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E^UMERATIO PLAJVTARUM,

ZEELANDIAE BELGICAE

INDIGENARÜM;

AÜCT.

R. B. TAw DES BOSCH, M. D.

Enumerationem jjlantarutn , in Zeelandia Belgi-

ca hucusque deteclarutn , edituro pauca mihi lubet

praemonere
,

quibus scriptiunculae ralionem et

consilium breviter exponam , eamque , tenuem

quippe el imperfectam , ab immaturitalis culpa

excusare lenlem.

Regiones patriae nostrae
,
quae Germaniatn el

Belgium meridionale tangunl , respectu plantarum
,

quas proferunl , parum cognilae merite dici pos-

6unt.[ Quo nomine Zeelandiae quoque insulas ialel-

lectas voio ,
quae , a Scaldis ostiis amplexae , Flan-

driae utrique septentrionem versus confines sunt.]

Quam ob rem non rairandum
,
parvum esse planta-

rum Belgii scptentrionalis indigenarum cognitum

numerum
,
quod soli exlensionem , ejusque situm

gcograpliicum et gpolngicim dispo'illioMotn. 'V'^iim»»

etiam diibitandum
,

quiii regioue» illuc , deijito

sluüio perluslratae , satis nolandum incrementum

plniitarum nostratium numero sint addilurae, ple-

BAT. TIJDSCnR. D. Vlll. Si. 1

.
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njorque nobis inde cognitio FJorae Belgii septentrio-

nalis sil futura. Quamvis itaque merito honore ce-

lebrandus sit Cl. vab Hall
,
qui , undique collectis

elenientis dispersis , Floram Belgii septentrionalis

anno 1825 conscripsit edidilque anno 1836 siip-

plcmeutum ejus primum , quibus inchoatum paene

studium plantarum indigenarum bono successu

iiicilavit ; tamen in bis non esse subsistendura i

sed contra querat is ,
pro viribus , operi illi observa.

tiones addere novas vel emendatas oporlere , exi-

slimo. Et hoc quidem consilium milii erat Enu-

merationem hanc edenti , tum ut huic proposito

quaulumpote satisfacerem , tum ut magnam plan»

taruin
,
quas regio noslra alit , rariorum copiam

ostet)derem nostrisque Bolanophilis suaderem, ut

huc qiioque iter teneant , Florae nostrae divitiis

eognitionem suum et herbarium aucluri. Eorum-

que inventis et observatis, siquidem participem il-

lorum me facere velint
,
quod enixe rogo , bonis

meis rebus , ego optinic fruerer. Illis autem affir-

mareaudeo, 600 circiter speciebus, bic enume-

ratis , vix dimidiam plantarum nostrarum vascu-

larium partem contineri. Nam , exceptis paucis

,

ex aliorum auctoritate receptis , omnes reliquas

per parvum temporis spatium , scilicct ex anno

1837, ininsulis Walcheren et Zuid-IJcveland ipse

collegi
;
quarum hanc quidem regionem , quippe

domi meae proximam , sediilo paragravi , illam

\ero ter tantum vario anni tempore per paucas

dies adire potui. Restant ergo fere incognitae

Schouwen , Zeeu^vsch-Vlaaiideren , Noord-iïeve-

land , Tholen. Lonïiori in hasce insulas yel diu-



tumiori excursioni obstabant irupedimeuta variae

indolis ;
prae caeleris regionum situs remotus , Me-

dicique exspectantis major quam praxiu factitantis

servitus.

At, si quis mancum el incompletum Catalogum

plantarum nostrarum tilulo
, quem gerit

, profe-

rentem me repreliendit , cogitet is velim , vix ali-

qpiid prius aclum esse in disquisitione plantarum

nostrae regionis, nobisque non esse, quod sciam,

qui huic studio ardenter et assidue operam na-

Tent , neque unius hominis viribus talc opus ab-

solvi posse. Eo aulem consilio
, quod supra dixi

,

Catalogum edendum esse putavi, ut, quibus in-

digeo quam maxime observationibus aliorum ea

augere et emendare possim , quae ipse de plantis

nostris sedulo notavi. Quod si ex votis mihi suc_

cedat , praeterlapso uno alterove anno , supple-

mentum hujus Enumerationis in lucem proferre po-

tero, talique ratione edendam aliquando Floram

Zeelandiac seusim praeparare.

In ekboranda Enumeralione "universe ducem

secutus sum Synopsin Florae Gei-m. ei Uelvut.

Cl. Kocuii , turn Reiciiebbachiaham Floram Germ.

excursoriam. Praeterea, quantum per parvam

librorum supelicctilem licuit , varios adii auctores,

eumque illorum in speciebus novis aut dubiis citavi

,

qui optime plantam meam iiiterpretari videbatur.

Nam ut suisoculis videre suoque uti judicio summum
sit in studio Naliirae nionitum , tamen sententiam

propriam magistrorum iu scientia auctorituti sub-

scribere tironem decel Speciebus vero spouta-

ueis plures addidi cultas ; easquc inprimis
,
quae

1"



sive in agris, sive in pomariis educunlur, omissis

iis ,
quae tantum in hortis vel in oleraceis , orna-

menti ususve gratia , coli soleut , nisi hae frequen-

tius efferatae occurrant. Denique praeter species

,

quas ipse observavi, recepi quoque
, quae ab auc-

toribus Zeelandiae tribuuntur , turn et quas offi-

ciose mecum communicarunt viri doet. am. F.

DozT , J. Wttewaai , Jr., Leidcnses, F. Z. Er-
«

MERINS, L. J. DE MaRBÉE, G. B. C. WV DER

Feen , Medioburgenses , J. N. van der Grtp ,

Ziericeënsis, praeposito signo (*) , siquidem spe-

cimiua indigena non viderim , additoque citato

auctoris vel inventoris nomine.

Quod superest Botanicos nostrales
,
quibus stu-

dium plantarum indigenarum cordi est , rogo, ut,

per litteras mihi communicare velint , si quae in

Enumeratione mea , exceptis signo (*) notatis

,

desiderio ipsis dignae videantur; cui ego pro viri-

bus lubenter satisfaciam , sperans , fore ut selec-

tum ex plantis indigenis , quarum speciminibus

Herbarium meum caret , ipsorum vero abundat

,

mihi concedant.



PLANTAE YASCÜLARES.

Class. I. Exogeneae DicobjlcdmiQae.

Subclass. 1. Thalamxflorae.

Ord. Raciuiiculaceae. J u s s.

Cleraatis Vitalba. W. ZB. ZV. rara (l).

Thaliclrum flavum. W.

« minus. (. dumosum. K o c h. Synops.

Fl. Genn. et Helv. p. 4. W.

A speciminibus indigenis Th. minoris
, prope

Bloemendaal et in Borenwaard lectis , diiFert

hoc : habilu ramosissimo maximeque difiuso

propter folia et pedunculos , horizontaliter fere

a caule ejusque ramiücationibus distantes.

Caeterum cauJis validus , pedali.s et ultra
,
pro-

fundius sulcatus
,
purpurascens ; rami inferiores

2-3ni; petioli pubescentes ; folia ampla
,
jugis

remotis , foliolis 8-lobis, lobis lateralibus obtu-

sis, interroediis truncalij , acuminatis. — Syno-

nyma ; Th. majus. Sm. Fl. Britt. ed. Romer

p, 5«5. Th dunense. Dum. Trodr. Fl. Belg.

p. 126. (ex Lej. et Court, Comp. Fl. Belg.

p. 207.)

(1) lateris initialibtis insulas nnstras indicavi, in qui-

bus species cnunieiatae lectae simt, omissa onini

additione pone cas , quac omuibus commuDes ccn-

scntur. W — WalcheieD, ZB — Zuid-Bevclaiicl,

NR ^ Noord-BevclamI , S ~ Schouwen, TIj —
Tliolen, ZY — Zecuwsdi-Vlaanderen.



Flores non vidi. Frucliferum legi , Julio iben-

se exeunte , aan de noordtlijke helling der dui-

nen tusschen Domburg en Weslkappel,

Anemone Ranunculoïdes W.
Myosurus minimus. W. ZB.

Ranunculusaquatilis. a. peltatus. Koch. Syn. p. II.

« « ^. truncatus. Koch.

« « y. triparlitus. Koch. Sturm,

DeuUchl. Flora. Bd. XVI. tab. 28 ! R. Iri-

parlilus. Nol te. Novit. Fl. Holsaf. p. 51, ZB.

« «. S. pantothrix. Koch.

« « «. succulentus. Koch.

« Flammula. W.
« Lingua. ZB. rarus. Occurrit glaber

(R. L. «. glabratus) , et pubescens (R. L, ^,

hirsulus. Wallroth. Sched. crit, p, 288.).

d Ficaria,

n Auricomus. W. rarus. comm. am. de

Mar ré e.

« acris.

« repeus.

« « |ï. prostratus. DC. FI. Frang.

4642. (?. ex van Hall, Fl. Belg. Sepf. I. p. 420.

