water, enz. bevatte, zoude er waarschijnlijk een 

groot voordeel in gelegen zijn, om denzelven niet 

tot volkomenen wasdom te laten komen, en de 
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uittrekking van suiker reeds te doen verrigten 
vóór het stijdstip, waarop men gewoon is dit te 

‘doen’ plaats hebben. Door digter te zaaijen 3 

zoude men welligt slagen ‘om het verschil in ge- 

“wigt der wortels te gemoet te komen, dat éen 

der gevolgen van die verandering wezen zoude. 

“Door op die wijze te werk te gaan, zoude mien 

voor een deel de moeijelijke bewaring van den 

beetwortel in mágazijnen ‘kunnen voorkomert, en 

daarmede de bezwaren, gelegen in den winterar- 

‘beid, die altijd eene groote haast vereischt, ten 

einde op een bepaald tijdstip te kunnen zijn ten 

éinide gebragt. De tegenwerping , dat ándere gelijk- 

tijdige arbeid op het land, met den’ aanvang der 

fabriekage invallende, de arbeiders zeldzamer en 

de’ daggelden zwaärder zoude maken, vervalt 

daardoor, dat op de meeste plaatsen deze zwa- 

righeid gemakkelijk zoude zijn weg te nemen. 
In de maand November, op den tijd van rijp- 

heid, kan de beetwortel 15 ptc. suiker bevatten, 

eene maand later is er slechts 12 pct. in aanwezig. 

Moet nu de fabriekant aan den eenen kant trach- 

ten zijn voordeel te doen met het meerdere gewigt 

van ‘den beetwortel, of aan den anderen met de 

meerdere hoeveelheid suiker? Het komt Pérraor 

nog twijfelachtig voor, of men op deze vraag, zon- 

der eenige beperking kan antwoorden. En moet 

daarbij niet worden in het oog gehouden, dat een 

groot deel van het voordeel, dat hij op die wijze 

zoude verkrijgen, later verloren zoude gaan, 

ten gevolge van de noodzakelijke bewaring van 

den beelwortel? want het is bekend, dat de hoe- 
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veelheid suiker, welke men uit den beetwortel verz 

krijgt, vermindert bij het ten einde loopen van 

het fabriekwerk , en wel zoodanig, dat de rijpe 

en bewaarde beetwortels, in vele gevallen, min- 

der voordeelig zijn kunnen, dan de niet tot rijp- 

heid gekomene. 

De berekening, die hierbij te maken valt, zat 

véel van de ondervinding moeten afhangen ‚en 

vooral zullen daarbij de plaatselijke omstandighe- 

den dienen te worden in ’t oog gehouden, Kunz 

dige lieden in ’t vak der suiker-fabriekage hebben 

sedert lang staande gehouden, dat de bewerking 

van de suiker meer voordeel zoude kunnen ople 

veren, indien men daarmede vroeger begon „ dan 

men algemeen gewoon is, De bovengemelde uit» 

komsten schijnen die meening gewigt bij te zetten, 

daar men in Augustus wortels kan hebben van 

een gewigt van 5—600 grammen, waarin 5—1U 

pel aan suiker is, 

Bijaldien men evenwel, in plaats van de in 

Frankrijk in zwang zijnde ‚de. Duitsche methode 

volgde, dat is, die vaú den wortel te’ droogen, 

dan zoude men een wezentlijk voordeel hebben , als 

men denzelven geheel en al liet rijp worden. Hij 

ondergaat weinig of geene verandering indien hij 

in korten tijd droogt. Voor de drooging intus- 

schen in de zon, zoo als Duwas heeft voorgesteld 

in de Académie des Sciences, was het welligt, 

ten einde eene meer geschikte temperatuur te heb- 

ben, niet ondoelmatig.om de volkomene rijpheid 

niet af te wachten. 

Pérraor zal zich nu gaan bezig houden met 

c 
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eén dergelijk’ onderzoek van het suikerriet, waar= 

omtrent alleen door Vaveverin dergelijke naspo- 

ringen ‘gedaan zijn, én deze slechts op-het geäl- 

tereerd. sap. 

De nasporingen van Decaisve, omtrent het ont= 

leedkundig onderzoek van den beetwortel, maken 

het tweede deel van dit werkje uit. De suiker is 

physiologisch even zoo onvolledig bekend, als hare 

kennis bij den scheikundige kan geacht worden 

volkomen te zijn. 

Dit onderzoek nu, is grootendeels te beschou- 

wen als een monographisch-phytotomische ar= 

beid, die zich aansluit aan het omtrent andere 

wortels bekende, en die, hoewel van dien kant 

geene nieuwe uitkomsten of bevindingen opleve- 

rende, op nieuw, even als de monographie over 

de meekrap, getuigt van des schrijvers ervaring 

in de ontleedkunde der planten en phytotomische 

iconographie. Eene inleiding op dit gedeelte stelt 

den lezer op het standpunt van dergelijke: onder- 

zoekingen en komt grootendeels overeen met het, 

dienaangaande aangevoerde in het stuk over de 

meekrap, waarvan wij vroeger verslag gäven. 

De hoofdsom van dit phytotomische gedeelte 

is de volgende. 

De plant behoort tot de familie der Chenopo- 

deën , waartve ook Su/sola, Suaeda, Atripler, 

Salicornia behooren, waaruit men, door incine- 

ratie van de kruidachtige deelen, eene buitenge- 
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meen groote hoeveelheid alcalische ‘zouten ver- 

krijgt, 'tswelk ook in de Beta plaats hebbende, 

eene der grootste hindernissen is, om de geheele 

plant tot-de fabriekage van suiker te kunnen aan- 

wenden. 

De wortel behoort tot de zoogenaamde ractnes 

pivotantes; de hoofdsteng van denzelven blijft een- 

voudig, wordende van de basis tot de punt steeds 
dunner. De structuur is, als volgt: 

‚ Indien men den beetwortel beschouwt-geduren- 

de de kieming, wanneer de plant nog slechts hare 

twee zaadlobben heeft, is de wortel eenvoudig ‘en 

het deel, dat het naast aan de Cotyledonen ligt, 

bedekt met zeer fijne haartjes.  Bijaldien men 

dezen jongen wortel in eene dwarse rigting door- 

snijdt, dan erkent men dat hij, van den omtrek 

naar 'tmiddelpunt, gevormd is, eerst uit eene rij 

opperhuidscellen, vervolgens uit een meer of min- 

der dik parenchyma corticale, gevormd uit zeer 

los onderling vereenigde blaasjes, welke des te 

grooter worden, naarmate zij meer nabij zijn aän 

den, bij 't midden geplaatsten vaatbundel, en die 

rolrond en in 't algemeen gevormd is door de tegen- 

overstelling van twee, ongeveer in een’ halven cir- 

kel geplaatste groepen van bundeltjes. 

“De verticale doorsnede toont dezelfde plaatsing 

van de ufriculae corticales, als de horizontale; 

de daarop volgende zijn, op bijna regelmatige rijen, 

gerangschikt in de streek, welke het naast bij is 

aan het parenchyma corticale. Deze regelmatig- 

heid nu houdt op in het gedeelte van het weef- 

sel, 't geen de vaten omgeeft, en 't welk gevormd 
e hd 
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ís uit rolronde , zeer symmetrische en evenwijdige 

zeer verlengde rijen, waarin de wanden dikker 

zijn dan van het omringende cellenweefsel. «Al 

deze cellen zijn evenwel zeer doorschijnend, en 

de in het midden van den wortel gelegene vaten 

zijn buizen met netvormig-gestreepte vanden. 

…_Het ontwikkelen der wortelhaartjes heeft hier 

plaats, op dezelfde wijze bijna, als men opmerkt 

bij de dus genaamde luchtwortels in de deelen 

boven den grond, welke tusschen het hout en den 

bast ontwikkelen en dit wel bijna algemeen aan 

het uiteinde van een’ mergstraal. 

Het parenchyma corticale verdwijnt ten laatste 

geheelen al, wordende, als ’t ware, door de 

uitbreiding der mergstralen vervangen, Naar mate 

de plant aangroeit, ziet men cirkels van vaten rond- 

om «elkander ontwikkelen, 'twelk niet in verband 

staat met jaarlijkschen aangroei, maar misschien 

uit de verhouding dier ringen tot de bladen is 

te verklaren, Men zoude althans daartoe ge- 

negen zijn” uit hoofde yan den spiraalsgewijzen 

draai, dien zij somwijlen aannemen. De cellen 

tusschen die ringen zetten zich aanmerkelijk uit, en 

die van het midden ’teerste; de centrale vaatbun- 

bel verdeelt zich waaijersgewijs, terwijl iedere 

vertakking eindigt met op zich zelve te staan, 

Het tusschenkomende weefsel bestaat eerst uit ver- 

lengde cellen, terwijl zich eerst later de wasa 

reticulata vormen, In ’t cellenweefsel heeft de 

aangroei plaats door uitzetting van de cellen op 

zich zelve en de bijvoeging van nieuwe cellen. 

Op een’ verder gevorderden leeftijd ziet men den 
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wortel niet wezentlijk in inwendige bewerktuiging 

veranderd, terwijl dezelfde structuur overal aan- 

wezig is. 

De vaten nu, waarvan boven reeds gesproken 

is, zijn deels vasa reticulata, grootendeels ech- 

ter vasa elongata met horizontale middelschot- 

ten, waardoor. de eigenlijke houtdeelen ook in 

den beetwortel ontbreken, even zoo als door 

Dorrocner en Huco Mour in den Zamus gezien 

is. Daar nu het buitenste gedeelte eigenlijk ge- 

vormd is uit verlengde cellen, niet uit ware va- 

ten, zoude dit, zoo de stelling van Rasram, die 

meent, dat de suikerstof in laatstgemelden in za- 

mengedrongen staat, voorhanden is, doorging , in 

den Beetwortel geene suikerstof hoegenaamd be- 

vatten. 

Het microscopisch onderzoek van de elementaire 

deelen des waren vvortels, van de kieming af tot 

op het tijdstip van den volkomenen wasdom , heeft 

Decarsxe bewezen, dat er nimmer zetmeel, ra- 

phides, noch ophoopingen van oxalas calcis 

aanwezig zijn, die men zoo algemeen bij de ove- 

rige Chenopodeën aantreft, 

Naar de ondervinding der fabriekanten, is het 

bovenste deel des wortels scherper, minder suie 

kerachtig en bevat meer zouten dan het overige. 

Het microscopisch onderzoek van Decarsne heeft 

daarin eene groote hoeveelheid allerfijnste kristal- 

len aangetoond, die in des te grootere mate aan- 

wezig zijn, naar gelang er een grooter deel van 

den wortel boven den grond is, Het verdient op- 

merking, dat de grens dier kristallen zeer bepaald 
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Îs-en niet ‘beneden het-dus- genaamd collum voorts 

gaat. “Deze waarneming is-door Decarsse gedaan 

zoowel in de witte en gele, als in de roode varieteit. 

Men vindt deze in de wortels (stengen?), waar 

die ook “geleweekt -zijn „zonder onderscheid, en 

mede bladdeelenin nog grootere hoeveelheid. En 

hierin is een“waar physiologisch onderscheid tus- 

schen ‘die deelen, zonder dat het maauwkeu- 

rigst onderzoek eenig verschil in structuur aan- 

biedt; een verschijnsel voorwaar, waarvan men 

niet ligt de reden zal kunnen aantoonen. Want, 

hoezeer er vele nadere bestanddeelen door de ont- 

teding van koolstofzuur en ‘het verbinden van kool- 

stof. met het “weefsel, in de groene deelen der plan= 

ten, kunnen gevormd worden, die’ niet primitief 

in den wortel aanwezig zijn, kan echter uit die 

functie niet verklaard worden , waarom de zouten 

juist in meerdere hoeveelheid in. den stengel dan 

in den ‘wortel aanwezig zijn. 

Het microscopisch onderzoek van het sap toont 

dat dit geheel en al doorschijnend en vloeibaar 

is. Aan uitwendige invloeden blootgesteld , wordt 

het echter, in vele opzigten, veranderd. Het gaat 

van den staat van vloeibaarheid in eene troebele , 

gele vloeistof, die weldra eene donker zwarte - 

kleur aanneemt, over; het weefsel, waaruit het 

is verkregen , wordt bleekrood en eindelijk getieel 

en al zwart van kleur. In glazen buizen wordt 

het. vocht âlras ‘im drie deelen gescheiden: het 

bovenste is het zwartste; het vormt eene dunne 

laag, welke perpendiculaire verlengsels maakt ‘tot 

op den bodem van het vat; de daaropvolgende 
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is grijs; de onderste is de bleekst gekleurde. In 

eerstgemelde laag vormen zich microscopische 

Algen. 

Vervolgens wordt nagegaan de invloed van al- 

eohol op het celweefsel, van zwavelzuur op het 

parenchijm der bladen, en op de eiwitstof; ins- 

gelijks die van kalk op het sap, enz. 

Een aantal afbeeldingen de ontleedkundige za- 

menstelling betreffende, licht verder dit gedeelte 

der verhandeling toe, hetwelk, zoo het al voor 

de kultuur en fabriekage, en dus uit een industri- 

eel oogpunt, niet die zelfde belangrijke wenken 

geeft, echter als monographie niet zonder waar- 

de is, en met de onderzoekingen van Píéricor 

een geheel kan uitmaken, 

D. V. 
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BOEKBESCHOUWING, LETTER- 

KUNDIGE BERIGTEN 

EN VERTALINGEN. 

Nader berigt over Zepidostren. 