Sibi quidetn constans , nee tarnen specie diver-

sus. Flores interdum minimi occurrunt
, quo-

rum petala sepalis paulo tantum sunt majora.

In arenosis humidis reperitur. ZB.

« bulbosus.

« Pliilonotis. Ehrh. vulgaris.

« sceleratus.

« arvensis. ZB,

* Caltha palustris. W. ind. am. v. d, F een.



Eranthig hyemalis. Salisb. W. comm. am. de

Marrée.

Ord. BBBBBaioEAB. Vent.

Berberis vulgaris. W.

Ord. NTMPnAEACBiE. D C.

Nymphaea alba.

Nuphar luleum. Sm.

Ord. PAPAvexACBAE. DC.

Papaver Argeraone. ZB.

« Rhoeas, a, ovale, D u m. es L e j. et C o u r t.

945.

« « ^. globosum. Dum. ex iisdem

;

haec varietas raro occurrit pilis appressis var .

y. , aegrius tune a P. dubio distinguenda.

H « y. . slrigosum. v. Bönnighau-
8 en. Prodr. Fl. Monast. 659. ZB. Pilis pedun-

culorurn arcle appressis.

«( officinale. Gtn. Colitur rarius.

« somniferum. Culilur.

CliL-liJoniutn majiu.

Ord. FOUARIACBAB. DC.

Corydalis digitata. Pers. W.
« claviculata. DC. W.

Fumaria ofllcinalis. W. comm. am. v. d. Peen. ZV.

Ord. C&uciFBBAE. Ju SS.

Inh. Siliquonae. Koch.

Chciranthus fruliculosus. ZB. in ruderibus arcis

Oitcnde.



s

Naslurtium ofïicinale. R. Br.

• « Amphibium. R. Br. W. inJ am. v. d.

Feen.

« sylvestre. R. Br.

« palustre. D C.

Barbarea vulgaris. R, Br. W.
« stricta? Andrz. Koch. Syn. p, 36,

R eichenbach. Fl. Germ. excurs 4355.

Ex uno speciraine , ad lalus fossae prope

Goes lecto
,
pene defloralo , emarcidis foliis ra-

dicalibus , speciem certo cognoscere nequeo.

Habitus vero plantae ramosus , strictus , siliquae

arcte cauli appressae
, petala angusta haiic

,

nee praecedentctn , speciem indicare videnlur.

Reticere nolui
,

quamvis dubiam, quia species

hujus generis , Europae mediae et occidentali

propriae , apud nos nondum rite distingui viden-

tur. Cf. V. Hall. 1. I. p. 828.

Cardamiue sylvatica. Link. Koch. Syn. p, 43.

Rchb. exc. 4303. Rchb. exsicc. 1580. Fl.

Bat. 126. (C. hirsula.) W. ZB. passim frequens.

« hirsuta. Koch. Syn. 43. Rchb. exc.

4304. Rchb. exsicc. 1581. W, frequens. ZB.

rara. Auctoritatemamplexus Cll. Nolte, Koch,

Reicheubach, species bas distinxi , in qui-

bus vero sapiens Cl. Fries ciTatum agnovi:

,, Characteres non efficiunt species; multae va-

,, rietates eximiis et constantibus pollent, plures

„ optimae species parum palpabilibus. In vita

,,et historia diversa specierum essentiam pono. "

Mantissa 1. Novit. Fl. suec. p. 82.

« pratcnsis.



•Malcolmia maritima. R. Br. Indigenam indicat

Dodonaeus. Cruydlboeek. Antw. 1644. p. 235.

Sisymbrium officinale. Scop.

« Sophia.

« Alliaria. Scop.

« Thalianum. Gaud. W.
Erysimum Cheiranthoïdes. W. conun. am, v. d.

Feen.

Brassica oleracea. Colitur multis varietatibus,

« Rapa. a, campeslris. ZB,

Syn. B, campeslris. Sm. v. Hall, 773.

«r u ^. satira. Colitur.

Syn. B. asperifoïia. ^.Rapa, v. Hall. 775_

B. Rapa. y. annua. Koch. Syn. p. 54J

«c Napus. a, oleifera. Koch.

« « J}.
annua. Koch.

« nigra. Koch. W.
Syn. Sinajns nigra. L. Bat. 250.

Sinapis arvensis. ZB.

« « |9. orientalis. Koch. Syn. p. 55.

ZB. rarior. Siliquis retrorsum hispidis. Nun»

S. orienlalisf t. Hall. 777; non L. teste

R c h b. exc. 4425.

Trib. Latiseptae. Koch.

Alyssum calycinum. ZB. rarum.

Draba verna.

• Cochicaria officinalis. ZV.

« Danica. W, rara.

Armoracia rusticana. Fl. Welt. W. ZV.

Cameiina sativa, Crantz. ZB. rara.
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Trïbi An^astiicpiae, K o c li,

TWaspi arvense. ZB.

Teesdalia nudicaulis. W.
* Lepidium salivum. S. ind. am. D o z y.

V campestre. R.Br. ZB. ranus. S.

« njderale. vulgare.

•Hulehinsia pefraea. RBr. Th. Tèslé. Cl. Kops.
ap. V. Hall. 739.

Capsella bursa pasloris. M ö n c h. a. inlcgrifolia.

p sinuata'. ;'. pinnatifida. v. Schlecht. Fl, Be-

rol. sec. Koch Syn. p. 73.

Senebiera Coronopus. Po ir. Tulgaris.

Trib. Lomentaneae, DC.

Cakile maritimdi Sc op. W.

Ord. VioiAEiBAE, DC.

Viola odorata,

« <, |9. alba. W. rara.

« sylveslris. Lam. W.

« canina. W.

« tricolor. «. viilgaris. Koe 11. W.

« « |5. arveiisis. Koch. ZB.

« (( y. (V.)Syrlica. Flörke. exRchb.

exc. 4517. W.

Ord Drosraageab. DC.

Parnaissia paluslris. W.

Ord. POLTCALEAE. J U S S.

Polygiila vulgaris. W.



Il

Ord. SiiERSAB. DC.

Bïanthus Armeria. ZB. non rarus.

»Saponaria vulgaris. ZV. S. ind. orri, V. 4. Gryp.

"Silene noctiflora. W. ind. am. v, d. Fèèn.

Lychnis flos cuculi. W.
« vespertina. Sibth.

% diurna. Sibth,

« Githago Lam.

Ord, Alsinbab, D C«

Sagina procumbens,

« apelala. W. ZB. comm. am. Wltewaall,
Spergula arvensis.

« nodosa. W.
Alsine inarina. a. minor. Kocb, Syn. p. 111.

Syn. Arenaria salina. Sér. r. Hall, 531.

Bat. 367?

« « p. obesior, Roch. Syn. Arena-

ria media A, L. t. H a 1 1. 532. ma,rina. Bat.

354!

Alsine peploïdes, Wahl, W.
« tenuifolia. Wahl. ZB. suis locis copiose,

Pleraque specimina supeme pubescunt , neque

tarnen pilis glanduliferis obsessa sunt.

Moebringia trinervia, ClairT.

Arenaria serpyllifoh"a.

Stellaria graminea,

« media, V i 1 1.

Ccrastium vulgalum. L. leste Rchb. exc, 4970.

Bractcis herbaceis sepalisque apice barbatis , pe»

dunculig fructiferis calycem vix acipiantibus.
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Syn.C.glonteratum. ^ eglandulosum. Koch.
Syn. p. 121. C. vulgatuvi v. Hall. 546. excl.

plur. Synon.

Cerastium vulgatum jj. subviscosum. Rchb. exc.

PUis glanduliferis obsessum. Syn. C. glomeratum.

T hui II. (sec. Rchb.) C. viscosum. v. Hall.

547. excl. omnibus Syn.

« semidecandrum. W. ZB.

Plerumque penlandrum, pedunculis fruclife-

ris valde elongatis , bracteis el sepalis late mem-
branaceis, apice glabris ; superne glanduloso-

pubescens, vel etiam

« « /}. glandulosum. R o c h.

totum glandulis vestilum. Syn. C. glutinosum.

Fries. Novit. p. 132. C. viscosum. Fl. Dan.

tab. 1211. sec. Rchb. ZB.

« pumilum. C u r t i s. In Walachriae dunis

rarutn legi. A praecedente , cui siinillimuin

,

dififert : habitu gracili , bracteis vix apice sca-

riosis, sepalis angusle membrauaceis stria her-

bacea excurrente. Huc C. semidecandrum.

Pers. , tesle Koch.

« triviale. Link.

A C. vulgato diversum: bracteis sepalisque

margine scariosis , apice glabris
,
pedunculis fru-

cliferis calyce duplo triplove longioribus, cauli»

bus lateralibus radicantibus.

« arvense. W. ZB. rarius.

Ord. LtHEAE. DQ*

Linum catarcticum. ZB.

« usitatissimum. Colitur.
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Ord. Malvaceae. R< Br.

Malva sylvestris.

« rotundifolia.