In het vierde deel van dit Tijdschrift maakten 

wij melding van een opmerkelijk dier, hetwelk 

door J. Narrerer in Brazilië ontdekt en in de 

Annalen des Wiener-Museums der Naturge- 

schichte, onder den naam van Zepidosiren pa 

radoxa beschreven en afgebeeld is ( bl, 407, 

408). Wij beweerden toen , dat dit dier niet min- 
der zonderling en afwijkend is, dan de Orni- 
thorhynchus , welks ontdekking bij de dierkun- 

digen in het laatst der vorige en het begin dezer 

eeuw zoo veel bevreemding veroorzaakte. Thans 

vernemen wij, dat de verdienstelijke engelsche 

ontleedkundige R‚ Owens eene nieuwe soort van 

dit opmerkenswaardig diergeslacht heeft onder- 

zocht, welke uit de Gambia in Afrika afkom- 

stig en door hem Zepidosiren annectens ge- 

noemd is. Dezelve is kleiner dan de Brazili- 

aansche soort, maar heeft cen naar evenredig- 
f 
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heid langeren kop. Volgens de meening van den 

Heer Owen zou dit nieuwe diergeslacht geenszins 

tot de Reptilia ‚maar veelëer tot de visschen moe- 

ten behooren, Wij kennen zijne ontleedkundige 

beschrijving nog slechts uit eene vertaling (Fro- 

Riep’s Neue MNotizen aus dem Gebiete der Na- 

tur- und Heilkunde, Julij 1839. N°. 222. S. 

19—23) , en zijn niet in staat, uit dezelve, daar 

zij door geene afbeeldingen opgehelderd is, een 

geheel volledig begrip te vormen en voor ons zel- 

ven tot een stellig besluit te geraken. Dat het 

reukorgaan uit twee zakken bestaat , die van bin- 

nen met de mondholte niet te zamen hangen, is 

zekerlijk een sterk bewijs voor het gevoelen van 

den beroemden Geleerde ; maar ‘er- zijn ons even- 

vel andere twijfelingen overgebleven „die gedeel 

telijk uit de beschrijving zelve. van den Heer 
Owen. bij ons opkwamen, en wij zien dus. met 

verlangen verdere opgaven te gemoet, Het skelet. 

is slechts half verbeend ea heeft eene-groene kleur , 

even als dat van Psor helone, Het achterhoofds- 

been is door zijne geheele grondvlakte en niet; 

zooals bij de Batracht, door twee gewrichts 

knobbels met de ruggegraat verbonden, Het ‘hart 

heeft slechts één -hartoor. Er zijn aan „weêrszijde’ 

zes, kieuwbogem , van. welke slechts vier ieuws 

draden. dragen, die aan den tweeden en derden 

boog; ontbreken. … De longen , die-de- Heer Owen 

als duchtzakken of zwemblazen beschouwt, heb= 

ben celachtige-wanden, Eene milt en een-darme 

scheil ontbraken. 

J. v-neH. 
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Beohachtungen aus der Zootomie und Physio= 

logie von G. R. Trevimasus. Nach dessen 

Tode herausgegeben von L.C. Trevinanos. 

Istes Heft. Mit 19 lithographirten Tafeln. 

Bremen 1839. 4°. 

Wederom eene vrucht van den onvermoeid werk- 

zamen ijver des overledenen Schrijvers der Biologie ! 

Zijn broeder gaf uit de nagelatene papieren deze 

waarnemingen in het licht, en belooft nog een twee- 

de stuk, hetwelk alleen op ongewervelde dieren 

betrekking zal hebben. Wij vergenoegen ons met 

eene beknopte inhoudsopgave, daar toch het werk 

zelve weldra in veler handen zijn zal, en in gee- 

ne boekverzameling van eenen wetenschappelij- 

ken Geneeskundige of onderzoeker der bewerk=- 

tuigde natuur ontbreken mag. 

1. Waarnemingen over de werktuigen van den 

bloedsomloop en eenige andere, daarmede in 

verbinding staande deelen bij de Amphibiën, 

Visschen en ongewervelde dieren. (bl. 1—84). 

Hier vindt men vooreerst opmerkingen over het 

hart der Schildpadden; volgens Tr. gaat bij C'a- 

retta imbricata een deel van het aderlijke bloed 

onmiddellijk in de régterhartekamer, en even zoó 

bij Chersine tessellata een deel van het door 

de venae pulmonales teruggevoerde slagaderlijke 

bloed onmiddellijk in de linkerhartekamer , zon- 

der door de atria te stroomen. De stam dezer 

aderen plant zich namelijk tusschen het a4rtum 

sl 
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en de hartekamer zoo in, dat het bloed gedeel- 

telijk in de kamer komt, zonder door het hartoor 

te stroomen. Bij Jerrapeneclausa vond Trevr- 

RaANus een gat in den tusschenywand der voorka- 

mers, dat hij bij andere Schildpadden niet be- 

merkte. Ook vond hij in den oorsprong der slag- 

aderen uit het hart bij verschillende Schildpadden 

eenig verschil. Verder doet de Schrijver opmer- 

ken, dat bij Friglae, bij Anarrichas lupus en 

veelligt nog bij andere visschen het hartoor dub- 

bel is, d, i. een doorboord tusschenschot heeft, 

en dat de eene afdeeling het bloed uit de aderen 

onmiddellijk opneemt, waaruit het in.de andere 

en vervolgens van daar in de hartekamer stroomt. 

(Ik zoude deze inrigting echter liefst ziet als 

twee voorkamers beschrijven; hieruit ontstaat lig- 

telijk verwarring. De visschen hebben slechts het 
atrium dextrum der hoogere dieren, even als 

hunne hartekamer slechts regterkamer is. } 

Hierop volgen aanteekeningen over de bloedbe- 

weging in de kieuwen en eenige andere deelen 

der visschen, Hetgeen over de kieuwen gezegd 

wordt, heeft ook, gelijk gewoonlijk van alle 

opstellen van Trrviranous geldt, eene letterkundi- 

ge waarde door vele historisch-wetenschappelijke 

aanteekeningen. De. Schrijver jverdeelt de kieu- 

wen volgens den vorm der deelen , waarop zich 

de bloedvaten verspreiden, in geplooide, blad- 

vormige eù piyjpvormige. Behalvede aderen, die 

het slagaderlijk bloed uit de kieuwen naar de 

aörta voeren, zag hij vaten, die volgens hem, 

naar de bovenste vera cava loopen, en dus de 
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eigene aderen dor kierwen zouden zijn. Zouden 

het veelligt geene watervaten kunnen wezen ? 

Want dat er eigenlijk aderlijk bloed uit de kieu- 

wen zou terugkomen, komt ons op zich zelve 

onwaarschijnlijk voor, en zulks te meer, omdat 

men geene afzonderlijke slagaderen kent, die tot 

voeding der kiewwen, zoo alsde. longpijp-slaga- 

ders bij de zoogdieren tot voeding der longen, 

dienen zouden. De Schrijver vermeldt in deze 

verhandeling ook nog eene haarvlecht van ader- 

lijke vaten op de binnenzijde van de maag van 

Cobitís fossilis , en beschrijft de vaatvlechten van 

de zwemblaas der Frigla hirundo en die, wel- 

ke het roode ligchaam vormen, dat als een hoef- 

ijzer of onvolkomen ring den ingang der gezigts- 

zenuw in den oogbol der visschen omgeeft, 

Vervolgens deelt ons de Schrijver eenige waar- 

nemingen mede over den bloedsomloop bij vele 

ongewervelde dieren. Hij beschrijft het hart en de 

kieuwen bij den garnaal ( Crangon vulgaris), 

bij Sguitla Desmarestí Russ. Bij de Schorpioe- 

nen en Spinnen heeft hij de ademhalingswerktui- 

gen nader onderzocht en verdedigt zijn gevoelen, 

dat het kieuwen zijn, tegen de bedenkingen van 

J, Müuver , welke dezelve als longen beschouwt, 

Bij insekten zocht de Schrijver te vergeefs naar spo- 

ren van beweging des bloeds in eenig deel des lig- 

chaams, het ruggevat uitgezonderd. Ook kon hij 

de, door Srraus bij den meikever waargenomene 

openingen van ‘het hart bij geene, door hem. on- 

derzochte insekten waarnemen. Over weekdie: en 
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en ringwormen deelt hij eene menigte belangrijke 

ontleedkundige waarnemingen mede, welke,door 

hare verscheidenheid voor een kort uittreksel niet 

vatbaar zijn en welker uitvoerige opgave ons be- 

rigt al te zeer zou rekken. Bij deze eerste ver- 

handeling behooren de elf eerste platen, wier 

talrijke figuren, gelijk ook die der overige platen 

des werks, alle door den Schrijver zelven zijn 

afgeleekend, 

II. Waarnemingen bij de ontleding van een Ka- 

HI. 

meleon. (bl. 85—101). Bij de uitsteking der 

tong neemt de Schrijver de verklaring van 

Hovsron aan. Hij beschrijft voorts vooral 

het strottenhoofd en den keelzak (wiens nut 

hij meent, dat voornamelijk gelegen is om 

lucht aan de longen voor de ademhaling te 

verschaffen, gedurende de doorzwelging, bij 

welke de stratspleet gesloten is); en verder 

de hersenen en het oog, van welke deelen 

afbeeldingen bij zijn opstel gevoegd zijn, 

Ook geeft hij afmetingen van den oogbol op, 

Afbeeldingen en beschrijvingen van het oog 

van den narwal (Monodon Monoeceros L.) 

en van den Walrus ( Frichechus Rosmarus 

L.), bl. 102 — 108. — Over de mannelijke 

voorttelingswerktuigen van Didelphis virgi- 

niana. (bl. 109 — 114). De roede ligt hier, 

gelijk in het algemeen bij de Marsupialia , 

achter het serotum. De urethra heeft zeer 

dikke wanden, en naast haar liggen, boven 
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de plaats, waar zij in de roede treedt , aan 

weêrszijde twee peervormige blaasjes. 

IV. Verschillende zootomische waarnemingen van 

gemengden inhoud. (bl. 115—128). a) Over 

de vertikale vezellaag van het verlengde merg 

en, hare „uitbreiding. 6) Over de mannelijke 

teeldeelen van den Egel. c) Over de vrou- 

welijke’téeldeelen van den Mol. d) Over ‘de 

: vliezen en den moederkoek der vrucht van 

Cavia Porcellus. e) Over de nierkelken 

van den gewonen Reiger en de fubulz urini- 

feri van den Brasem, s 

À J. v. ». H. 

“Naturhistorisk Tidsschrift. Udgivet af Henr- 

prik Krörven. Kjobenhaun. Paa Universi- 

tetsboghandler C. A. Rerrzer’s Forlag. 8°. 

In--het vierde deel kondigden wij. vroeger de 

vijf eerste stukken van dit tijdschrift voor natuur- 

lijke geschiedenis aan. Wij ontvingen sedert we- 

derom vijf volgende stukken van hetzelve. Het 

zesde, waarmede het eerste deel besloten wordt, 

bevat de volgende opstellen : 

F. Bore, Lijst van Deensche, Sleesvyijk-Holstein- 

sche en Lauenburgsche Vlinders; besluit. (bl. 

521 — 549). 

J.W. Mornemann, over de Deensche, Noorwecg- 

sche en Holsteinsche Botanicí en begunstigers 

der plantenkunde, welke de eer genoten hebben 
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dat plantengeslachten naar hen benoemd wer- 

den. (bl. 550—595). 

J. Scuröpre , over een nieuw geslacht van Brakon- 

achtige Ichneumoniden, ( Copisura. — bl. 

596 — 605 ). 

H. Kröver, over de parasitische schaaldieren, 

vervolg. bl. 605-628. (Hierbij Plaat VL.) 

„Van het tweede deel zagen wij vier stukken , 

waarvan de drie eerste het jaartal 1838 dragen, 

en het vierde in 1839 werd uitgegeven. 

Iste Stuk. 

Levensberigt van H.C. Lyneare, door Horrmann- 
Bara, bl. 1 7. (Deze verdienstelijke Algoloog 

werd geboren in 1782 en overleed in 1837). 

H. Knörer, vervolg van de verhandeling over de 

parasitische schaaldieren, bl. 8—55, (Hierbij 

Plaat 1.) : 

P. W. Lunp, opmerkingen over de gemeene weg- 

en onkruidplanten in Brazilië , bl. 53 — 67. 

N. Juer, Bijdrage tot waarnemingen aangaande de 

verschillende verwoestingsperioden, die de op- 

pervlakte van den noordhoek van Jutland on- 

dergaan heeft, bl 68 — 80. 

S. Nirson, eenige opmerkingen bij gelegenheid 

van een opstel van Prof. Escunicar, over 

hoofdschedels en beenderen in onze oude graf- 

heuvels. bl. 81—90. 

J. Harraaimsson, eenige opmerkingen over de 

IJslandsche Utselur (eene soort van Phoca), 

bl. 91 — 99, 
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Amphicora Sabella, Eurespere, bl. 100, 101. 

Dr. Pincen, over den door Porphyrgangen door- 

brokenen rooden zandsteen in het zuidelijke 

Groenland , bl 102 — 103, 

2de Stuk. 

Can. DrewseN en J. Scmröpre, lijst van de Deen- 

sche soorten van het geslacht Bombus en Pst- 

thyrus , bl. 105—126. (Hierbij Plaat IL). 

F. Bore, verbeteringen en bijdragen tot de lijst 

van de Deensche Vlinders, bl. 127—130, 

H, Knövxen „ over parasitische schaaldieren ; be- 

sluit, bl, 131 —157. (Hierbij Plaat III ). 

Ter gedachtenis van H. Boie, door den Uitgever, 

bl. 158 —168, (De bouwstoffen van dit opstel 

zijn ontleend aan het levensberigt van dezen 

verdienstelijken man, hetwelk de Heer Susanna 

in het licht gegeven heeft en waarvan vroeger’, 

in het eerste deel van ons Tijdschrift melding 

is gemaakt ). s 

F. Lrenman,, over Erythroclathrus, een nieuw 

geslacht van Algen, bl, 169175. 
J. Dresen, lijst van eenige nieuwe of zeldzame 

planten , welke in het laatste jaar in Denemar- 

ken gevonden zijn, bl. 176—191. 

Bijdrage tot de Geognosie van Denemarken, bl, 
102 — 202, 

Zoologische Mengelingen , bl, 204 — 207. , 

ie Stuk. 

d, Hassans, over den Geiser en Strock, 

(Gjeisir og Strokhur), bl. 209 —222, 
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Ne Juer , voortgezette bijdrage tot de natuurkun- 

dige opmerkingen over Jutland's noordelijksten 

hoek, bl. 223 — 233. 

F. Bore, bijdrage tot de kennis der gedaantever- 

wisseling van inlandsche tweevleugelige insek- 

ten, bl, 234 — 248, 

H. Kröver, Conspectus erustaceorum Groen- 

landiae, bl. 249 — 261. 

Uittreksel uit het dagboek van Harrarimsson, op 

eene natuurkundige ‘reis in IJsland in raid bl, 

262 — 268. 

Eenige botanische adden uit. Oost-Indië, 

(uit een’ brief van Ds, Vorer aan HonneMann) , 

bl. 269-=273. 

F.-Lrenaawr , Algologische pijdraaës bl. 274 —2S1, 

S. Drrser , opmerkingen over eenige soorten van 

Lathyrus, bl. 282-295. 

Aupouiw’s onderzoekingen over Muscardine , me 

degedeeld door J. Sreensrrve , bl, 296 — 306. 

Aankondiging van eene verzameling vân Zweedsche 

versteeningen, door den Heer AnceLin aange- 

boden , bl, 307, 808 é 

A Stuk, 

J. Scmröpre, berigt over de resultaten van een, 

“in «den zomer van 1838 ondernomen etomolo- 

gisch onderzoek van het zuidelijke Zeeland, en 

van een gedeelte van Laland en Bornholm, bl. 

309 — 395. 

J, Srrensraur, bijdragen tot de geschiedenis der 

Cirripeden in den voortijd en-in de tegenwoor- 

dige periode, Eerste hijdraag: Axnatiferidae en 
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Pollieipedida van de krijtperiode, bl. 396—415, 

_ (Hierbij Plaat V.) 
S. Dreser ‚ Floristische aanwinst in het jaar 1838, 

bl. 416—431. 
Reixnagpr, over de broedplaats van Tringa pla- 

tyrhyncha, bl. 431 — 432. 

J, Sreexsraur , opteekeningen over het oponthoud 
en de levenswijs van eenige Deensche dieren, 

bl. 433, 434. (Ancylus fluviatilis, Geotru- 

pes typhaeus, Helix conspurcata). Hiervan 

zal een vervolg komen. 

Uit deze inhoudsopgave ziet men, dat dit Tijd- 
schrift in belangrijken inhoud voor geen ander 

behoeft onder te doen. Wij hopen in ’t vervolg 

van hetzelve door uittreksels en vertalingen nog 

nader gebruik te maken, 

J. vn. H. 

ek 

De Craniis Esthonum Commentatio anthropo- 
logica qua viro dllustrissimo, J.T; Buscn, 

Med. et Chir. Doctori etc. , Doctoris digni- 

tatem in Medicina et Chirurgia ante haec 

decem lustra impetratam gratulatur Ordo 

Medicorum Untversitatis Dorpatensis, in- 

terprete Dr. Arexanmen Hurok, P. P. 0. 

Aecedunt Tabulaelithographicae tres. Dor- 

pati Livornorum 1838. 40°. 

Dit kleine gelegenheidsgeschrift behelst. eene 

niet onbelangrijke bijdrage tot de natuurlijke ge- 

schiedenis van den mensch; een onderwerp , het- 
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welk den Schrijver dezer aankondiging, gelijk 

aan de lezers van ons Tijdschrift beke is, bij 

voorkeur, heeft bezig gehouden, en waarvan hij 

zich slechts ongaarne door andere onderzoekingen 

laat aftrekken. Het was hem derhalve zeer wel- 
kom, hier eene afbeelding en beschrijving van 
de schedels der Esthlanders te erlangen, daar 

het hem niet bekend is, dat er vroeger eene be- 

stond: althans in de rijke verzameling van sche- 

delafbeeldingen, door BrumenpacH uitgegeven, 

treft men er geene aan, , 

De Esthlanders bewonen , zoo- als men ‘weet, de 

streek zuidwaarts van de Finlandsche. Golf gelegen , 

ten noorden van Lijfland, Volgens Varen (Mithri- 

dates II. S, 765 ) is hun naam van duitschen oor- 
sprong en beteekent Oostlanders, Onze Schrijver 

beslist niets omtrent dezen naam , maar merkt aan, 

dat hij aan het volk zelve vreemd is, en dat de 

Russen hen, gelijk andere Finsche volksstammen , 

Tschuden. noemen. „Eeuwen lang heeft dit volk 

deszelfs aloude geaardheid , taal en zeden behou- 

den, en nu, daar bij den voortgang der bescha- 

ving en de allengskens plaats grijpende vermen- 

ging met Duitschers en Russen, dit volkskarakter 

veelligt weldra zal verloren gaan, meent hij het 

van belang te zijn: uf gufdguid proprii hujus 

gentis conservatum sit, ad dllustrandum ejus 

histortam literis mandetur. Bij beschrijft dus 

deszelfs ligchaamsgestalte en gelaatstrekken. De 

Esthlanders zijn over het geheel klein, hebben 

korte beeren en een wijd bekken. Hunne hoofd- 
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haren zijn geel, hunne oogen blaauw of graauw- 

achtig groen met dikke wenkbraauwen. Hun 

temperament is gemeenlijk melancholisch-phleg- 

matisch. De schedel is vierkant; het voorhoofds- 

been breed; de jukuitsteeksels der aangezigtsbeen- 
deren zijn groot, De voorhoofdsboezems zijn sterk 

ontwikkeld, hetgeen ook de uitstekende g/abella 

aantoont. De oogholen zijn breed en laag (ik 
vind dezen zelfden vorm der oogholen, hoezeer in 

eenigzins minderen graad, ook bij een afgietsel 
van een’ Laplandschen schedel van Prof. Rerzrus 

afkomstig, hetgeen ik aan Dr. van Deer ver- 

schuldigd ben). 

De Esthlanders behooren met de Finnen en 

Laplanders tot eenen zelfden menschenstam, Tot 

de Mongoolsche variëteit van Brumexnacu be- 

hoort deze menschenstam ongetwijfeld niet, maar 

evenmin komt dezelve geheel met de Caucasische 

verscheidenheid overeen. Overigens hebben wij 

het onvoldoende dezer verdeeling van BrumenpacH 

vroeger aangetoond, en niemand, die de zaak 

zelve onderzocht heeft, zal, zoo wij meenen, 

hieromtrent met ons in gevoelen verschillen. 

Eene tafel, behe!zende opgaven van eenige af- 

metingen aan de schedels van tien Esthlanders, 

waarbij ook ter vergelijking de afmetingen van 

enkele schedels bij andere volken gevoegd zijn, 

besluit deze verhandeling. De lengte van den 
schedel schijnt nagenoeg overeen te komen met 

die, welke wij als gemiddelde maat bij Euro- 

peanen meenen gevonden te hebben; de hoogte 

bedraagt daarentegen iets minder, zoo de Schrij- 
ej] 
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ver namelijk , deze op dezelfde wijze bepaald heeft, 

als zulks door ons gedaan is. 

J. v. Dn. H. 

Abbildungen neuer oder unvollständig bekannter 

Amphibien, Nach dem Leben entworfen und 

mit einem erläuternden Texte begleitet von 

Dr. H. Scurreer, Conservator am Königl. 

MNiederländ. Museum, 3te Decade. Düssel- 

dorf , Arnz et Comp. 

Deze derde Decade volgde al spoedig op de twee- 

de, hetgeen ons de hoop geeft, dat deze nuttige en 

voor de regle kennis der Reptilia zoo belangrijke 

arbeid met ijver zal worden voortgezet. Men vindt 

hier vooreerst een beknopt opstel over de beken- 

de soorten van het geslacht Moxztor. Dit geslacht 

van groote hagedischachtige dieren is aan de war- 

me gewesten van het oostelijk halfrond eigen en 

wordt door Tejus in het westelijk halfrond ver- 

vangen. Alleen eene enkele anomale soort komt 

in Mexico voor, die door Wiramann onder den 

geslachtsnaam Meloderma beschreven is. De Heer 

ScrreceL telt overigens veertien soorten van Mo- 

nitor op: Mon. Seineus , Mon. exanthematicus 

(hiertoe brengt hij als klimatische verscheiden- 

heden Varan. ocellatus RürreL van N. Afrika, 

Varanus Picquotit, Duuíúr. ef Brrr. van Ben- 

galen, en Tupin. albigularis Daun. van Z, Afri- 

ka en niet, zoo als men opgeeft van Nieuw-Hol- 

land), Mon. ornatus (mieuwe soort van Nieuws 
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Holland ), Mon. tristis (mieuwe soort’, eveneens 

van Nieuw-Holland), Mon. timortensis , Mon. 

Cepidianus (bij Guérin Zeonogr., Rept, PI. III. 

fig. L. als Monitor gemmatus afgebeeld), Mon. 

nebulatus , Mon, chlorostigma, Mon. elegans 

(hiertoe brengt hij ook Zwpinambis stellatus en 

Tupin. ornatus van Daupis ), Mon. bivittatus, 

Mon. varius (hiertoe rekent hij ook Varan. 

Belli van Domér. en Brnr.), Mon. Gouldii, 

Mon. Dumerilii (nieuwe soort van Borneo) en 

Mon. prasinus (nieuwe soort van de Westkust van 

Nieuw-Guinea). . Afgebeeld zijn de kop en het 

voorste gedeelte van het lijf van een groot exem- 

plaar van Mon. bivittatus , (volgens eene naar 

het leven vervaardigde afteekening , die den Schrij- 

ver door den Hoog]. Remxwaapr is medegedeeld) „ 

de schedels van deze soort en van Mon. ezanthe= 

maticus van de Kaap, en de koppen van Mon. 

prasinus en Mon. chlorostigma. (Tab. 21, 22). 

De volgende plaat (Tab. 22) geeft twee afbeel-: 

dingen van Galeotes lophyrus, vooral om de 

natuurlijke kleuring van dit dier te doen kennen. 

Ook is de schedel afgebeeld. 

Hierop volgt een overzigt van het geslacht Dra- 

co. De Schrijver toont aan, dat de opgegevene* 

kenmerken, van het trommelvlies, het getal der 

ribben in het vleugelscherm en van de groötte 

der schubben ontleend, eenige uitzonderingen on- 

dergaan. Gewoonlijk vindt men echter bij Dra- 

co viridis zes paar ribben in dit vleugelscherm, 

terwijl Dr. haematopvgon , lineatus en fimbria= 

tus er slechts vijf hebben, 
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De soorten, die hij aanneemt, zijn Dr. viridis, 

Dr. spilopterus, Dr fimbriatus, Dr. lineatus, 

Dr. haematopogon (nieuwe soort van Borneo, 

Java en Sumatra; de keelzak is rood en heeft 

bij het mannetje eene groote zwarte vlek ), Dr. 

Dussumierii. Omtrent den keelzak in dit geslacht 
is nog op te merken, dat dezelve bij de manne- 

tjes veel langer en naar onderen spits toeloopende 

is, terwijl dezelve bij de wijfjes eene ronde ge- 

daante heeft. Afgebeeld zijn op Tab. 24 Dr. vr- 

ridis, de schedel van Dr. fimbriatus, Dr. k- 

neatus en Dr. haematopogon. 

Voorts zijn verscheidene Slangen afgebeeld op 

Tab. 25—29: namelijk Calamaria oligodon, 

Boa melanura, Coluber Korros, Col. subra- 

diatus, Col. corais, Col. miniatus en eindelijk 

op Tab. 30. Hyla Reinwardt, van welke 
kikvorschsoort de beschrijving evenwel in den tekst 

dezer aflevering niet gegeven is. — Den tekst zou- 

den wij wel eenigzins beter gedrukt en naauw- 

keuriger gecorrigeerd wenschen. 

J. v. Do. H. 

nf 

L'Horticulteur universel, Journal général des 

jardinters et amateurs, présentant analyse 

raisonnée des travaux horticoles francais 

et étrangers. Publié par une réunion de 

Botanistes etc., et rédigé par C. Lrmarne, 

Ancien Professeur de luniversité etc. lre 

année. — N° 1. Mai, Paris 1839, 

Het hierboven vermeld geschrift, waarvan het 
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eerste n° voor ons ligt, is bestemd om als tijd- 

schrift te worden voortgezet. Het zal regelmatig 

alle maanden verschijnen, in octavo, iedere afle- 

vering van twee vellen druks en met vier gekleurde 

of ongekleurde platen, voorstellende de schoonste 

en meest belangrijke gewassen en vruchten, in 

Europa, en in 'tbijzonder in Frankrijk nieuw in- 

gevoerd, naar 'tleven geteekend. Geleerde man- 

nen, in en buiten Frankrijk, hebben zich verbon- 

den, hieraan mede te werken. Kundige kweekers van 

planten en liefhebbers van het vak, zullen bijdragen 

leveren, en aan de meest geachte tijdschriften zul- 

len mededeelingen worden ontleend. De prijs van 

een’ jaargang zal, voor een gekleurd exemplaar 

zijn 26, buiten Parijs 28, en voor ongekleurde 

platen 15 en 17 francs. 

Het voorberigt doet ons het standpunt kennen, 

waarop de geëerde Schrijver zich stelt en de zaak, 

waarvan de belangen door hem zullen worden 

voorgestaan, in Frankrijk inzonderheid geacht 

kan worden te staan. 