Althaea officinalis. Vulgaris.

Ord. TiLiACEAE. Juss.

Tilia grandifolia. Ehrh.

« panrifolia. Ehrh. Colunlur.

Ord. Htpehicikea^. DG,

Hypericum perforatum.

« tetrapterum. Fries. ZB. frequens.

Syn. H. quadrangulare. Sm. v. Hall. 623.

Ord. ACEEINEAB. DG.

Acer Pseudoplatanus. W.
« campestre.

Ord. HlPPOCASTABBAE. DC.

Aesculus Hippocastanum. Colitur.

Ord. Gehabiaceae. DC.

Geranium phaeum. W. comm. am. de Mar ré e.

« pratense. ZB. rarum.

« pusillum.; ZB. Tulgare.

« dissectum. Tulgatissimum.

« Columbinum, ZB. rarum.

« moile.

« Robcrtianum.

« « P' album. Disseminatione

conslans, lesle Lejeune. Flore de Spa. Révue

p. 147.
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Erodium cioutarlmn. l'Hér.

» « moschatum. l'Hér. NB. rarissimura.

Ord. OxAtlDEAE. DC.

Oxalis stricta. Koch. Syn. p. 144.

Caule solilario , erecto , sparse puberulo ; foliis

exstipulatis ;
pedunculis foliutn subaequantibus

;

pedicellis fructiferis erecto-patulis ; slolonibus

subterraneis
, persistentibus. ^. Plantae color

laete viridis.

« coriiicuiata. ZB. rara. Koch. Syq, p. I44>

Caulibus diffusis pubesceutibus basi radican-

tjbijs ; stipuljs oblongis petiolo adnatis
;
pedun-

culis folio brevioribus
;

pedicellis fructiferis re-

fractis j radice ramoso-fibrosa , stolonibus nul-

lis. Q. Plantae color glauc«!sceus. Ictn» b<Hja

in Dodon. Cruydtb. p. 918.

Subclass. 2. Calïciflorae.

Ord. Rhamkeae. R. Br.

Rhamnus catarctica. Indigenam testatur Nylandt.

üerbarius. Am&t. 1682. p. 53.

Ord. PjvPinoï(A.pEAE. l,

. Tnib. Loteae, DC.

Ulex Europaens. W. rarus.

Spartium scoparium. W. ZV.

ïrib. AnthyUideae. Koch.

Ononis spinosa. ZB. vulgatissima.

(/ « (S. flor. coerulesceulibus.
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Ononis repens. W. ZB. rara.

Aiithyllis vulneraria. Do don. Cruydlb. p.

« maritima. Schweigger in Hagen.

Chlor. Boruss. 263. ex Roch, Syn. p. 159.

Kchb. exc. 3317. v. Hall. 816^.

Flexuosa , diflusa , 3— 3| pedalis , e radice ra-

mosissima , capitulis axillaribus terminalibusqiip.

Mensa Julio incredibili copia inveni aan de bui-

tenhelling der duinen, palende aan den noov'

delijken hoek van den fVesikappelscken dijk.

Trib. Ti-ifolieae, Koch.

Medieago saliva. Colitur.

« lupulina.

Il « jï. Bönningh. Prodr. Fl. Mo-

nast. p. 226. ZB. Legurninibus glanduloso-pilo-

sis , pilis patuntibus articiilatis.

« maculata. Wi 1 ld. ZB, passim frequens. S.

Incaute a Cl. v. Hall. p. 840. cum M. muvi-

r.ata confusa , quacum vix nisi obiler visa coji-

venil. Diffcrt ab iila pedunculis 2 — 3 floris

,

folio 2pio 3plove brevioribns , legurninibus bre-

ve conicis, anfractibus 5 laxiusciile-incumben-

libus obiiquc-vcaosis , inargine lato , 4-cdrinato

disticlic spinigero , sjiinis e basi compressa me-^

dio peliiicidn selaceis, curvulis, iiiliicatis, pe-

tiolis pedunculisque sparsim piiosis
,

pilis arli-

culatis, foliolis maculain nigram disco gcrenti»

bus. Koch. Syn. p. WA. Rchb. exc. 3239,

Mor is. Hist. S. II 1: 15. f, 17. sec. Kach.
k minima Lam. Zü. rara, Th.

Meliloliis ofllcinalis. Willd.
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Trifolium pratense.

(( « ^. flor. albis.

« arvense.

« fragiferum. Vulgare.

« repens.

« procumbens. a. majus. Roch.

Syn. T. campesire. Schreb. in Sturm.

Heft. 16. t. 13. V. Hall. 848.

« u ^- minus. Koch.

Syn. T. procumbens. Schreb. in Sturm.

t. 14. V. H a 1 1. 849.

« filiforme.

« « |}. minimum, Koch.

Lotus corniculatus.

« « jï. hirsutus. (y.) Koch. W.

Syn. L. c. y. crassifolius. Pers. v. Hall.

p. 840,

« « Y' tenuifolius. (3.) Koch. ZB.

« major. Scop. W. non rarus. Koch. Syn.

p. 178. Syn, L. corn. /ï. uUginosus. Hoffm.

V. H. 852. (ï. excl. Syn. Th ui 11., ad var. ^
praecedenlis referendo.

Trib. Hedysareae. ÜC.

Onobrychis sativa. Lam. ZB. Colilur.

Trib. Vicieae. DC.

Vicia hirsuta. Koch. ZR. rarior.

« tetrasperma. Fl. We lier. ZB. vulgaris.

« Cracca.

« Faba. Colilur.
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Vicia sepium. W. comm. am, v. d. Feen.

« sativa.

it Lathyroïdes, W.
Pisum arvense.

« sativum. coluntur.

Lathyrus Nissolia. Z6. rarissimiis.

Pedunculis 1 — 2 floris
,
petiolis foliiformibus

lanceolatis, cirrho destitutis , slipulis subulatis,

basi semihastatis. — Flores purpurei. Semina

tuberculato-scabra. Dodon. Pempt, 529. f, 1,

sec Koch. Syn. p. 199.

« tuberosus. ZB. vulgaria.

« pratensis.

Trib. Pkaseoleae. D C.

Pbaseolus nanus. W. ZB. colitur.

Ord. AsrrGDALEAE. Juss.

Prunus spinosa. ZB. vulgaris.

« insititia. ZB. quasi spontanea.

« domestica. culta et ia pomariis et sepi-

bus efferata.

« Cerasus.

« avium. W. quasi spontanea. Utraque in-

numeris fructus varietatibus colitur.

« Padus. W.

Ord. RosACEAG. Ju sa.

Trib. Spiraeaceae. D G.

Spiraea Ulraaria.

Trib. Dryadeae, Koch.

G«um urbaniim.

5AT. TrjonCB». D. VIM. Si. 1. l
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* Gciim rivale. S. ind. orn. v. d. Gryp. /
Rubus Idaeus. W.

« caesius.

« fruticosus.

Reliquos, in regione nostra a me leclos , se-

pono, doiicc fontem laudatissimum adierim.

Fragaria vesca.

Potenlilla anserina.

* « argenlea. W. ind. am. v. d. Fe en.'

« replans.

« Tormenlilla. S ib t h. W. Cf. Flora. 1840.

p. 369.

« « (ï. petiolala. W. rarior.

Foliisinfcrioribusquinatis, mediis ternatis, sum-

mis simplicibus ,
cunctis peliolatis

, petiolis raro

toti , scmper fcre dimidiae folioü intermedii lon-

giludini aequalibus. Num hiic P
.
procumhens f

Grew. Cf. Drejer, Fl. exc. Hafn. p. 183.

» « nemoralis. N e s 1 1. W. repertam ab orn.

Wils ind. am. Dozy.

Agrimonia Eupatorium.

Trib. Roseae. D C.

Rosa spinosissima. W. comm. am. v. d. F een.

« canina. a viilgaris. Koch.

« « (ï. dumeloriim. Koch.

<i « •/. collina. Koch, W .ZB.

« rubiginosa.

« toraentosa. Sm. ZB. salis frequens.

Hujus quoque gencris mullas formas , defi-

ciënte supellectili literaiio, non rite deterrai-

nandas , retierre cogor.
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Ord. Sai'gcisorbeae. Lindl.

Alchemilla vulgaris. ZB. rara, S,

« arvensis. Scop. ZB. frequens.

Ord. PoMACEAE. Lindl.

Cralaegus oxyacantha. Bat. 399. (C. ojryacanMoï-

des).

( monogyna. Jacq. Bat. 398. (C. oxt/w

caniha).

Me.'^pilus Germanica. colilur.

Cydohia vulgaris. Pers. colitur.

Pyrus communis, colitur.

« Malus, colilur, in W. efferata.

Sorbus aucuparia. W.

Ord. OnAGBABIAE. Juss.

Oenothera biennis. W.
Epiiobium angustifolium. W.

« hirsutum. W. ZB. vulgare.

ft parviflorum. Schrob.

« motitanum.

« virgatum. Fries. W. in dunarum val-

libus.