Wat het laatste betreft, is de slotsom juist niet 

gelukkig, en komt overeen met hetgeen , door ande- 

ren, dienaangaande is geöordeeld. In Frankrijk, 

zegt de Schrijver, is de wetenschap der horticul- 

tuur en het kweeken zelf van uitheemsche gewas- 

sen, ten eenemale verwaarloosd door het groot 

(en dus genaamd) beschaafd publiek, waarvan 

alle aanmoediging ten dezen, moet uitgaan. Ik 

geloof niet bezijden de waarheid te gaan, als ik 

oordeel , dat het bij ons al op gelijke wijze met 

de zaak staat, Hadde ik niet, bij eene andere 

5 
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gelegenheid (a), hieromtrent ‘mijne meening, ges 

zegd, ike .goude daarover-nu breed-kunnen uityveier 

den. „Liever willen. wij hopen, dat men-eenmaal. 

eene gelukkige wending ten dezen moge zien, „dat 

men tot het eenvoudig schoone, zal terugkeereri ‚ 

dat de. zucht, naar zuivere natuurkennis allengs» 

onder een grooter aantal onzer landgenoos 

ten moge ontwaken, en die van bewondering 

van het wonderbaarlijke en overdrevene, -svelke: 

onzen tijd in zoo vele opzigten kenmerkt, mogé 

vervangen. Wij verlangen voor onze zaak niet 

veel, maar dit toch, dat men aan de gewrochten 

der schepping, ‘die den geest verrukkeri «en ver- 

heffen , des menschen, kennis en “wetenschap: be- 

vorderlijk zijn „de eeuwige harmonie in het” ge- 

schapene en in de wetten der natuur, en de groot- 

heid vanden Maker aller dingen aanwijzen, slechts 

een gering deel van die aandacht en belangstelling 

schenke, welke men veelal zoo ruimsehoots toe- 

kent, aan nuttelooze of belagchelijke. zaken, of 

zoodan:ge voortbrengselen onzer eeuw, ‘die men: 

weleer als heiligschennis op het gebied van het 

schoone. zoude beschouwd hebben. Een klein, 

mensch die zich the gnome Flij noemt, en zich 

dan eens tot het uiterlijk van eene tor, dan 

weder tot dat van een’ aap vernedert, en die ver- 

geet van welken edelen oorsprong -hij-is, trekt 

gemakkelijk „de. bewondering van den grooten 

hoop tot zich, …Afgrijselijke voorstellingen schij- 

(e) Zie: Mortus Spaarn-Bergensis pag. IX. pracfa- 

tionis. 
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nen, blijkens den toeloop, die daaraan ten deele *® 

valt, de menigte te boeijen, enz. Wij twijfelen , 

dat eene schoone bloem dit zoude doen. Ten- 

toónstellingen van planten hebben bij ons opgehou- 

den; ja zelfs eene Maatschappij ter bevordering van 

den landbouw , in de hoofdstad van Nederland ge- 

vestigd, die zóó veel goeds verrigt had en nog meer 

doen konde, schijnt sedert eenige jaren, men weet 

niet om welke reden, ingeslapen; geschriften over 

kórticultuur zijn er, in de laatste honderd jaren, bij 

ons naauwelijks verschenen; de handel in uitheem- 

sche gewassen is bij ons, eene natie, die mede 

aan Europa den toon had kunnen blijven geven, 

zoo als zij eertijdsdeed, verdwenen ; in één woord, 

het is met de belangstelling in horticultuur zoo erg 

gesteld. als het maar kan, En, al blijft ook de 

hooge Regering 's lands plantentuinen bevorde- 

ren; al gaan de besturen van de twee aanzieri- 

lijkste steden van het rijk voort, derzelver tuinen 

te ondersteunen, zóó lang als het groot publiek 

niet, als weleer, lust voor uitheemsche planten 

en bloemen aan den dag legt, zal deze nuttige, 

maar zeer kostbare en althans geen gewin aan geld 

_ belovende zaak, meer en meer uitteren en ge- 

heel te niet gaan. Doch, wij onthouden ons hier 

van verdere aanmerkingen , hoezeer het onderwerp 

vruchtbaar is. Wij stellen ons voor, bij eene an- 

dere gelegenheid, deze zaak te behandelen. Want 

waar het de hooge belangen der wetenschappen 

geldt, is het zwijgen oneer, vooral wanneer de 

voorouderlijke zucht tot het schoone en het goe- 

de niet is uitgedoofd, al schijnt zij, ten dezen 
Zg 
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« Opzigte, een’ lijd lang voor vreemden invloed te 

wijken, 

Wij gaan tot de inhoudsopgave van het eerste nom- 

mer van de hier boven vermelde Révue over. In 

de eerste plaats worden ‘hier behandeld eenige 

nieuwe, tot sieraad verstrekkende gewassen, plan- 

tes d'ornement, als: Coelogyne „Wallichtana, 

Paxt., Tropacolum tuberosum, Hook, Huntleya 

meleagris, Lindl., Alstroemeria Ligtu, Linn., 

reeds bekend,door. de Engelsche periodieke ge- 

schriften van. Paxron, Hooker en Linnres,, 

waarom wij daarvan geen verslag behoeven te ge- 

ven. P 

Onder de oorspronkelijke stukken ;komt er een 

voor van Neumann, over. Jpomaea Horsfalliae: 

(llook.) van de familie der Convolvulaceae „ cene 

klimmende warme, kasplant,. voortreffelijk door 

hare schoone bloemen, sterken groei „enz. „De 

Hr. Horsrarr zag dit gewas in 1832 uit zaad op- 

komen. Men kan nict mel zekerheid aanwijzen 

of het van Indië, dan wel uit Afrika oorspronkelijk 

is. Dezelve kweekt gemakkelijk voort door stekken. 

Dit artikel wordt gevolgd door eenige aanmer- 

kingen van Lexarre, uit het Gardeners Magazine 

van Lounon overgenomen, over het stekken van 

opgemelde plant, 't geen hij, bij ondervinding, 

zegt goed te slagen, indien het stekje ingehecht 

wordt. op knolletjes van eene of andere soort 

van dit geslacht, tot dat einde afgenomen. Bei- 

de deelen zullen zich weldra vereenigen en de 

jonge plant zal, ten gevolge van die vergroeijing, 

spoedig eene buitengewone sterkte verkrijgen. 
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Een volgend stukje van Jacoues handelt over de 

kultuur van Bossiaea rufa, R. B. van Nieuw- 

Holland, in Engeland ingevoerd in het jaar 1832, 

en sedert in vele tuinen aanwezig. 

Onder den titel van Mélanges ef nouvelles 

horticoles, deelt de Heer Lruarre vele, niet on- 

belangrijke zaken mede, Wij willen ze hier kor- 
telijk vermelden. 

Invoer van Cacteën en Orchtdeën in Engeland, 

bij Lowe etc. kweekers te Clapton, en Tuomas 

Harris Esy. te Kingsbury. De bedoelde collectie 

is van Mexico afkomstig. Gelijktijdig bijna werd 

eene tweede verzameling ingevoerd , welke tusschen 

Troms Harris en Lowe verdeeld is. Zes of zeven 

honderd Cacteën, Orchideën enz., uit Mexico, 

zijn, niettegenstaande groote bezwaren, zoowel 

van wege de zeereis als het ongunstig saizoen en 

bovendien de dreigende gevaren van eene schip- 

breuk, behouden overgekomen. Daaronder zijn 

vele exemplaren van Cereus senilis, van 22 

duimen tot 5 voeten hoog. Deze nu toonden ge« 

noegzaam alle wijzigingen van ontwikkelingen de- 

zer plantsoort. Mr. BrAron, de verzamelaar voor 

een der boven genoemde huizen, deelde mede, dat 

de kleinste exemplaren van naauwelijks twee dui- 

men hoogte en pas anderhalf jaar oud, reeds 

lange grijze haren en eene zekere gelijkenis heb- 

ben met het grijsharig hoofd van een’ oud’ man. 

Hij besluit daaruit dat die beharing reeds van den 

eersten leeftijd dier planten aanwezig is (a). 

(a) Een vrij groot exemplaar van deze plantsoort 



82 

In 1837 is, ook in Frankrijk, ‘eene belangrijke 
verzameling Cacteën uit Mexico aangevoerd „ waar- 
van een gedeelte is gezonden naar Engeland, Bel- 
giëen Duitschland. Eene tweede bezending , door 
Gareorri, reiziger, voor vAn pER Marren te Brus- 
sel, bestond behalve Orchideën, en groote. exem- 
plaren van Tamus, uit 50—60 kisten met Mam= 
millaria en Echinocactus. Het is opmerkelijk , 
dat men, uit Mexico, nog geene ware Melocac- 
lussen. heeft ontvangen, waaruit men genegen 
zoude zijn op te maken, dat zich daar geene soor- 
ten van dit geslacht bevinden. Deze twee bezen= 
dingen zijn, door Lemaire beschreven in zijne 
beide werken over die familie: Cactearum novae 
species ín Horto Montevilliano, cet‚ 4° Parisiis, 
1838, en Cactearum nova genera speciesque 
novae 8° 1839. Onder dezelve munt vooral uit 
eene nieuwe soort van Lemarne, Eehinoeactus 
pyenozyphus, die twee en een half voet hoog en 
niet minder dan zes voet in omvang is. Vele dezer 
Cacteën, welke door hunnen habitus en de eigen- 
aardige kenmerken, die zij aanboden, niet tot de 
aangenomene geslachten konden gebragt worden, 
moesten de fype worden van nieuwe genera, 
Hiertoe, behoort. 19 Astrophytum , Lem., waartoe 
ééne soort, A. myriostigma, Lem. — 20 Anha- 
lontum Leu., waartoe ook slechts ééne soort, 4. 
prismaticum Lem. — De Heer Leuamne eindigt 

ontving ík onlangs ten geschenke voor den Am- 
sterdamschen hortus, van mijnen vriend Prof, 
J.G, G. Lenamann te Hamburg. 
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deze medeeling met de beschrijving van het nieuw , 
door hem aangenomen geslacht, PAilocereus, 

welks type is de Cereus senilis, Auct., waar- 

van wij de diagnostische phrase hier teruggeven, 

“Pmrocerevs. Cereorum habitus el forma; 

caulis simplex? multicostatus , summum gerens 

melocactoideum cephalium, ex quo ortuntur 

Hlores et fructus; floribus et baccis Cereorum 

(perianthium tubulosum, staminibus inaegud- 

libus, liberis, gradatis, partim in ovarium, 

partim in tubum insertis ; bacca squamosa), 

germinatione Phymatocotyledonearum , etc. 

(Cotyledones tuberculatae). 

Dit geslacht is verwant aan Melocactus, door 

een waar cephalium, aan Cereus door den 

zuilvorm, een pypachtig bloemdek en eene bes- 

vrucht. De zaden hebben meer overeenkomst met 
die van Cereus dan van andere geslachten. Zeer 

karakteristiek in dit geslacht, is de geheel en al 

vrije, niet aan de buis gehechte, noch onder- 

ling aan de basis tot het midden vergroeiden toe- 

stand der helmdraden, zoo als in de Cere, tere 

wijl zij niet in de bundels staan, zoo als in Me- 

locactus en Mammillaria, maar daarentegen ge- 

plaatst zijn op talrijke rijen, spiraalsgewijs, en 
allen aan den top zijn omgebogen, naar het mid- 

delpunt van de buis. Hiertoe behoort, in de eerste 

plaats, de soort P. senilis, waarvan de eerste 

beschrijving en afbeelding, onder den naam van 

Cactus Bradypus, Weum., door den beroemden 

kruidkundige, Prof. Lenmann, gegeven was, in 

de Nova Acta Acad. Nat. Cur. XVL. i. p. 315, 
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t. XII. Die beschrijving was ontworpen naar 

een, in den Hamburgschen tuin aanwezig exem- 

plaar van 6 duim lang en drie duim dik, en 

’t welk dus, gelijk wij nu eerst sedert kort door 

de onderzoekingen in Mexico zijn te weten geko- 

men, niet volwassen. was. 

Prof. Lemaime geeft eene vrij uitvoerige beschrij- 

ving van gemelde soort, waarbij inzonderheid 

in aanmerking komt het cephalium, “waarin hij 

zegt, dat het altijd naar ’t noorden gekeerd is, 

terwijl de naar het zuiden gerigte zijde bijna 

naakt is. Dit cephalium bestaat uit eene wollie 

ge, zeer digte, geel bruine haarbekleeding van 

twee duim dik, en is doorzaaid met zeer lange, 

talrijke, stijve stekels van eene aschgraauwe kleur, 

bundelsgewijs gerangschikt en van boven omge- 

bogen en afhangende, Uit hetzelve komen talrijke 

paarsachtig roode, ongeveer 3 duim lange bloemen. 

Het cephalium vormt, als ’t ware, eene soort van 

muts, die Lemaire eenigermate vergelijken wil 

met den vorm van dien van een’ grenadter, 

De tweede soort is, volgens Lemaire, P, colum- 

na, Lem.syn: Cereus columna Trajana, KaRw.s 

in zijn’ volwassen staat nog onbekend. 

Deze mededeelingen worden gevolgd door een? 

brief aan Lovvon uit Philadelphia, te vinden in en 

overgenomen uit het Gard, mag. Ons bestek laat 

niet toe, deze, reeds elders medegedeelde berig- 

ten verder te ontvouwen of te herhalen. 

Eene beschrijving en afbeelding van eene machine 

om te gieten, bestaande in eeneton, welke op eene 

burrie rust en door een paard wordt voortgetrok- 
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ken, steunende op eene rol of dikken cilinder ; 

sluit dit belangrijk nommer, Achter aan de ton 

is eene buis, met eene verwijde en met vele kleine 

gaatjes, even als bij een’ gieter, voorziene ope- 

ning. Voor gazons, enz. ‚vooral van groote lust- 

hoven, moet zulk een toestel nuttig zijn. 