Puberulum , ex adscondenle basi slrictum.

Foliis lanceolatis, a basi sensim angustalis, re-

mole dcnticnlatis, basi rotundata subsessilibus
,

opacis , inferioribus oppositis , in lineam combi-

natam ulrinque decurrentibus , stigmalibus in

clavum coalitis vel subpatentibus. Cf. Koch,
Syn, 241. Ptchb. exc 4089.

« tetragonum. ZB. non rarum.

« roseum. Sclireb. NB. rarum,

2'
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Circaea Lutetiana. W.

Ord. Haloragbae. R. Br.

Myriophyllum spicatum. ZB.

Ord. HippDaiDEAE. Link.

Hippuris vulgaris. ZB. locounico, in quo non Ho-

ruit ultimo biennio.

Ord. CALLiTBicniHEAE. Link.

Callitrichesessilis. (DC.) «. platyphylJa. Schlech-
tend.

Syn, C. verna L. C. v. a. v. Hall. 5.

« « |ï. heterophylla. Spenn.

Syn. C. intermedia. plurim. auctt. C. ver-

na. (ï. V. Hall.

V « « /. isophylla Schlech.

tend. Num C. aulumnalis? v. Ha IJ. Linnaei

enim planta ad rarissimas pertinet.

« « 3. leptophylla. Schlech tend. C.

verna. y. v. Hall. Cf. Schimp, et Spenn.

Fl. Frib. L p. 28.

Ord. Cehatophtiieae. Gray.

Ccralophyllum submersum. ZB. vulgatissimum.

Ord. Ltthrahieae. Juss.

Lythrum Salicaria.

Ord. COCÜBBITACEAE. JuSS.

Bryonia dioica. ZB. frequens. Mas femind rarior.

Ord. Scleaahtheae. Link.

Scleranthus annuus. ZB. rarior»
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'Ord. CaAsst]LA.CBAB. DC.

Sedum Telephium. W. ZB. Numquam flores al-

bidos in indigenis vidi.

« acre.

Sempervivum leclorum. quasi spontaneum.

Ord. Grossülarieae. DG.

Ribes Grossulïria. a. glanduloso-selosum. Koch.
Syn. p 265. ZB. in sepibus efferalum.

Syn. R, Grossularia. L.

« « jï pubescens. Koch. W.
Syn. X. uva crispa. L, v. H a 1 1. 293.

« rubrum. \V. ZB.

Ord. Saxif&agbab. Vent.

Saxifraga Iridactyliles. W. ZB,

Ord. CnBELLIFEaAB. Juss.

Tl ib, Ifydrocohjleae. S p r.

Hydrocolyle vulgaris. W.

Trib. Saniculeae. R o c h.

Eryngium campestre. ZB. passim frequens.

« ranritimiim. W.

Trib. Ammineae. Koch.

Apium graveolens. vulgare.

Aegopodium podagraria.

Carum Bulbocaslauum. Koch. Ind. Dodon.

Cruydtb. p. 538.

Syn. Sium Bulboc. S p r. v. Hall. 374.
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Fimpinella magna. ZB. rarior.

Berula atiguslifolia. Koch. ZB. rarior.

Syn. Sium ang. L. v. Hall. 371.

Bupleurum tenuissimum. ZB. passim frequens. S.

Koch. Syn. p. 288. v. Hall. 347". p. 782.

Trib. Seselineae. Koch.

Oenanthe fislulosa.

« Phellandrium.

« Pimpinelloïdes. v. Hall. 353. Rchb.

Fl. exsicc. 1359? W. S. non rara.

Dubie a Lej. et Court. (p. 235.) ad Oe.

Lachenalii. Gm. referlur
,
quorsutn icon apud

V. Hall. citata (Engl. Bot. 347.) pertinet. De

speciminibus mancis senlentiam proferre nolo.

Aethusa Cynapium.

Crithmum maritimum. Ind. Gorlerus. Fl. Vil.

Prov. 1814. 254.

Trib. Angeliceae. Koch.
' Angelica sylvestris.

Trib. Peucedaneae. D C.

Pastinaca sativa.

Heracleum Spondylium. ZB. rarius.

Trib. Daucineae. Koch.

Daucus Carota.

« « ^. sativus. colitur.

Trib. Caucalineae. Koch.

Torilis Anlhriscus. G a r t n.
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Torilis Helvelica. Gm. ZB. ad aggeres rara.

Humilis, rigidula , ramis divaricatis; foliis in-

fimis bipinnatis , superioribus pinnatis ternatis-

.
que, folio exlimo liueari-lanceolalo ; umbellis

longe pedunculatis , involucro monophyllo vel

nullo ; aculeis fructus glochidiatis. C u r t Fl.

Lonfl. fase, 6. tab. 23. (nomine Caucalis infe-

sla) sec. Koch. Syn. p.314. R chb. exc. 2909.

Flores nivei. Gum praecedeate verosimililer

apud nos confusa.

« nudosa. G a r l n. ZB. passim frequens.

Trib. Scandicineae. Koch.

Scandix pecten. ZB. passim.

Anthriscus sylveslns. Hoffm.

« Cerofolium. Hoffm. ZB. elTeralus.

« vulgan's. Pers. W. ZB. nou fiuqucus.

Trib. Smijrneae. K o c li.

Conium maculatum.

Ord. AaAi.iACEAE. Juss.

Hedera IleJix.

Ord. CApaipoLiACEAE. Juss,

Sambucus iiigra. colilur.

Viburnum Opulus. W.
Loniccra 1'ericlymcaum. W.

Ord. STELLAT.tE. L.

Slierardia arvensis. ZB. passimi

Kubia liuclurum. culitur.
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Galium tricorne. Wilh. ZB. rarum. S. Koch.

p. 339. V. Hall. 192". p. 764.

« Aparine.

« « |ï. Vaillantii. Koch. ZB. rarum.

Syn. G. Vaillantii. DC. v. Hall. 194.

« uliginosum. W.
« palustre.

« verurn. W.
« MolJugo. ZB. passim.

Ord. Valeriaiceab. DG.

Valeriana ofBcinalis,

« « jï. minor. Koch. in Flora

1840. p. 359. ZB. passim in pratis udia. Fo-

liola lineari-lanceolata vel linearia , inlegerrima

,

infima raro paucidentata.

Valerianella olitoria. Mönch.

u Morisonii. DC ZB. passim copiose.

Koch. Syn. p. 340. Variat

:

a. leiocarpa r= Fedia denfata plurim. auctt.

Germ. et v. Hall. 40». p. 712. (Cxcl. syn. Cand.)

^- lasiocarpa. ZB. rara cum tyjjo.

Ord. DiPSAGEAE. D C.

Dipsacus sylveslris. ZB. vulgaris.

Knautia arvensis. Coult. W.
Succisa prateusis. Möuch. W. comm. am. v. d,

Feen.

Scabiosa Columbaria. W, comm, am. Ermerins.

Ord. CoMPOsiTAE. Adaus.

Subord. CoRTMBiFERAE. Vaill.

Trib. Eupalorieae, Less.

Eupatorium Caiinabiiium,
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Trib. Tussilagineae. Cass.

Tussilago Farfara.

Petasites officinalis. Mönch.

Trib. Astereae. Cass.

Aster Tripolium. vulgaris.

« « /J. radio albo.

o « y. radio deficiënte.

Bellis pérennis.

Erigeron Canadensis. Inlerdumpollicaris, uniflorug.

« acris, ZB. vulgaris.

Trib. Heliantheae. Cass.

Bidens tripartita.

« cernua. ZB. rara,

Trib. Inuleae. C a ss.

• Inula Helenium. ZV. efferata.

Pulicaria dyspnterica. Gartn. vulgaris.

Conyza squarrosa. W. ZB, vulgaris. S.

Filago Germanica. W. ZB.

Giiaphalium uliginosum.

« luteo-album. ZB. rarissimum.

« dioicum, ZB. rarum,

Trib. Anthemideae. Koch.

Artemisia Absynthium. ZB.

« vulgaris.

« maritima.

< « (?.Gallica. Koch. Syu.p. 369.

Syii. A. GalUca. Willd. v. Hall. 918.

Ltiai^uc frciiucns in littore marino.
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Tanacelum vulgare. ZB. non raruni.

Achillea MillefoJium.

Anthemis Cotula. ZB. vulgaris.

Dlatricaria Chamomilla.

Chrysanthemum Leucanthemum.

« Parlhenium. ZB. efferatum.

« inudorum. ZB. frequens.

« « ^. maritimum. Koch.

Syn. Pyrelhrum mar. Sm. v. Hall. 965.

Trib. Senecioneae. Koch.

Cineraria palustris. ZB. passim frequens. W.
Seuecio vulgaris.

« viscosus. W.
« Erucifolius. ZB. vulgaris. Koch. Sya.

p. 87.

Syn. S. lenuifolins. v. Hall. 939.

« Jacobaea.

Subord. CTHAsocEFnALAE. Vaill.

Trib. Carduineae. C a s s.

Cirsium lanceolalum. Sc op.

« pa lustre. Sc op.

« « (9. flor. albis.

« arvense. S c o p.

« « ^. flor. albis.

Carduus crispus. W.
« polyacanlhos. C u r t. ZB. uno loco.

Foiiis decurrentibus , sinuato-spinosis
,
glabriug-

cuHs; anlhodiis globosis , aggregatis , subsessi-

libus , squamis lineahbus , arcualo-patentibus.



Curt. Lond. II. I. 169. Rchb exc. 1894.

Syn. C. Acanthoicles. Engl. Bot. 973, teste

V. Hall. 900, ab icone Fl. Dan. diversissima.

Obscure virens , 2—SJ pedalis , rami divergenles

;

foliorum inümorum laciniae rotundatae , angula-

to-spinescentes ; anthodii squamae aequalis Ion--

gitudinis , flos purpureo-violaceus. Rchb. I. 1.

Oiiopordon Acanthium.

Lappa major. Gartn.

« totnentosa. Lam.

Trib. Carlineae. Cass.

Carlina vulgaris. ZB. vulgaris.

Trib. Centuurieae. Less.

Centaurea Jacea.

« Cyanus. ZB. rarissima.

« Calcitrapa. ZB. miuime rara. W.

Subord CiCHOBACBAE. Ju SS.

Trib Lapsaneae. L e s s<

Lapsana communis.

Trib. Hyoserideae. Less.

Cichorium Intybus. W.

Trib. Leonlodonteae. C. H. SchuHii

Thrincia hirta. Rolb. ZB. copiose. W. S.

« hispida ? Roth. Dubiusad hanc spccicm

exemplaria indigena refero.

Lcontudun autuimialis.
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Helmintliia Echiqïdes. Giirtn. W. ZB. passini.

Koch. Syn. p. 122. v. Hall. 874.

Trib. Scorzonereae. C. H. Schultz.

Tragopogon porrifolius. ZB. rarus. Th.

« pratensis.

Trib. Hypockoerideae. Less,

Hypochoeris radicata.

Trib. Chondrilleae. Koch.

Taraxacum officinale. Wigg.

« « I?.
arcuatum. ( J. ) Wimm.

el Grab. Fl. Siles II. 2. p. 225. W. in dunis.

Foliis aequaliter runcinatis , laciniis triangulari-

inlegris, margine superiore deorsum arcuato.

Trib. Lactuceae. Koch.

Lactuca Saligna. ZB. rarissima. ZV. Koch. Syn.

p. 432. V. Hall. 865». p. 727.

Sonchus oleraceus. a. integrifolius. Wal Ir.

« « p. runcinalus. W a 1 1 r,

« « y. lacerus. Wallr. Sched. crit.

Hal. 1822. p. 532.

« asper. Vill. ZB.

« « ^ laciniatus.

« arvensis.

Trib. Crepideae. Koch.

Crepis biennis. W.
ff teclorum. ZB. tninime rara.

« virens. (Vill.)a. capiUaceus. Rclib.exc.1690.
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Syn C diffusa. v. Hall. 885. ex D C.

Crepis yirens. (ï. pinnatifida. Rchb.

Syn. C. wïVens. v. Hall. 884., quorsum per-

tinet C. tertorum Engl. Bot. 1111, test. auctt.

Hieracium. Pilosella.

« Auricula. ZB. rarissimum. K o c h. Syn.

446. V. Hall. p. 844.

« umbellatum. W.

Ord. Campahdlaceae. Juss.

Jasione montana. \V.

Campanula rapunculoïdes. ZB. gregarie.

Prismatocarpus Speculum. l'Hér.

Ord. PïaoLACBAE. Nutt.

Pyrola Rotundifolia. W. rara.

Subclass. 3. Corolliflorab.

Ord. Aqüifoliaceae. DC.

Ilex Aquifolium. colitur.

Ord. Oleaceae. Lindl.

Ligustrutn viilgare. colilur.

Fraxinus excelsior, colitur.

Ord. ArocTNEAB. R. Br,

Yinca minor. W. ZB. efferala?

Ord. Gertiakeae. Juss.

• Menyanthes trifoliata. ZV.

Erylliraea Contauriiim Pers. W. ZB,

« pulchella. Fries. ZB. frequens.
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De formis Cf. Comp. Fl. Germ. Ed. 2. I. 1.

p. 390.

Ord. CONVOLVÜHCEAE. Ju SS.

Convolvulus sepium.

« Soldanclla. W. in dunis uno loco co-

piose.

« arvensis.

Ord. BosAGisEAE Desv.

Cynoglossum oflicinale. ZB. freqiiens. W.
Borago officinalis. ZB. ex hortis elapsa.

Lycopsis arvensis. W. ZB. rarior.

Symphylum oflicinale.

Pulmonaria officinaiis. W. rarior.

Lilhospermum oflicinale. ZB. passim frequens.

« arveuse. ZB. rarura.

Myosolis caespilosa. Scliultz. W. ZB. passim.

Cf. Koch. Syn. p. 505. Sturm. Heft. 42.

t. 8. V. Hall. 231". p. '/70. Bat. 566.

« intermedia. Link. ZB. yulgaris. Sturm.

t. 14.

« hispida. Schlecht.W.Koch. Syn.p.506.

Syn. M. collina? Rchb. in Sturm. t. 12.

V. Hall. 234'2. p. 772. Cum icone Sturm.

speciminum meorum habitus non convenit; ob

slylum vero calycemque brevem foliorumque

disposilionem aiieuam , ad sequentem ea refer-

re nequeo.

« versicolor. Pers. W. Koch Syn. p, 506.

Sturm. t. 13. A 91. stricia divcrsa corolla

versicolore , slylo exserto.
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Myosotis slricla. Link. ZB. rara.

Syn. M. arve/isis. R c h b. in S t u r m. 1. 15. 16.

Ord. SoLiHE^E. Juss.

Solanum nigrum.

« dulcamara.

« tuberosum. colitur.

Hyoscyamus niger. ZB. passim, ZV,

Datlira Slramonium ZB. rara. ZV.

Lycium barbarum prope Dovihurs; , panter ac in

aliig patriae locis , occurrit in sppibus cultum

aut efferatum.

Ord. VeRBAScsAE. Bart).

Vcrbascum Thapsus.

Scrophularia nodosa.

« aquatica.

Ord. ANTiBRniHEAE. Juss,

Linaria Cymbalaria. Mi II. W.

« Elaline. Mill. ZB. frequens. S.

« spuria. Mill. Z3. rarior. S.

« minor. D esf. ZB.

« vulgaris. Mill. ZB. non frequens.

Vcronica scutellata. W.
« Anagallis.

« Beccabunga.

« Chamaedrys.

(I « |9. lunbrosa. ZB. in umbrosis.

Elatior ,2 — 3 pedalis , foliis summis pctiolatis,

racemis pluribus. Niim V. Lamiifolia'f Hayne.

« olTicinalis. VV. ZV.
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Veronica Serpyllifolia.

(^ arvensis.

« « a. (V.) polyanthos. Th ui 11. in

agris humidis.

<i « |S. nana. Lam, inincultis aridis.

« triphyllos. ZB. rara.

« agreslis. Cf. Koch. Syn. p. 530. Sturm.

XIV. t- 14. Comp. Fl. Germ. I. 1. p. 28.

tt polita. Fries, ZQ. -minime rara.

Foliis cordato-ovatis , inciso-serralis , laevibus,

siibglabris ; laciniis calycis ovatis, acutis , nervosis,

coroHam coeruleaiii , concolorem aequantibus;

capsula turgida , glanduloso-villosa , stylo exserlo.

Cf. Comp. Fl. Germ. 1. 1. p. 28. Sturm. t. 16.

Syn. V. didyma. Ten. Koch. Syn. p. 531.

« Si haec unquam jure conjungatur cum F.

« agresti , equidem sane nescio
,

quid species

« sit. " Fries, in NoviU Mant. 1. p. 81.

« - Hederaefolia.

Ord. Orobancheab. Juss.

Orobanche Gaüi. Duby. W.
Syn. O. carijophyllacea. Sm. v. Hall. 725.

Ord RniWANTHACEAE. DC.
" Melampyrum aryense. Ind. Cl. Kops in Bat. 189.

Rhinanthus major. Ehrh.

Euphrasia oflicinalis.

« Odontites.

« « !*• flo''' a'b's- ZB.

Ord. Labiatae. Juss.

Trib. Menthoïdeae. Benth.
Méiilha s\lvestris. ZB. Bat 200.
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Hentha aqualica. vulgaris. Bat. 165.

« « (9. pedunculata. v. HaM.
« arvensis. ZB, vulgaris. S.

Lycopus Europaeus.

Trib. Satureïneae. Benth.

Origanum vulgare.

• Thymus Serpyllum. ZV.

Trib. Nepeleae. Beuth.

Glechoma hederaceum.

« « lï.majus. Gaud. ex Koch.
Sya. p. 563. ZB. in umbrosis.

Trib. Stachydeae. Benth.