Wij hebben gemeend, den geëerden zamensteller 

van dit stuk, eene aankondiging daarvan in ons 

Tijdschrift, schuldig te zijn, wenschende, dat 

zij moge bijdragen om de deelneming aan het- 

zelve te bevorderen, en den lust en de belang- 

stelling des publieks, ware het mogelijk, voor 

de in hetzelve voorgedragene zaken, guustig te 

slemmen. 

D. V. 

| 

Flore des serres et jardins de l'Angleterre, 

reproduction complète des ouvrages périodi- 

gues paraissant sous les titres de: Bot. 

magazine, Bot. reg., British flower Gar- 

den, publiée par une sociéte de Botanistes, 

sous la direction de Mr. Lemaire, Ancien 

Professeur de Uuntiversité de Paris, cet. 

Paris 1839. 8°, 

De voortzetting van het Brusselsche werk, be- 

kend onder der naam van Zreyclographie du 

règne végétal, heeft daar opgehouden, en zal 

nu te Parijs, onder bovengemelden titel, voort- 

gaan. Hoezeer de bezitters een ander formaat 

krijgen, want de vorige ondernemers gaven het 
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folio formaat, ‘heeft ren” nit aanwinst’ in verbe- 
tering van plâten en vollediger tekst, Elke maand 
verschijnt’ eene aflevering met 12—13-platen, uit- 

muntend gekleurd en twee vel druks, tegen 60 

francs in het jaar. Deze fransche onderneming 

geeft zoo: goed als de oorspronkelijke ‘Engelsche 

werken terug. In deze laatste blijft echter, nieltegen- 

staande de goede bewerking van den tekst, wat de 
platen betreft, eene groote zaak te wenschen, eene 

goede analyse, zonder welke eene botanische tee= 

kenig de. volkomenheid niet kan geacht wor- 

den tehebben bereikt; Ook in de prachtige pla- 

ten, voorstellende de Orchideën van Guatimala 

door Baremarx, en vele andere Engelsche plaat= 

werken , is deze leemte aanwezig. 

DA 

Grundzüge einer neuer Theorie der Pflanzen- 

zeugung , von Srepnan Enpricnen, Wien, 

1839. Oct. 22 bladz. 

De beroemde Schrijver der Genera plantarum, 

en van zoo vele andere belangrijke werken, komt 

in dit geschrift met eene nieuwe theorie te berde, 

omtrent eene zaak, die alle kruidkundigen van 

onzen tijd volstrekt op dezelfde wijze verklaren, 

en welke men in vele opzigten, na den arbeid 

van Rorerr Brown, als afgedaan beschouwde. 

In eenen brief aan dien geleerde, hier als inlei- 

ding of voorberigt dienende, geeft de Schr. te 

kennen, dat hij reedsin 1825, tijdens R. Brown’s 
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verblijf te Weenen „ hem zijne: twijfelingen had 

te kennen gegeven, aangaande de beteekenis: der 

voortplantings-organen bij de planten, inzonder- 

heid van de helmknopjes, de stempels en dat geen, 

wat de Kruidkundigen gewoon zijn planten-eite 

noemen. 
De paradoxe stelling van Exprrcuer komt hier- 

op neder: De antheren zijn gelijk te stellen 

met den eijerstok der dieren ; het zoogenaamd 

planten-et is het vruchtbevattend orgaan der 

dieren ; de mannelijke voortplantingswerktuigen 

bij de planten, zijn in den stempel te zoeken. 

De hoofdzakelijke inhoud van Enpricaem’s mie 

dedeeling komt hier op neder. 

Sedert dat men de leer der metamorphosen van 

de elementaire organen der planten erkend heeft 

voor den sleutel ter verklaring der bijzondere ver- 

schijnselen in de ontwikkeling en vorming van het 

plantaardig organisme, heeft men er echter nog niet 

toe kunnen komen, den gang van de verrigting der 

foecundatie en voortplanting tot dezelfde wetten 

terug te brengen. 
De plantenkiem (embryo) met zijne omkleed- 

sels (zaad) werd voor een’ knop gehouden, welke, 

ontstaan binnen een eigenaardig begrensd or- 

gaan, zich van de overige knoppen, op andere 

deelen der plant verbreidt, en zich slechts daardoor 

onderscheidt, dat hij, door den invloed van bij= 

zondere organen, welke men voor mannelijke 

verklaard heeft, als volkomen individu daargesteld , 

bestemd is, de soort weder voort te brengen, ter- 

wijl de overigen slechts een’ meer beperkten graad 
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Van individualiteit verkrijgen, op den moederstam 
zieh blijven ontwikkelen , en slechts als ’t ware 

bij uitzondering en onder bijzondere omstandig- 

heden, een zelfstandig bestaan erlangen , waardoor 

zij geschikt zijn, het individu te regenereren. 

De invoering van de leer der metamorphosen 

viel in het tijdvak ; waarop het leerstuk van de 

twee seksen in het plantenrijk „door Livnaevs en 

zijne leerlingen, over den geheelen aardbol ver- 

breid werd, en door onmiddellijke, bevindingen 

bewezen scheen. Men had door talrijke waarne- 

mingen en proeven buiten twijfel gesteld, dat de 

invloed van op eene eigenaardige wijze gevormde 

organen, gevuld met eene stof aan het zaad der 

dieren overeenkomstig, in de bloemen voorhanden, 

tot de voortbrenging van, met kiemvermogen be- 

gaafde, zaden noodig is, terwijl men te minder 

zwarigheid maakte deze voor mannelijke deelen 

te verklaren, daar het overbrengen dier stof op het 

orgaan, dat tot de ontwikkeling des, zaads voor- 

beschikt is, in aanverwante plantsoorten, bast- 

aard-ontwikkelingen doet ontstaan, en er in vele 

soorten eene eigenaardige prikkelbaarheid der 

meeldraden plaats heeft, die denken doet aan 

eene analogie met de mannelijke voortplantings- 

deelen in de dieren. 

De wijze, waarop dit plantaardig wiede op 

het aanstaand ei werkt, bleef onbeslist; men had 

slechts eene indringing in den stijl, en deels ook 

in de holte van het stampertje aangenomen. Men 

maakte te minder zwarigheid om in de aura se= 

minalis te berusten, daar ook de meeningen 
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aangaande de,werkzaamheid van het dierlijk zaad; 

tijdens de voortplantingsverrigting , verdeeld. zijn , 

en de verhouding der bijzondere organen ,„ gedu- 

rende en na die verrigting, in de meeste gevallen, 

eer doen besluiten tot eene bloote opwekking der 

vrouwelijke geslachtsdeelen , dan tot eene onmid- 

dellijke werking op het ei zelf, De kennis van 

in- «en uitwendige deelen des zaads der planten 

‘was niettemin nog zeer onvolledig gebleven; de 

ontwikkelingswijze van de kiem was zoo goed als 

onbekend , ende. verhouding der bijzondere, haar 

insluitende deelen, vóór, gedurende en na haar 

ontstaan, ‘was nog geen onderwerp van een tot 

grondige kennis leidend onderzoek geweest. Men 

had de zaden der planten slechts onderzocht in; 

volkomen ontwikkelden staat, terwijl men er niet 

aan scheen te denken, om de in dezen toestand 

waar te nemen rigting van het kiemworteltje (radi= 

cula) in betrekking tot het uitwendige aanhech- 

tingspunt des zaads als algemeenen regel. te stel- 

Ien; terwijl men, onaangezien vele in 't oog loo- 

pende uitzonderingen, uit liefde voor de heer- 

schende theorie veronachtzaamd of geloochend, 

eene organische continuiteit tusschen het worteltje 

en den zaaddrager, welken men met den moeder- 

koek vergeleek ‚ aannam. 

De meer naauwkeurige onderzoeking der prae- 

ëxisterende kiemomhulsels (dat is, van het zoo- 

genaamd plantaardig ei, ovulum Botanicorum) , 

vóór de bevruchting, en van het allereerst ver- 

schijnen van de kiem in het midden van dezelven, 

tot aan de volkomene rijpheid, leidde nader tot 
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de ‘kennis, dat het: kiemworteltje immer verwijs 

derd van het uitwendig aanhechtingspunt vanhet 
ei; in de meeste gevallen, zelfs in die „ vaarin 

het in ‘het “rijpe zaad « daarmede schijnt: te zämert 

tekomen, nagenoeg. diametraal tegenovergesteld 

ligt, en dat eene organische continuiteit tusschen 

het” uitwendig aanhechtingspunt’van het”zaad en 

het wortel-einde der nieuwe plant, nimmer en in 

geen ‘geval plaats heeft. Î 

‘Het eì of kiembekleedsel (ufricúlits) ís meestal 

gelegen in een bijzonder, uit vergroeide bladen 

oritstaan, orgaan (ovarium , pistilhem, germen). 

Die bladen zijn, slechts in weinige gevallen „niet 

onderling vergroeid’ en het ei ligt dan naakt ; iets 
hetwelk slechts beperkt schijnt tot twee familiën’ 
vän plänten, welke in houding en inwendige struc- 
tuur des stams van alle vorige orden” onderschei- 

den zijn, de Coniferae en Zamiae, voorkomt. 

De utriculus verschijnt oorspronkelijk als. een” 

klein uitsteeksel in het organisch weefsel, op 
eene bepaalde plaats’ in het inwendige des vrucht= 

beginsels; hetwelk de leer der metamorphosen doet 
kennen als den eindknop eener hoofd-, of nevenas. 

Bij voortgaande ontwikkeling verandert dit uit= 

steeksel int eene holte, en wel door zich naar 

binnen om te slaan, wordende uitwendig , immers 

in de meeste gevallen, ingesloten door een grooter 

of kleiner aantal huidjes, zijnde bladachtige, tot 

scheeden vergroeide organen, die echter, in som- 

mige planten-familien geheel en al ontbreken, 

Bij de eenvoudigste wijze van ontwikkeling is 

de ufriculus met de basis gehecht op den grond 
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des vruchtbeginsels, hebbende den mond der holte 
naar deszelfs punt gerigt ; in andere gevallen” vér= 

heft het-deel zich allengskens op een kortensteel, 

waarop het ten laatste zoodanig wordt vomge-= 

keerd, dat de mond gerigt is naar de basis des 

vruchtbeginsels. _ Bij eenige planten wordt het 

ongesteeld kiembekleedsel in zich zelf zamengebo- 

gen, waardoor het opene einde digt tegen de ba- 

sis komtste liggen. Niet altijd is de wfrteulus 

met zijne mathematische basis aan het vruchtbegin= 

sel bevestigd , wijkende dit aanhechtingspunt 

meer of min daarvan af, waardoor ook de mond 

niet immer tegen over de organische basis staat, 

welke dezelve meer of minder genaderd is. De 
opening van den wfriculus noemen. wij micro- 

pyle, het punt van aanhechting chalaza, den 

steel, zoo hij aanwezig is, raphe, ligamentum 

utriculi. 

Den met de basis aangehechten wériculus , noemt 

men orthotropus of atropus; die, welke op 

den steel omgekeerd is, heet anafropus; die, 

am zich zelven is gebogen, campylotropus; am- 

phätropus is de uirteulus , welks organische ba- 

sis afwijkt van de mathematische basis. Laatstge- 

melde ufriculus kan eveneens op een’ steel ge- 

plaatst en op dezen omgedraaid zijn, zoodanig, 

dat somwijlen de dubbelwendige (amphitropi- 

sche)rigting, met de omgewende (anatropische) 

schijnt vereenigd te zijn, terwijl aan den anderen 

kant half-omgewende (semf-anatropische) kiem- 

bekleedsels zich als dubbelwendige voordoen. 

De voorgedragene verschillende wendingen der 
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kiemhulsels blijven. overigens in alle gevalten de- 

zelfde, het vruchtbeginsel moge eenvoudig of za- 

mengesteld , er moge een enkele ufriculus of een 

grooter aanlal voorhanden, aan den grond, aan 

de randen of «aan «der: holte vastgehecht „ met de 

organische basis naar boven of naar onderen, naar 

het middelpunt, of de peripherie des vruchtbegin- 

sels gekeerd zijn. Ook ten dezen hebben ontelbare 

verscheidenheden plaats; ‘zijn zij beiden van groot 

gewigt voor den taxonoom en den morpholoog : 

voor den eersten omdat zij in bijzonderen fami- 

lien van planten bestendig zijn, voor den laatsten 

omdat hij ze tot éénen,Zypus terug brengt. 

Laat ons, naar aanleiding van deze wijze van 

beschouwen, zaad en kiem houden als-het pro- 

dukt eens knops van de moederplant, en dit wel 

derwijze, dat de verschillende vliezen, van het 

kiemomhulsel (ovulum botanicorum) uit de buiten- 

blaadjes van den knop gevormd worden, die hier in 

ééne oppervlakte zamengebragt en onderling ver- 

groeid zijn, terwijl het worteltje (radicula) een 

änternodtum tusschen. de inwendigste blaadjes 

van het kiemhulsel en het bladpaar (de cofyle- 

dones) welke de p/umula intsluiten, vormt: dan 

zal de kiem, naar de algemeene wetten van 

den plantengroei, met zijne organische basis (het. 

worteltje) zamenhangen met de organische basis, 

van het kiemhulsel, terwijl het wortelje steeds 

naar de chalaza, als het punt, in 't welk de 

bladen van den knop, die het kiemhulsel vormt, te 

zamen komen, gerigt zijn. Het worteltje zal zich 

daarbij, in het regtstandige regt gerigte (ortho- 
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trope) kiemomhulsel, wenden naar de punt van 

het vruchtknopje, maar daarentegen, in de za- 

mengebogene gelegen zijn in den, door de cha- 

laza, bevestigden top en in de dubbelwendige, 

in elk geval, daar naar genaderd zijn. 