Lamium ampleiicaule. W. ZB.

« incisum. Wil ld, W. ZB, rarum.

li purpureum.

« album.

Galeopsis Tetrahit.

Stachys palustris. ZB.

« « |ï. ambigua. (/.) v. Hall. 687.

p. 814. Bat. 106, quam etiam huc trahit

Holle. Novit. p. 53. ZB. inter segetes. S. syl-

vaticam in insula nostra nusquam vidi.

• Betonica officinalis. ZV.

• Marrubium vuigare. ZB, ind. orn, Soutendam.
Ballota foctida. Lam.

Trib. Scuiellarineae. Benth.

Scutellaria galericulata. ZB. rara. W.
Briinella vulgaris.

JAT. Ti;»jcH». D. vin. St. I. 3
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Bruuella vulgaris. /?. flor. laele roseis.

Trib. Ajugoïdeae. Benth.

Ajuga replans. W. comtn. am. v. d. Fe en,

Teucrium Seorodonia. W.

Ord. Vfrbesaceae. Juss.

Verbena ofBcinalis. vulgaris.

Ord. PaiMuncEAE. Vent.

Lysimachia vulgaris. \V. ZB. passim.

« Nummularia.

Anagallis arvensis.

(f « (3. fol. super, ternis.

« « /. calj'ciflora. ZB. Monstrum

elegans , de quo cf. Winim. et Grab. Fl.

Siles. I. p 179.

Primula acaulis. Jacq. W. Numindigena?

Samolus Valerandi.

Glaux maritima.

Ord. Pluubagireae. Juss.

Slatice Limonium.

Armeria vulgaris. Wil ld.

« « /?. pubescens. ( ;-. ) Delhard.

Comp. Fl. Megapol. p. 28. ZB.

• « maritima. Willd. S. ind. am, Dozy.

Ord. PlANTAGIKEAB. JuSS.

Plautago major.

« « ^. bracteala. Bracteis foliaceis.

K

.

« /' minima. In maritimis.
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Flantago lanceolala.

a a (?. angustifolia. T.Hall. 198. jï.

« « /. minima, v. Hall. 198. ».

41 mari'tima. a genuina. K och. Syn. p. 598.

« « ^. dentala. Koch.

« Coronopus.

Subcla^s. 4. MojiocHLAaiipsAE.

Ord. Amaramthackae. jüss.

Amaranihus Biitum. ZB.

Ord. Chesopodeae. Vent.

Trib Salsoleae. C. A. Meyer.

Schoberia tnaritima. C. A. M.

* ff fruticosa, CA. M. W. ind. de Gorter,

p 70.

Salsola Kali. W. ZB. rara.

Trib. Salicornieae. G. A. M,

Sjiicornia herbacea.

» « procurabens. Sm. Ind. Dum. ap. v.

Hall. p. 5. Diuturniori cxamine hoc genus in-

digct. Interim prae aliis nolabiles vidi
, quae

formae indicanlur a Detharding. 1. 1. p. 3.

Trib Chcnopodieae. C. A. M.

Kochia hirsuta. IS'olle. S. comm. am, Dozy.

Chenopodium miirale. ZB. rarura.

« album. a. spicalum. Koch. Syn.

p. 600. Sturm. XVII. tab. 54.

Syn. C. iiVmm. \,.
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Chenopodium album. /). cymig«rum.K o c h. S t u r m.

tab. 55.

Syn. C. viride. L.

« polyspermum. a. cytnoso - racemo-

sum. Koch, Syn. p. 607. Sturm. tab. 60.

Syn. C, polysjjermum, L.

« « ^. spicato-racemosum.

Koch. ZB. S. Sturm. tab. 61.

Syn. C acutifolium. K i t.

Blitum rubrum. Rchb. Syn. Chenop, — L,

« glaucum. Koch. Syn. Chenop. — L.

fieta Tulgaris. colitur.

Trib. Atriplicieae. C. A. M.

Halimus Porlulacoïcles. Wallr. vulgaris.

Syn. Atriplex Port. L. v. Hall. 319.

« pedunculatus. Wallr. ZB. uno allerovo

loco gregarie. Koch. Syn. p. 609. Neesv.
Esenbeck. Gen. pi. Fl. Germ. fase. VII. t.13.

Syn. Atriplex pedunc. L. v. Hall. 319*.

p. 780.

Atriplex hortensis. ZB. rara (efferata?) Koch,

Syn. p. 610.

« patuia. Koch. ibid.

Syn. A. an^ustifoHa. Sm, V. Hall. 323.

« « |7. microcarpa. Koch. ZB. in

arvis arenosis vulgaris,

Perigoniis vix semine majoribus , luculenter

muriculalis.

« latifolia. Wahl. Koch. ibid.

Syn. A. patuia. v. H a 1 1. 322. Bat. 523. A.

kastata. Fl. Dan, 1286, sec. Rchb. exc.3732.
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Atriplex latifolia. ,?, microcarpa. Koch.

c « /. ealiaa. Koch. Utraque in

marilimis.

« hastata. Koch. Syn. p. 611. ZB. rarior.

Distinguitur foliis hastatis, profunde sinuatis,

coucoloribus, calycibus fructus siuuato-deuta-

tis, dentibus acuminatis.

« marina. L. Dethard. 1. 1. p. 24. Rchb.

exsicc. 1473 ! ZB. rarior.

Syn. A. lilloralis. Bat. 352 ! (et analysis ca-

lycis fructiferi immaluri,) Cf. quoque t. Hall.

324. in add.

Ab hac diflert A. lilloralis. L. foliis omni-

bus liaearibus
,
perigouiique fructiferi figura.

Ord. POLTGOI^EAE. Ju SS.

Rumex marilimus. ZB. Sturm. XVII. t. 17.

« palustris. With. ZB. Sturm. t. 18. Bat.

568. Dentes perigonii fructiferi lacinia anterio-

rc valvulae in hoc breviores , in illo multo lon-

giores simt.

« conglomeratus. Murr. Koch. Syn. p. 613.

Num huc R. acutus ? v. Hall, 443; quo
scilicet Engl. Bot. 724 pertinet, leste Koch.
« sanguineus. «. viridis, Koch. Sturm. t. 21.

ZB. yulgaris.

Syn. R. nemorosus. Schrad. Nees. v.

Esenb. Off. Pfl. 108. 109. R.Nemolapathum^
V. Hall. 440.

« « /ï. genuinus. Kochr Sturm.
l. 22. ZB. «emel.

Syn, R. sanguineu». v. H, 441.
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Rumex obtusifolius. ZB. nonnullis locis gregarie.

Sturm, t. 25 N. v. Es. 106.

« pralensis. M. et K. ZB. uno loco. v. Hall.

444'». p. 792. N. v. E s. Suppl. 29

!

« crispus.

« Hydrolapallium. Hu ds. ZB. uno loco.

Koch. Syn. p. 614. v. Hall. 438^ p. 790.

Sturm. t. 31.

« Acetosa.

« Acelosella.

* Polygonum bislorta. ZV.

« Amphibium. a. natans. M ö n c h. ZB.

« «
I?.

tcrreslre. Leers. W. ZB.

« Lapathifolium. ZB.

« « /J. iucauum. Koch.

Syn. p. 617. ZB. passim.

« « y, nodosum. ZB. Bat.

602.

K Persicaria.

« aviculare.

« Convolvulus.

« Fagopyrum. colilur.

» « 'Tataricum. ZV. ind. orn. van der

Trappen in Bat. 598.

Ord. Elaeagseab. R, Br.

Hippophaë Rhamnoïdes. W.

Ord. AaisTOLOcniEAB. Juss.

• Asarum Europaeum. ZV.

Ord, Empetbeae. Nutt.

Empelrum nigrum. Ind, de Gorter, p. 265.
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Ord. EOPHOBBIAGBAI. Ju SS.

Euphorbia helioscopia.

» V Paralias. ind. Do don. p. 602.

« Peplus,

« exigua.

«( Lathyris. ZB. efierata?

Mercurialis annua.

Ord. UuTiCEAE. Juss,

Urtica urens.

« dioicn.

Parietaria difTusa. M, et K. W. ZB. rara.

Ilumulus Lupulus.

ülmus campeslris. colilur.

u suberosa. Ehrh.

« major. Sm. ZB. colitur. Rchb. exc. 1103.

Ord. Jdglahdeab. DG.

Juglans regia. colitur.

Ord. Cdpdlifebae. Rich.

Fagus sylvatina. colitur.

Quercus sessiliflora. Sm.

u peduiiculata. Ehrh, coluntur.

Ccrylus Avellana.

Ord. Salicireae. Rich,

Salix frngilis. ZB. passim. Koch. Syn. p, 643.

V. Hall. 1092. N. V. Esenb. Off. Pfl. 91.

« aiba, N. t. Es. Su[ipl. 17.

« « /ï. coorulea. Koch. Syn. p. 644.
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Salix alba. y vilellina. Koch.

Syn. S.vUelUna, L. v. Hall. 1091. N. v.

Es. Suppl. 18.

« amygdalina. a. discolor. K o c h. Syn. p. 644.

Syn. S.triandra. L. v. Hall. 1088. Bat. 494

« monandra. Hoffm. Hist. Sal. 1787. Tab. I.

f. 1. 2. V. 1. XXIII. 1. ZB. rarior. N. v. E s.

Suppl. 16.

Syn. S. purptirea. Koch, Syn. p. 646.

« Babylonica.

(I viminalis.

« « j9, anguslifolia.

« cinerea. Koch. Syn. p. 650.

Syn, S. acuminata. Hoffm, Tab, VI. XXII.

f. 2, V. Hall. 1100.

« caprea.

« aurita.

« repens. a. vuigaris. Koch. Syn. p. 656,

Syn. S. depressa. Hoffm. Tab. XV. XVI.

S. repens. Sm. v. Hall, 1095.

« « |ï. fusca. Koch.

Sya. S. fusca. Sm. non L. , teste Koch;
num V. Hall. 1096?

Sola haec species vere spontanea est ; reliquae

omnes in varios usus colunlur.

Populus alba. W. spont. ZB. culta.

« tremula. ZB. rarius colitur.

« pyramidalis. Rozier. colitur.

« uigra. \V.

« monilifera. Ait. frequenter colitur.
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Ord. Betdlikbae. Rich.

Beluia alba. K o c h. Syn. p. 662.

« « ^. (B.) peadula. Roth.

« « /. (3.) verrucosa. Ehrh,

« pubescens. Ehrh. coluntur.

Aluus glutinosa. Gartn. colitur.

Class. II. Endogeneae s. Motiocoty-

ledoneae.

Subclass. I. Phanerogamae.

Ord. Alismaceab. Juss.

Alisma Plantago.

« « (?. lanceolatum. ZB. rarum,

Syn. A. Ranunculoïdes. Bal. 283.

Specimina interdum occurrunt 1—1| pedalia.

« nataas. ZB. uno loco.

Ord. BüTOMEAE. Rich,

Bulomus umbellatus. \V.

Ord. JnncAGiHBAB. Rich.

Tnglochin maritimum.

« palu^itre.

Ord. POTAIIBAE. JuSSt

Polamogcton natans. ZB. uno loco.

« « (?. inlermedius. (3.) M. el K.

«X Comp. Fl. Germ. I. p. 268.
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Potamogeton natans. y. minor, (i.) M. et K ibid.

Utraque cum specie ipsa , at rarior , in locis

aqua derelictis,

« crispus.

« pectinalus. ZB. vulgaris, Koch. Syn.

p. 677. Rchb. exc. 12.

Syn. P. marinum. Bat. 152.

P. marinum L., qualis describitur ab auctt.

cit. , numquam apud nos observavi. Folia qui-

dem in supra dicla specie longiludine, lalilu-

dine , densitale variant , sed fructum tnaturum

semper video lunatum , compressum, laevem
,

carinatum. P. marinum. DC. v. Hall. 225,

^. videtur var, lenuifoiia P . pectinati. L,

Ruppia maritima. ZB. frequens, N. v. Es. gen,

fase, VI. t. 12,

« rostellata. Koch. Syn. p, 678. ZB. mi-

nime rara. v. Hall. 227'. p. 716, Bat. 361.

Zanichellia palustris, «.major. Kocli, Syn. p. 679.

« « ^, repens. Koch,

«c V. •/. stipitala. Koch. ZB.

Ord. Naiadeae. Link.

Zoslera marina. ZB. frequens, N, v. Es. gen, fase,

VI. t, 14, f. 15-20.

« « /?, anguslifolia. Meyer. Chloris

Hannover, 1838, p. 529. Dan. t. 1501, ZB. in

fundo arenoso Scaldis infer, frequens. Syn, Z.

minor. Nolte ap. N. v. Es. tab. cit. f. 1—14.

A specie nou nisi maguitudine diversa ; vix

.

"•! iienape est pedalis , multoque illa leuerior
,
quae

2—3 pedalis csse solet.
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Zostera nana. Roth. ZB. In iisdem locis cuin

antecedentis var. |ï. promiscue crescens , cujus

ideo modificalio es solo vel aqua esse nequit.

Caule compresso , reptanle
, geniculis incras-

salis , foliis uninerviis , stipulis membranaceis

,

spathae pedunculo filiformi , superue vix latio-

re, compresso. Koch. Syn. p. 689.

Syn. Z. uninervis. Va hl. non Rchb. exc.

2*. p. 137. secundum add. diagnos. ; Z.NoUii,

II omem. Dan. t. 2041.: quod quidem Sj'n.

suspeclum ,
quia eo utilur N. v. E s, in analysi

cit. var. (J. Z. marinae.

Folia sterilia revera spilhamaea , sed pedun-

culi spalham gerenles , breviores , digitales.

Procul dubio magna copia in syrlibus nostris

crescit , cujus quippe folia marcescentia , nigra

autumno incredibili quautitale a maris undis in

litora nestra rcjiciuntur , ibique cum Algis

alüsque plantis marinis coacervantur.

Ord. Lemnaceae. Link.

Lemna minor,

u gibba.

« trisulca.

Ord. TrruACEAg. Juss.

Typha latifolia.

a angustifolia. ZB. passim.

Sparganium ramosum. Hu ds.
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Ord. Anoïi>BAE. Juss,

Arummaculalum. (a). W. comm. ara. de Mar ré e.

• Acorus Calamus. ZV.

Ord. OacHiDEAG. Juss.

Orchis Morio.

a lalifolia.

« « |9. pallidiflora. ZB.

Ophrys muscifera. Iluds. W. teste ill de Wit-

te van Citters ap. v. HalJ. p. 853.

Epipaclis lalifolia. All. ZB. vulgaris.

« paluslris. Crantz. W. ZB.

Lislera ovala. R. B r.

Ord. Ibideab. Juss.

Iris Pseudacorus.

Ord. AuARTLLIDEAE. R. B T.

Galanthus nivalis. ZB.

Ord. ASPAHAGEAE. Juss.

Asparagus ofEcinalis.

Ord. LiuACEAE. DC.

Tulipa sylvestris. W. rara. comm, am. de M a r ré e.

Ornithogalum umbellalum. W. ZD. frequens.

« nutans. W.

(a) ji.Ilalicum. Mill. occurrit etiam propeGoes, ex

horto quodani aufuga, indjgenis stirpibus non

annumeramiuiu.



45

Scilla bifolia. W. in fossis exsiccali» nemorensi-

bus rara. Comm. am. de Marre e.

Bulbo bifolio, foliis puleiitibus recurvatisve

,

lauceolalo-linearibus, caualiculiitis, in apicem

terelem compb'catis , scapo tercti
,
pedunculis e-

rectis , (racemoso-coryrnbosis) , bracleis nullis,

Koch. Syn. p. 714. Engl. Bot. 24. secundum

Comp. Fl. Germ. I. p. 591 ; cujus auctt. Dan.

t. 568 citanl ad S. irerwam. H u d s,

« nutans. S m. W. non rara.

« « ^. flor. carneis. W,
Allium ursinum. \V. comm. am, de Marre c.

« Tineale.

* « oleraceum. S. ind. am. Dozy.

Muscarl bolryoïdes. Mi 11. W. comm, am. Erme-
ri us,

Ord-, JmcACEAE, Bartl.

Juncus maritimus. Lam. ZB. suis locis copiose.

Sturm. XVI. t. 12! Rchb. Fl. exsicc. 1411!

« conglomeralus W. Sturm. t. 8.

« « (ï. eflusus. Hoppe. sec.

Comp. Fl, Germ. I. p. 557. ZB. in humidioribus.

« cfTusus. ZB, Sturm. t. 9. Bat. 84.

Syn J. suhulijlorus. Drej. Hafn. 362.

« diffusus. Hoppe. Koch. .Syn. p. 727.

Sturm. Heft 77. l. 10. Spr engel. Sy,st. vegcl.

IV. 2. p. 138. W. in dunarum arenosis humidi.s.

Omnibu.s nolis J. effuso et ^launo inler-

medius. Fioribus liexandris, majoribu.s, ob-

«curiorihu»
, culmo strinto % medulla laiiore

farc.-lo, ab illo ; ab hoc culmo viridi , Icnuius
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slrialo , firmiore medulla repleto distinguendus.

Syn. J. effusus. Drej. Ha£a. 363. ex add.

Piagn. ; Schumacher. Enum. plant. Saellaud-

1801. 326.

Juncus glaucus. Ehrh. Koch. Syn. p. 727.

Sturm. XVI. t. 10 ZB. vulgaris.

« « I?.
(J. ) paniculatus. Hoppe.

Koch. 1. 1. Sturm. Heft. 77. t. 16. ZB. W.
Forma iuxurians, ut videtur, in humidis um-

brosis occurrens , ibique , nee tarnen in locis

magis apertis , specie ipsa pallidior,

Vaginas basilares in utroque semper video in-

fra atropurpureas , sensim versus apicem in co-

lorem ochraceum transeuntes.