Van dit alles nu vinden wij in de natuur het 

tegendeel, en als algemeene wet kan men vast- 

stellen, dat de organische basis van de kiem (ra- 

dicula) gesteld is tegen over de organische basis 

van het kiembekleedsel en den mond van de kiem, 

_ In de orthotrope kiem is het worteltje naar 

de punt, in de axafrope daarentegen naar den 

grond van den vruchtknop gekeerd; in de campy- 

lotrope vinden wij het worteleind in den van 

de chalaza afgekeerden top, en bij de amphz- 

trope, van dezen onafhankelijk, gekeerd naar 

de micropyle. 

Bij de orfhotrope en campylotrope kiemom- 

hulsels is die van de organische basis afgekeerde 

rigting van de radicula, ook in het rijpe zaad, 

gemakkelijk te erkennen. In de axafropen ver- 

groeit de rhaphe derwijze met den buitenwand 
der kiem of met deszelfs, somwijlen zich eerst 

later ontwikkelend uitwendig vlies, dat, in ve- 

le gevallen, het uitwendig aanhechtingspunt van 

het zaad met de micropyle schijnt te zamen te 

komen, en hetzelfde plaats grijpt, bij aldien in 
amphitrope kiemorahulsels, micropyle en chalaza 

tot in een zekeren graad elkander zijn genaderd, 

zóódanig dat de ware verhouding der rigting, 

in het rijpe zaad meer of min vermengd, zich 

nu, door waarneming van het onbevruchte kiem- 

bekleedsel doen kennen, 

h 
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Het is intusschen- uit deze, van de organische 

basis des kiemomhulsels afgekeerde, rigting dui- 

delijk, dat de kiem niet moet gehouden worden 

voor het product eener metamorphose; dat het 

niet ëfernodium en bladpaar van den knop, welks 

bladen tot kiemomhulsels vergroeid zijn, we- 

zen kan, welke door den invloed van de aura 

eeminalis, die uit de stuifmeel-korrel vloeit, tot 

een zelfstandig leven worden gebragt, daar in dit 

geval, het worteleinde van de kiem, met de or- 

ganische basis van het kiemomhulsel moest za- 

menkomen en slechts door deze de organische 

zamenhang tusschen de moederplant en de kiem 

kon worden bewerkt. Integendeel noopt ons de 

‘waarneming der verkeerde ligging van de plan- 

tenkiem, of van den primitieven knop in het kiem- 

omhulsel, zelf zonder verdere onmiddellijke wvaar- 

neming, tot de overtuiging, dat deze daarin niet 

oorspronkelijk ontstaan is, maar veel liever om 

aan te nemen, dat de kiem van buiten daar is in- 

getreden ‚ dáár zijne verdere ontwikkeling en vor- 

ming verkrijgt; iets hetwelk niet alleen, door de 

de analogie der voortplanting bij de dieren, 

waarschijnlijker wordt, maar door onmiddellijke 
waarneming in de dieren bewezen is. 

Deze voortplanting bij dieren immers heeft, 

naar de uitwendige verschijnselen, op tweederlei 

wijze plaats: door het losmaken van enkele uit- 

loopers van het moederlijk ligchaam of door ver- 

deeling van hetzelve, — door de zamenwerking 

van ongelijksoortige, zich doorgaans op verschil- 
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Tende ligchamen bevindende organen; en dit ‘wel 
dan eens van meer vegetalieve of vrouwelijke, 

dan weder van meer dierlijke of mannelijke, 

door welker vereenigde werkzaamheid, aan eene 

van het vrouwelijk orgaan uitgaande organische 

massa het vermogen wordt medegedeeld , het ge- 

heele organisme in zich te doen geboren worden. 

In het wezen der zaak komen echter beide deze 

schijnbaar zoo verschillende, vormen der voort- 

planting tot eenen enkelen, aangezien ook bij de 

voortplanting door geslachtsorganen het nieuwe 

organische altijd een deel is van het vrouwelijke 

orgaan, en zich daarvan losmaakt , en slechts in 

de wijze der uitstorting der levensvatbare stof en 

haren overgang in eigene, tot de verdere ont- 

wikkeling bestemde organen, waarin dezelve tot 

een eigen, zelfstandig gebragt wordt, toont zich 

die oneindige verscheidenheid waarvan de waar- 

neming en het terugbrengen tot één gronddenk- 

beeld, van ouds her gehouden is als een der 
grootste bewijzep voor de scherpzinnigheid van 

den menschelijken geest. Dezelfde verscheidenheid 

als bij de dieren, heeft ook bij de planten plaats, — 

Men denke aan de voortplanting in de celplanten 

door sporae, uit sporangiën en dusgenaamde 

moedercellen en in de vaat-planten door bijzondere 

daartoe ingerigte organen, Antheridiën. Men 

kan het sporangium houden voor een deel dat 

in zijnen verrigting gelijk is aan het ovarium der 

dieren, de sporae aan het ef der dieren, het 

Antheridium aan den testiculus, de fovilla aan 

het sperma, 
h* 



96 

In de holten der axtherae vormt zich het pols 

len, dat door het stempel en den stijl dringt in 

de mond van het kiemhulsel , om daarin een’ pri- 

mitieven knop ( Urknospe) te worden, Uit deze 

wijze van bevruchten is het intusschen duidelijk , 

dat de organen der cryptogamen en phaneroga= 

men geheel andere verrigtingen uitvoeren als men 

daaraan heeft toegeschreven, en dat, gelijk zij, 

uit hoofde van hunne structuur, wezentlijk ver= 

schillende organen zijn, zoo ook het stampertje 

en het sporangium, het antheridium der erypto- 

gamen en de axthera der phanerogamen, bij de 

voortplanting , geheel en al verschillende verrigtin= 

gen uitoefenen. Veeleer moet men niet alleen, uit 

hoofde van derzelver morphologische beteekenis, 

maar ook uit hoofde van de verrigting, sporan- 

gium en anthera, sporae en stuifmeel-korrels 

onderling vergelijken, Het verschil in de voort- 

plantingswijze der phanerogamen en de, met va- 

ten voorziene , cryptogamische planten , is een 

wezentlijk verschil, en daarop vooral gegrond, 

dat bij laatstgemelden , de spofa op de plaats 

waar hij ontstaat (het sporangium) die ontwik- 

keling erlangt, welke haar tot een zelfstandig le- 

ven geschikt maakt; terwijl bij de eersten, de 

reeds in de helmknopjes gevormde grondstof (pol- 

len) eerst in een ander orgaan (het kiemhulisel } 

wordt overgebragt, om tot die volkomene ont- 

wikkeling te geraken, welke dezelve geschikt maakt 

om tot een eigen organismus te worden gevormd, 

Indien alzoo in de eryptogamen niets voorkomt 

dan een afzonderlijk mannelijk orgaan (Ar 
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theridium), en er aan de antheren bij de pha® 
nerogamen geene mannelijke verrigting kan wor 

den toegekend, dan dringt zich de vraag op, aan 

welke deelen in de bloem der phanerogamen menéene 

mannelijke beteekenis moet toekennen, omdat het 

hier , waar de geslachtsverrigting zeer zamengee 

steld is, niet waarschijnlijk is dat het mannelijk 

orgaan ontbreekt, terwijl het bij de cryptogamen 

als aanwezig, erkend is. Wij vinden zulks on-, 

getwijfeld in de klieren van den stempel, waar- 

van de eigene, daarop afgescheidene stof, de stuif- 

meelkorrel tot dien staat van opgewektheid brengt , 

welke haar geschikt maakt om in het weefsel van 

den stamper door te dringen en in het kiemhulsel 

te geraken. Of nu, bij sommige planten, het zoo- 

genaamde geleidende cellenweefsel niet eenig be- 

vruchtend vermogen hebbe, zal eene naauwkeurige 

ontderzoeking dezer deelen, in het vervolg, moe- 

ten aantoonen. 

Indien men daarentegen bij de dieren, het or= 

gaan, waarin de vruchtstof (ovulum,) het eerst 

gevormd svordt, eijerstok (ovarium), dat het- 

welk dien bevat, wferus, en dat hetwelk het mid- 

den tusschen beide houdt, eijerleider noemt, dan 
moeten wij sporangium en antheren slechts ver= 

gelijken met den dierlijken eierstok, het weefsel 

van den slijl met den etjerleider , de stuifmeelkor- 

rels en sporen met het ef zelf, even als de kiem- 

hulsels bij de phanerogamen met den uterus der 

dieren. 

Als slotsom van al het bovenstaande kan men 

aannemen, dat met de voortplanting door ver- 
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deeling en zijdelingsche ontwikkeling in de lagere 

planten, in de vaatplanten ook eene. vermeerde- 

ring door geslachtsorganen plaats heeft; dat ech- 

ter het toekennen eener mannelijke verrigting aan 

de helmknopjes geheel en al willekeurig is, 

Bij de thans algemeen aangenomene leer der. 

bevruchting, moet de nieuwe theorie van E. velen 

toeschijnen als de vrucht te zijn van paradoxen- 

jagt. Vernuftigis zij, maar ongetwijfeld, in vele 

opzigten, nog niet bewezen en welligt ook niet te 

bewijzen. Maar E. gaf slechts Grundzüge. In- 

dien-deze geleerde eenmaal de nieuwe theorie uit- 

voeriger in hare bijzonderheden zal hebben ont- 

wikkeld, iets hetwelk hij zoowel aan zijnen naam 

als aan de verdiensten der voorgangeren op dit 

veld van onderzoek, wier gezag hij heeft aange- 

tast, verschuldigd is, dan zal men tot een beter 

inzigt in dezelve komen: zij moet, bij zulk eene 

vlugtige uiteenzelting, niets dan twijfelingen ba- 

ren, térwijl bovendien, onzes erachtens, menig- 

een ‚ onaangezien het: al of niet aannemelijke 

der voorgedragene grondslagen van deze nieuwe 

theorie, de waarde der naamsveranderingen in de 

geslachtsorganen der bloemen, met regt zal in 

twijfel trekken. 

D. V. 
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H‚ F. Lisk, Ausgewählte Anatomisch-botanie 

sche Abbildungen, I Heft. mit 8 lithogra- 

phirten Tafeln, Istes Heft. Berlin 1839. 

_ De beroemde geleerde, Prof. H. F. Link, die 

bijna gedurende eene halve eeuw aan den opbouw 

der “wetenschappen onvermoeid. heeft gearbeid , 

en daarmede steeds voortgaat, levert, in de, hier 

boven aangekondigde afbeeldingen, de voorstelling 

van eenige nieuwe nasporingen in het gebied der 

pliytotomie,-die in voortreffelijkheid van uitvoe= 

ring de meeste zaken van dien aard, welke men 

tot dus verre-heeft bekend gemaakt, overtreffen. 

Het is natuurlijk onmogelijk om de voorwerpên ; 

welke in deze acht platen svorden voorgesteld „ op te 

sommen; maar wij meenen ‚dat het,-bij de tes 

genwoordige vorderingen der. wetenschap ‚nuttig 

kan geacht worden. dat aan haren beóefenaar;, 

goede en vooral groote ontleedkundige-afbeeldin- 

gen, waarin de onderscheidene weefsels in hun na- 

tuurlijk verband afgebeeld zijn, worden aangebodem. 

De afbeeldingen van Grew en Marrrcar hebben wel 

niet uitgediend, maar zijn echter thans te weinig 

volkomen en naauwkeurig. Platen over de phyto- 

tomie in het algemeen, van dien omvang als de 

voor ons liggende, zijn ons niet bekend. Wij 

meenen dat, door de onderhavigen, de beoefening 

der wetenschap waarlijk bevorderd wordt. 

D. V. 
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Tconés plantarum rariorum Horti Regii Bota= 

niet Berolinensis, herausgegeben von H, F. 

Link, Fr. Krorzsou, Fr. Orro, urter Mit- 

wirkung des Herrn Dr. Prof. Kunrn. 

Berlin. 1839, 

Wij zagen van bovergemeld uit te geven werk 
een’ prospectus, met eene proefplaat, voorstellende 

Protea Mundit, Ku. (Klotzsch in Otto & Drietr, 

Gzt. 1838. n° 15. p. 113) waarvan de besehrij= 

ving door Orro gegeven is. Dit werk zal bevat- 

ten zeldzame of zeer schoone, nog niet afgebeel- 

de gewassen ‚ met analysen, en Latynschen, Hoog- 

duitschen en Engelschen tekst, geschiedenis der 

eultuur, enz, De Heer C. F. Scnurpr, dezelfde 

welke de schoone Anatomische af beeldingen-voor 

de Philosophia botanica ende Ausgewühlte Abb: 

van Prof. Link leverde, zal ook die vans het hier 

bedoelde werk bezorgen. 

— De jaargang zal bestaan uit Gafleveringen, ieder 

van zes gekleurde afbeeldingen en noodigen text 

voorzien. De namen der geleerden, die op den 

titel dezes werks zullen. prijken, moeten voor de 

uitvoering genoegzaam waarborgen. 

D.V: 
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DRUKFOUTEN, 

Oorspronkelijke Stukken. 

63. reg. 20 bestrooid lees gestrooid 

— reg. 7 van ond. knoopte er ruilhandel Zees 

knoopte een ruilhandel 

64. reg. 11 romdom Zees rondom 
— aanteek, (a) reg. 1 bierna Zees hierna 

53. reg. 21 palm- of buksboom dees palm (of 

buksboom } 

69, reg. 15 karspuhlstraat Zees karspühlstraat 

70. aanteek. (a) reg, 0. Saauvern lees SAAL- 

FELD 

73. reg. 16 karspuhlstraat Zees karspühlstraat 

75. reg. 14 palm- (buks-) boom lees palm 

(buksboom ) 

78. reg, 9 Citharexylon lees Sideroxylon 

10. aanteek. (a) reg. 1 De Heer Wizpz lees 

de Heer Wiupr ; 

81. reg. 19 in dezen winter lees in den vori- 

gen winter 

82. reg. 2 Fuest lees Triest 

=— reg. 3 van ond, planten fees planken 

85, reg. 12 de bloeijing Zees het bloeijen 

86. reg, 13, 14, 15 welke bij menigte als le- 

dige omhulsels voorkwamen , tusschen üe 

gezuiverde voorspleten, fees welke bij me- 

nigte, als ledige omhulsels , tusschen de 

gezuiverde voorkwamen 
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Bl, 87. reg. 1 van ond. gevonden lees niet ge- 

vonden 

« 89. reg. 6 van ond. en van lees en van de 

« 92. de hier voorkomende thermometergraden 

zijn volgens de honderdgradige schaal be- 

paald 

« 92. reg. 4 en 3 van ond. niet met die Zees 

met die 

« 250. aanteek. («) reg. 2. 1833. S. 140 —157 

lees 1838. S. 149 —157. 

BOEKBESCHOUWING: 

Bl. 29. laatste regel allerberangiijkst lees allerbe- 

langrijkst 
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(NB, De letter B. beduidt Boekbeschouwing of Lett, 
Berigten.) 

Acer. „ & … « « « « 77. Androsace chamaejasme. 80, 
Achillaea ciavennae. „ 80: == lactea, » . « « 80. 

Aconilum, . « « « « 76. Anemone patens, „ » 80, 

Acorus calamus. . « …- 88. Anhalonium,. « « B. 82. 

Acrochordus, . . « B. 37. Anthemis alpina. » « 82. 

Ayporépa, « « « « «311, Anthyllis montana, … 80. 

Alouzus. « « » « « « 290. Antropomorphae. . «106. 

Ailanthus glandulosa. 220. Apis mellifica. … « 33. 
Aimant.. ,..e «+ 23. 

compacte. … « 243. 

AZE, neme ver mn ev e 202 

=— Epi. ev « « 292. 

Alchemilla pentaphylla. 80. 
mem vulgaris. . . « « 80, 
Aletris fragrans. . « 220, 
Alisma plantago, —… .„ 80. 
== ranunCuloides. « 88. 

Allium. « « « « « « 76, 
Alstroemeria Ligtu. B. 80, 
Ammocoetes, . « « 39 

Amphibiën (H. Scareeer, 
Abb- neuer) « + 37, 7ú. 

Amphitropus. « « » gl 
Analecten für vergl. Anat. 

von Maura, «…… 29. 
Anasrichas Lupus. . +, 84. 

Anatoroische _ Abbildungen 
von Link, « « « „119. 

Analropus, … « « gt 

Aponogeton junceum, . gr 

Arbutus alpinus. . . « 82 

Archives.du Muséum d’Hist. 
Nat. « … B, 26, 

Arenaria gramininifolia, 
82. 

293. 

Jog. 

80, 

253. 

243. 

83. 
83. 
80, 

82, 

82, 

VAPKTOGe son vane oe one 

?Apves. 
Arnica angustifolia. . « 
Arragoniet, , . … . . 

== fibro-compacte. . 

Aspidium exaltatum. . 

—= nitidum. « « 

Artemisia mutellma, , 

Aster alpinus. ‚ « » 
Astropbytum, . . 
Atropus, , «se gh 

Aura semiualis, …— …— „ gú. 
Azalea procumbens, « 80, 

Bartsia alpina, » « ‚ 82 



BL AD WIJZE B. 

Basalten van den Middelrijn 
(vAn Winzer, over de) 

222, 
229. 

B. 4o. 

Basaniet, … … … 

Bdellostoma. . … « 

—— hexatrema. « „ úte 

Bellidiastrum Michelii- 80. 

Beobachtungen aus der Zoo- 

tomen und Phys, von Tre- 

VIBANUS. « « « « B. 63. 

Berberis: ars verte vel: 7de 

Betonica. … * « « « 76, 

Betterave à sucre ( analyse 
par Péucor et pr Carsne.) 

B. ár. 
Betula, * 77e 

alba. « . «ee 2170 

Birds of australia (JonnGovr») 
B. 4. 

Bletia, « on sinenide sutenl 78. 

Bomb ruheust siterinB3g. 

== melanura. « … ‚ 76. 

Bombyx mori, « … « 33. 
=—— neustria., « « « 325 

Bodo asten ones en vaistdoh. 

Bradypus. . « « « B. 33. 
Brassavola, , « « . « 78. 

BOREN zen ed 78. 

rig. 
117. 

122. 

rIá. 

129. 

146. 

Ir. 

. . 

Brassica asparagoides. 

== oleracea acephala, 

—=— alba... … … 

nn botrytis. . 

mn bullata. . 

— campestris. 

== Capitata, , 

—— ceracea, „115. 

mmm COStatas. « 117, 

118, 

Iar. 

mm fimbriata, 

== rubra. , « EELDE 

Brassica oleracea sabauda. 

129. 
_—— == sabellica. , 118. 

Bromus: … et entalke nde 

Bufo asper. eee B. 37e 

— scaber, « « « » 37 

Bulbophyllum, … . … 76, 

Balla. ie teekenen ls 

mmm albocincta. v. uz. Hor- 

VEN es ove) re den a eten e 

aperta, … …… … «245. 

== fasciata, « « « « 247. 

== plysise_… . « « 247 

Bungarus semifasciatus, 

B, 37. 

„37% 
Bupleurum, « .  « 76 

Bursae Fabricii (Huscuxe de 

Origine.) . Bs 4 

==. annularis. « … 

Butomus umbellatus. „ &2- 

Cacalia albifrons. „ „ 80. 

‚== alpine. « « « « 80, 
Cacteën. (ve Vase over) #6. 

Cactus Bradypus. „ B. 83. 

peruvianus. … 78. 

Caladium grandifolium. 83. 
=—— (tripartitum), « « 83. 

Calamagrostis, 77e 
Calamaría oligodon. B. 76, 
Calanthe, … e … =198e 

Calax cordifolia, … . « 8o. 

Campanula. «  … … 76 

Campylotropus. … . B, gr. 
Canis aureus, , ‚ 3o1, 303, 

Carbo, . 171. 
—=— cormoranus. „ … 171. 

— pygmaeus. … … 171. 

Carex, ……… … . ee 9e 

. ee 



BEA DD W 

„Caréx alba. . . . 
mm capillaris. … … « 
me firma. oe « « 

—_ ornithopoda. … … 
Caretta imbricata, 

Catasetum, . « 

Cattleya. . .-..» 
„Cavia porcellus. . « „ 67, 

Gedrela odorata: » « 78. 

Centaurea, . . 76 
Cephalotus follicularis, z4r. 

„Cerastium lanatum. . …… 80, 

„Geratonia siliqua. „ . 265, 

Geratophyllum demersum,. 
é ad 88, 
„Cereus senilis. „ B, 81, 83. 
„Chabasie. . . ere ARE, 

mmm Cristallisée, „ „ « aúr. 

Chaerophyllum. . . . 76, 
„Chalaza. . B. gr. 
Chama glyzymeris, . „ 28, 
Chenopodium vulvaria, 60. 
„Chersine tessellata, B. 63. 
Gichoreum intybus, «» 1â1. 
Ciueraria alpina. « « 80, 
„Glematis.. … . … « « 76e 

BEE ets Oorniesg6. 
Cobitis fossilis. „ „ B, 63. 
Cocos flexuasa. „ . . 78. 

„Coelogyne, ‚. . « . B. 78. 
_— Wallichiana, 

Coluber corais. … 
_, korros. « 

mmm miniatus.  , « 

vm Subradiatus, 

„Cordilena vivipara. . . 83. 
Cornus, „ 6 ‘7e 

mm sanguinea. 78. 

Corypha australis. „ B, 78, 

JJ ZE R 

Coronilla. « : « # « 76, 

Cortusa Matthioli. . . 89. 

Corylus. . . « « 77. 

… Gotoneaster. . . . « 77. 

Crangou vulgaris. . B, 63. 
Crataegus. . « » . 77e 

Crocodilus Bipanchlte, 
B. 167, 

— lucius. „ B,165 en 166. 
== rhombifer, …. B. 163, 
== sclerops. . . 166. 
Curculionidum species. 5. 

Cyclostomen ( Mürren über ) 
nddse: 

Cymbidium. . . « 78. 

Cyperaceae,  « » « 97. 

Cytisus. « « . «77. 

Daphne striata, … … « 
Delphinium, « « « 
Dendrobium. . + 
Dianthus. . . « … 
—= alpinus, . 
== glacialis. , „ „ „ 80 

Dictamus albus, „ „ 9e 
Didelphis virginiana, B. 66. 

Dikte der boomen (v. Harz 
over de) . « » 209. 

82. 

76. 

78. 

76, 

80. 

Dipsas Drapiezii. . B, 37 
Draba aizoides. „ . « 80. 
mm aiZO0N, « . « 80, 

Dracaena Draco., 78, 220. 

Draco, ee Bed 
— Dussumierii, . ,, 76. 
mmm fimbriatus. . « 76. 

— haematopogon. , 76, 
== lineatus …. … … 76, 

=— spilopterus. „ 76, 

mm viridis, „ « „ 75 



B L AD WIJZ E R, 

Echinocactus macracanthus, 
r 49. 

mmm pycnoxyphus. … B. 82, 
Eik. ce « * « » 209. 
2EAapòg. -… eee « « 296, 
Elyna spicata. … » «8 
Encephalartos horridus. gh, 

95e 

a ‚mn genuie 

Rus: … stets ‚100, 

mn Khen “Hal- 

lianus,. « « . « « roo. 
me _= lanu- 

ginosus. … . . … 10f. 

Emnes Keman lati- 

STODS. «» … » « SANI Ò. 

Ketten _— V. Har- 

Aep ds DBE RTE 

Epidendron, « „ « „ « 70. 

Epilobium: alpinum. _, 80. 

Equisetum. … ‚… « « 80. 
Eryngium, … … «77. 

Erya. ….-.- veg „8, 
Bsche,n .e …e 06 «209. 

Esox belone, …. . « B. 6r, 

Esthonum erania deser, A. 

Huzek. Oos. Ce 5 “gt 

Eutrachelus Temminckii, 5 

” e 

Eupborbia, «— … « …… 77. 

Euryale ferox, … «270, 
Evonymus, „_« «+77. 

Fauna Homeri et Hesiodi, 

289. 
Kestuca,re saak … 97 
A Ee on EN 
Folia prolifera, . „ . 107. 

Galeotes lophyrus, … B. 75. 

Gasteropodes- tectibranches. 
„ale 

Galiums te 77e 

Gentiana. , … « « « 97. 

=== acaulis, « «… « « 80» 

m===casclepiadea, … * 60. 

Kant hybrida, . … 80. 

_— lutea, ENNE EN 8o. 

== verna. « … « « 80 
Geraniùm, … « « * « 77% 

DPégavoss „ee « «4 295e 
Gevoels- «en bewegings-z6= 

wen (J. v. Deen, over het 

verband van) . . « 275» 

Gnaphalium -Ieontopodium. 
er 80. 

Gramineae. … . « « 

Habenaria. . … . « « 

Hakea. « ……e 

Hart der Krokodillen (v.., 
Hoeven , over het). « 151. 

Helianthus. _. … «7%. 

Heloderma. « « « B. 74. 

Heracleum. … … eere 9. 

Hieracium. « … « … 7% 

=—— inCarnatum. — . « 82. 

ras oe sek 20303. 

Homalopsis herpeton. B. 37. 
Horticulteur universel, par 

Lemaire. . „” 76. 

Huntleya. meleagris. „80. 

Hydrocharis morsus …ranae, 
Hydropeltis purpurea. 271. 
Hyla Reinwardtii. „ B. 76. 

Hymenoptera. … «184. 

Iyperieum, _« « «77% 
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Ieones, plantarum rariorum 

Horti Berol. . „ B, r1g. 
Inula. 77e 
Ipomaea Horsfalliae, B. 30. 
Iris, 77e 

— pseud-acorus. « „ 88. 

alie Te arke 

Juncus castaneus. . „ 80. 

Justicia adhatoda. „ . 78, 

NEadas. «8 e « «29% 

Wefdase ce ordre e-2gbs 

KonlE. … … So ttiegrere 305, 

Knöuen’s Naturhistorisk Tid- 
BEING teeven B. 67e 

Kruidkundige aanteekenin= 
gen van C, Murpen. 106, 

— mededeelingen door 
Horrxans. „ 85 en 257. 

Kruidtuin te Gottingen. 85. 
Keta. … re Bog 

Kozoios. . . 305. 

Lacerta agilis, . „ 
Lactuca sativa. .tr2, 146, 

Lamium, 77e 

Laserpitium peucedanum.82. 

Lecontea. . « 55 en 57. 

Lemaire, Flore des Serres 

. 10. 

delAngl. . . B, 85, 
Lemna arrhiza. . 85, 257, 

— gibba, RE 

—_ MINOr, « 258, 

me polyrrhiza,. „ « 253. 

Lepidoptera. es 264 

Lepidosiren, . . B. 61. 

Leuciscus papyraceus. . 233. 
ee nad MK ree 

Ligusticun. . . .. 77 

I- ZE HK 

Limnanthemum. . : . 8g 
— Forhesianum. « « 89 

—— lacunosum, « « 89 
—— Wigtbrianum. . 8g. 

Limnocharis Humboldtii. grs 
Limodorum. . Pe (0 
Linaria alpina. . . « 80. 

AFL er ee EOD Joe 

Lissochilus. oke Je 
Lonicera. . . . 97, 147. 
=== co@rulea, „ r11, rá6. 
Aruxordvlgp, … « « « « Soo: 
Luzula lutea, . . ; « 8% 
Lycopodium helveticum, 80 
—= selagoides, . . 8e. 
Lygodysodea.. . . . 57. 

—— verticillata, . . 59. 
Eympha ot « alf 

Makoe2’s, . . . . . 20g. 
Mammillaria Pfeifferiana. 5r. 
=== recurvispina. … « 53 
== Speciosa. 505 
Maxillaria. . 78. 
Melica -… OMI zen 27/7} 
Menyanthes trifoliata. 88. 
Menobranchus. . B. 3o. 

Menopoma. „’ 3oÂ 

Mensch. (Nat. Gesch. van 

den mensch, door J, van 
pen Hoeven.) . 248, 

Mesotype fibreuse, . . aúo. 
Mycrepyle. „ob, gr 
Microscopische kennis der 

zachte dierlijke weefsels, 
door Haarinc. . 3. 

Moerhingia muscosa, 8r. 
Mouitor. B. 74. 

mm bivittatus. 17 



B: L‚ AD: WIJ: Zo Es Ré 

Monitor cepidianus. B. 75: 
—— chlorostigma. . „ 95. 

—== Dumerili. … … „ 55. 

—=— elegans. … … « „ 75. 

== exanthematicus, … 7á- 

== gemmatus. , … 75: 

—_— Gould. „ . - „ 75: 

=== inornatus. „ « 5 7ú. 

=== Prasinus, ……« 5 75, 

=—— timoriensis,. … 75. 

— tristis. »” 75 

== SCIDCUS, « « … 5 7he 

Narlus, „raid nb 

Monodon monoceros. „ 66. 

Musca larvarum. _. « 326. 

== yomitoria. « «33, 60. 
Myau,e« …almoins Beag; 

Mijha,. … „- ‚« varler30g} 

Myosotis palustris. . . 
Myrmecophaga. . . 
MIKE en Bret nezedlien 3g. 

=—=— glutinosa. . . „ 4o, 

Myxinoidea. . . . „ 40, 

88. 

33. 

Nelpós. . « … « « « 296. 

Neottia. ies —erljer er 78, 

Nepenthes follicularis. . 74, 

Nepeta. 77. 

Negerstam. (J, ve p. Hoeven , 

over den) « . « «249, 

Nelumbium capsicum. . 271, 
—— luteum, « - « «271. 

mm SpECIOSUm. « « « 271. 

Nuphar luteum... 88 en 89, 
—— pumilium. , ‚ 270, 

Nymphaea alba. 88 en 89. 

Oestrus equi. . « ; « 33. 

Obs one oe wolliehelde «05 

Olzpocrmie wenste 
Oncidium, … ei fle heli Se 

Oos. ee 5 Le eN 
Ornix argyropennella. , 324. 
OEODUS. et en neee Ee 

Orthotropus. … « … B. gr- 

. … 310 

Oryctes nasicornis. « « 33, 
“Obpeús. « o -crr ten eEIETe 

Paederia. ( Konrnárs, over) 

56. 

—— foetida. « « « … 56, 
—= lanuginosa … … « 56, 

—_— ternata. « « « 7e 

== tomentosa. …« …. « 56, 

—= verticillata. . . . 57. 

Paederota lutea. . 81. 

== Coerulea. … . . 81- 

Paeonia. … … « « « … 77 

Panorpa australis. „ B. 28. 
=== COMIDUDIS. … « «193. 

Papaver alpinum. . « 83 
—— lividum. . . . . 80. 

Papilio Ergane. „ … . 205. 
Pedicularis verticillata. 82, 

== tuberosa. 

Pelargonium cucullatum, 108. 
Peridotss,«, « « atelttike 

== granulaire. „ „ . aúr, 

Depoinog. « « « « … « 318, 

Petromyzon. » » . B. 59. 

Pflanzenzeugung. (Enprrcnen 

über): sn smeden nnihe 

Philadelphus . „ « « 77. 
Philocereus. . « « B, 83. 
Bhleum.sel „1 = venerit 

Bhlox. , zoge, ie gemikt 77e 

Phoca vitulina, « - B, 33. 

Phylidrum lanugiaosum, gr. 
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Piëris. „ £ « « « - 204. Pseudortyphlops oxyrrhyn- 
NAD estas taal WRCDDS. «se Ae 

== DärtCa. . .  . 204, Pteris acuta, © . « . 83, 

=—— rapae, . « « « « 206. —== longifolia. « … . 83. 
=— sinapis, « … . . 205, Pyralis lemnata, . . … 86, 

Pinguicula alpina. . … 82. Pyroxène compacte. … 242, 

BRU eene egens Eython. na Be 3% 

— larix. … . . . 3ar 
Piper medium, . . . 78. Ramonda pyrenaica. . 815 

Boas. … ede oidi- gg, Rana buofo,. «anime 2% 

Podoa. … . « . « . tr. === diluviana. … „ . 233. 

Polygonum. . . . « 77. Ranunculus. . . . . 77 

—— amphibium, … . 8o, === aquatilis, „ « « 88. 
MRP. … entel anr. 77. == glacialis, „ « « Er. 

— fastigiata. …. . mn rutaefolius. . . .„ 8r. 

n= BTAECA. eee 4 220, “=== thora... … « « … ôt 

Mdd, ere ete 3,3, Renanthera. « « . 5 

Potamogeton crispum.. 88. Rhamnus, , . . . . 77. 
=—== gramineum. _. „ 88, Rhaphe.. . « . « « gr 
—— lucens. . . „ . 88. Rhinophis punctata. B. 37. 
== natans, …« « . . 88. Rhinopirus. . « …  37- 

—— perfoliatum, „ . 88, Rhododeudron, . - « 82. 
Potentilla caulescens. . 82. Rhus... . . . . « « 77 

—== nitida, . . „ . 82. Rbytis paradoxa. . B, 33. 

Pothos crassinervis. . 83, Ribes. . ... « « 77 
Primula calycina. …. . 81. Robinia. . . . « « « 77 

=—— cortusoides,. . . 81 —— pseud-acacia. . „ 220. 

pa axinosa. * , wirorlenr8is Rosas sa onse 4 sttert9b 
== longiflora, « . « 81. Rubus. . .. .. « 77. 

me marginata. « « « 81. —— arcticus. . « « … Sr. 
mm minima,. … « « Bre Rumex, . « « « « « 97 

— paedemontana, « 81. 

== palinuri.. « . « 81. Saccolabium. „ . ; . 78: 

=— pubescens, . « « 81. Sagittaria sagittaefolia. 88, 

— villosa. 8r. Salix herbacea, . « « 8r. 
Protea Mundii. . . B. roo, Jacquini.. „ « « 82. 

IEN es «ontheven mas IIG. mm reticulatass «He. … 42825 

Pranella, . . . . - 77. —= serpyllifolia. . . 81. 
Prunuss, . » « « » 77- Saponaria depressa, « 8 



B LA 

Sarcophaga. . « - « 60 

Saxifraga. - « « « » 77 

em AÏZOON. « e « 81. 

m=— androsacea. . … Sr. 

men hulseriana. . . « Sr. 

== bryoides. . , . 81 

== Caêsia. « « . , 8r. 

== Canifolia, « . . 8r. 

== Cotyledon. „ . . St. 
— Cristata. … « ‚ « 81. 
mm hirculus. . , « 81. 

mm muscoides, . „ 8r. 

=— oppositifolía. „ Sr. 
— planifolia, . . "82, 
me TELS TE 

me setoides . . . . 82. 

mm siberica. .  « . ft. 
=== SQUAITOSA. « « . 82. 

Saussurea alpina. 85. 
Schadelijk insekt (J, vax ven 

Horven. over een) 
Seincus smaragdinus. 
Scirpus lacustris. . . . 
Scutellaria. . . . . 
Sedum. .... 
Senecio incanus. . 
OE 

Sibbaldia procumbens, 8r. 
Sideroxylon quadrangulare. 

37e 

88, 

77- 

77 
oer. 

78 

Silene. … … …. 77. 

== aCaulis, « . « 81. 

== pumilio. „ . . « Sr, 
== saxifraga. e . 82, 
Silphium, .. . « « 7% 
Sium angustifolium. . 88. 
Soldanella alpina. . „ Sr. 

—_ montana, . 8r. 

Solidago: . . .« «97 

DW IJ ZE HK 

Sparganium ramosum.. 88, 

—= simplex. « « « 88. 

Spiraea. . « « … « « 77 

Sporangium, « B. 95. 

Squilla Desmarestii. „ 63. 

Stachys, « « « « « « 77 

Stanhopea, . « « « « 78 
Staphylea pinnata. 112, Tú6» 

Stipa. « « « « « « 77 
Struthio rhea, « « B.3r. 

Sula (over neusgaten bij — 
door Scarerr.), « … 168 

=—— alba. , « « « 169» 

== melanura.» … « 16g. 

=== parva. « « « « T6ge 
=== piscatrix, „ « « 169s 

Symphoricarpus, « … rh7 
—— racemosa. « … ‚ I1% 
Systema uropoieticum squali 

glauci, auctore Toussaint. 
tag 

Tachina larvarum. « 326, 

Tamarindus indicus. „78. 

Taópos. …— «ete 7 Ile 

Terrapene clausa. „B. 64. 
Térrik. „« Arrtaulennrstye 

Teucrium.-. « « « « 77 

Thalictrum, … e « « 77 

Tinea laricella. . . . 37ú. 

Tofieldia palustris. „ . 82, 
Tortrix Boa. « … „ B. 37. 

Og er de « 298. 

Trichecus rosmarus. B: 66, 

Trifolium repens. . 109. 

Trigla hirundo. « « B, 63. 

Frigonocephalus _rhodostie 

ga. „eme 4 ARAB 

Friticum, ve ve eres 



B LAD WIJZ E RBR, 

Tropeolum tuborosum, „ 80. 

Tupinambis ornatus. B. 75. 
== stellatus. . « „ 75: 
Tussilago alpina. . . 81. 
Typha angustifolia... . 88. 
Typhlops.. . . » B. 35. 

Ulmus. . . « . « « 77 

Valeriana montana. 
mmm saxatilis. « , 
=— tuberosa, « » 

‚ St, 

Varanus Belli. . . B. 

82, 

8t. 

75e 

mmm ocellatus, . « „ 75, 
=— Picquotii, « « „ 74 
Vanda. . . ale ve: 1788 

Verhand, van het Instituut. 
Rie 

Veronica alpina, . . 81. 
—= aphylla. , . « 81. 
— TEPENS « « « « Br 

Viburnum. . . « « 77 

me lantana. « « 88, 

Villarsia erista galli, goe 
—-— nymphaeoides, 270, 89, 

86. 

— ovata, « « « « 90. 

Viola pinnata. « . « 82. 

Wasser-Frosches (Anat. Be- 
schr. eines monstr, — von 

I. v. Deen.) « « B. 35e 

Xenodon purpurascens, ‚, 37. 

Xylobium. « « « « « 78. 

Xylosteum. « . « «147. 

Npereise are ee …1200k 

Zespootige kikvorsch. . 285. 
Zircon. . « » « te 

=—= crystallisée. … . 2ár. 
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BERIGT voor pen BINDER. 

De Platen voor het Zespe Deer van het 

Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en 
Physiologie moeten aldus geplaatst worden: _» 

Pl. I en IH tegen over bl. 54. 

Pl. II en IV « « « 105. 

Pl. V en VI « dr 150: 

1 VII « OE 198, 

PI. VII « « _« 208. 

PL IX « « « 206, 

Pr Xx « GE EDA 

P}, Xl en XII « « _« 256, 
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TIJDSCHRIFT 
VOOR 

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS 

eN PHYSIOLOGIE. 

UITGEGEVEN 

Door 

J. van ner HOEVEN, ú. D. 

PROF. TE LEIDEN, 

EN 

W. HH. ne VRIESE, wm. p. 

PROF. TE AMSTERDAM, 

Jd 

ZESDE DEEL. f° en 2° STUK. 

mmm, 



INHOUD. 

OORSPRONKELIJKE STUKKEN. 

=S © DODO mn ä 

P. Harting , Bijdragen tot de mikroskopische ken 

nis der zachte dierlijke weefsels. . . bl. 1—45. 

W.H. de Vriese, kleine bijdragen tot de natuur 
lijke familie der Cacteën. . . . . bl. 46—54. 

(Hierbij Pl, I en IL. tegen over bl. 54. } 

P. W. Korthals, Aanteekeningen over Paederia. 

bl. 55—6l. 
J. F. Hoffmann, Beschrijving van den Akademi- 
schen Kruidtuin te Göttingen. . . bl. 62—84. 

J. F. Hoffinann, Kruidkundige mededeelingen. 

bl. 85—93. 
F.A4.G. Miguel, de rez horrido Zelm. , 

ejusque formis. . …_… … bl 94105. 
{Hierbij Pl. III en Iv en over bl. 105.) 

C. Mulder, Kruidkundige Aanteekeningen. 

b}. 106—150. 
(Hierbij Pl. V en VI tegen over bl. 150 ). 

J. van der Hoeven, Over het hart der Krokodillen 

en de geschiedenis onzer kennis van hetzelve. 

bl. 151—167. 
H. Schlegel, Over de neusgaten bij Sala. 

bl. 168172. 

nme mn 

BOEKBESCHOUWING, LETTERKUNDIGE 

BERIGTEN eN VERTALINGEN. 

J. vAN per Hoeven, Verslag van Arm, HuscukKe, 

De Bursae Fabricti Origine. … … … bl. 3, &. 

J. van Der Hoeven, Berigt over J. Gouun. 

the Birds of Australia. … … en DAE 

J. vaN per Hoeven, Berigt over L. non Sin- 

gulor. generum Curculionidvn, ete. . bl. 5, 6, 

en 
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