* « obtusiflorus. Ehrh. ind. Dum. ap. t. Hall.

421.

• « aculiflorus. Ehrh. ind. Dum, ap, v. Hall.

423.

« lamprocarpos. Ehrh, ZB. vulgaris. Sturm.

t. 21.

« « §. anthela supradecomposita

,

pedunculis valde elongatis. Meyer. Syu. Jun-

corum. 1822. p. 23. ZB. ad ripas fossarum.

« « ;'. glomeruUs magnis 3— 8

,

remolis. In subhumiJis.

« « S. caule radicante. Meyer.

p. 24. In iuundatis.

« « i. perigonii phyllis in foho-

rurafasciculosdensosabeuntibus. Cf. Schrank.

Baierische Flora. 1789. I. p. 615. ZB in areno-

sis subhumidis.

« compressus. Prrs. W. frcqiirns. ZB. rariis.
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Syn. J. bulbotus. v. Hall. 429. non L.-,

qui ad seq. pertinet , testeMeyer. Chl. Han.

p. 569. Sequente apud nos 2— 3 hebdomades

serius floret.

Juncus compressiis. /ï. elongatus. Anthela supra-

decomposita , laxa, culmo 2— 3i pedali. ZB.

aJ margines fossarum.

Svn. J. cotnpr. |?. scapigerus. Meyer. Syn.

p. 46.

« Bottnicus. Walil. ZB. vulgaris. v. Hall.

429'=. p. 790.

Syn. /. Gerardi. Leis. Koch. Syn. p. 731.

Slurm. t. 13. Rchb. Fl. exsicc. 1413. Ulrius-

que specimiua in hoc herbario graciliora sunt

,

quam umquam in argillosis salsis apud nos vidi.

Ibi autem non raro H— 2 pedalis evadit, om-

iiibusqiie partibus obesus et robuslus , dum prae-

cedenlis quoque Tar. ^. tenuis semper est et

gracilis.

« bufonius.

Luzula cauipestris. D C.

Ord. Cypekaceae. Juss.

Schoenus nigricans. W.
Heleocharis palustris. R. Br.

« « (?. minor. R S. v. H a 1 1. 59. ,9.

u unigluniis. Liak, ZB. unico loco

niagna copia. Sturra. Heft. 78. t. 10! Dan.
t. 167, lesle Nolle. Novit. p. 7.

ScirjjUB .sctaccus. W.
« Tabcrnaemontani. Gui. ZB. vulgarij.

a maritimus.
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Scirpus maritimus. a. compactus (non raro spi'

ca unica.). Rchb. Fl. exsice. 1506.

« « |ï. macroslachys. ZB. rarior.

Scheuchzer. Agrostographia. 1719. Tab. IX.

f. 7. 8.

» « compressus. Pers. ind. Dum. ap, t.

Hall. 45.

Eriophoron angustifolium. Roth. W. ZB.

Carex arenaria. W.
« <( §. elata.W. cuimo debili , 2 pedali.

« disticha. Huds. ZB. frequens.

Syn. C. intermedia. Willd. v. Hall. 1015.

« Tulpina.

<( muricata, ZB. vulgaris,

« leporina.

« caespitosa.

« glauca. Scop. ZB. vulgatissiina.

* « distans, W. ind. am. Wttewaal.

tt laevigata. Sm ZB. vulgaris. Sturm. Heft.

55. t. 10.

Syn. C. biligularis. DG. v. Hall. 1036.

« Pseudocyperus.

« riparia. Curt.

« hirta.

« « (ï. sublaevis. Hom.

Ord. Gaauikeae. Juss.

Trib. Paniceae. Kunth.

Setaria verticillata. Pal. de Beauv. ZB. rara.

Anno 1835 indigenam reperi, ex quo tem'

pore non amplius obvia fuil.

« viridis. PB. ZB.
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Trib. Phalarideae. Kujith.

Phalaris Canariensis. efferata.

« arundinacea.

Ilierochloa odorala. Wahl. W. ZB.

Anthosanlhum odoralum.

« « (ï. paniculatutn. v. H a 1 1,

24 ^. Bat. 111.

« « y. TÜIosum. V. Hall.

24 Y-

Trib. Alopecuroïdeae, Koch.

Alopecuru» pratensis. W. ,

« agrestis. ZB. Tulgaris.

« « |5. viTiparua. ZB. rarus.

« geniculalus.

Phleum arenarium. W.
« prateuse.

« « /ï. (P.) nodosum. L.

n K y. radicans. ZB. in graminosis.

Culmo gracili , elongato , ex geniculis radicante.

(> « i repens. ZB, in arenosis hu-

rnidis.

Radice repente , slolonifera, Num P, ttolo*.

nt/erum? Host. Rchb. eic. 189. y.

Trib. Chlorideae. Kunth.

Spartina stricta. R o t h, W. ZB. gregarie in ri-

pis limosis Scaldis inferioris. Koch. Syn. p. 779.

V. Hall. Ql". p 754. N. y. Es. gen. fase. XI.

t. 19. f. 1-3.

HAT. TNDScna. D. VIII Si. 1. 4
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Trib. Agroslideae. Kunt h.

Agrostis vulgaris. W i l h. S c h r a d e r. Fl. Germ.

1806. p. 208. Tab. I[. f. 3.

« alba. oc. floribus albis vel albidis. S c h r a d.

« « (?. floribus pui-purascenlibus. Sc hr ad.

p, 209. Tab, IL f. 1.

« « /. gigantca. Comp. FI. Germ. \.

p. 12 , 2. y. Koch. Syn. p. 781. 1. §. Forma

umbrosa ,
panicula pallida , floribus muticis,

cuimo elato.

« « S. aristata. Panicula colorata , arisla

geniculata , florem louge superante.

« « f. stolonifera. (/.) K och. Robusla

,

reliquis hispidior , nee lamen stolonibus diver-

sa
,
quae reliquis eliam sunt.

Syn. A. diffusa. v. Hall. 79.

Apera spica venti. PB.

Galama grostis lanceolata. Roth. W. ZB.

ff Epigeios. K o t h.

Ammophila arcnaria. Link. W.

Trib. Arundinac.eac, Kunt h.

Phragmiles communis. Trin.

Trib. Avenareae. Kunt h.

Corynephorus canescens PB. W.
Holcus ianatus.

« mollis.

Arrhenatherum elatius. M. et K.

« « 1$. bulbosum, Koch. Syn.

p. 793. ZB. passim.
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Avena saliva. colitiir.

« fatua. Zb. pit.ssim vulgaris.

<r flavesceiis. ZB. JVB. vulgaris.

« piaecox. PJB. W.
* Melica ciliata. W. iud. doet, van Hertum ap,

V. Hall. p. 861.

Trib. Fesluc.aceae. Kunth.

Briza media. ZB. rarior.

Poa anmia.

« trivialis.

« pralensis. a. latifolia. Weilie. v. Hall. 108.

« « (ï. anguslifolia. Gaud.

« « /. variegata. v. Hall.

» compressa. ZB.

Glyceria spectabilis. M. et K.

(( fluitans.

« dislans. Wahl. ZB. copiose. v. Hall,

113. Bal. 381.

« « ^. coarclata. ZB. rarior.

Ciilmi foliosi decumbenles , folia lata
,
plana

,

brevissima
, pauicula subsecunda , coai'clala

,

spiculis subscssilibus , rami frucliferi augulo

acuto a culoio dislantcs.

« marilima. M. et KL.

Djctylis glomcrala.

a a (ï. abbreviata. («.) Drej. Hafn.

126. a.

Humilior, glauca, glooierulis, inferloribus sub-

scssilibus. ZB.

Cynosurus crislalus.

Fesluca helerophylla. Lam. Koch. Syn. p. 813.

ZB. ad margincs fo«sarum rara.
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A seq. ilifTcrt : foliis culmeis planis, raJicalibui

longissimis selaceis , radice iibrosa.

Fesluca rubra. ZB. vulgatissima.

« « (?, villosa. Koch. ZB. in arenosis.

Syn. F. dmneiorum. L. F. rubra. |ï. dutne-

torum. V. Hall, 154. |9. p. 760.

« arundinacea. Schreb.

« elatior.

Brachypodium sylvalicum. R. et S. W. ZB. S.

Occurrit spiculis glabrjs , scabris
, pubescen-

tibus.

* Bromus nitidus, Dum. ap. v. Hall. p. 716.

A Rchb. trahitur ad B, mulliJJorum. Sm.,

et quidem ad B.velutinum. Schrad. , iili ceu

var. subscriptutn, Cf. quoque v. Hall. p. 758.

760.

« mollis.

Magnopere variat habilu : occurrit enitn
,
prae-

ler formam vulgarem
, panicula magis minusve

effusa, et pusillus spicula 1—2, etelatus, pani-

cula depaupe»ata , spiculis 12— IGÜoris sub-

sessiiibus, vaginis superioribus giabrescenlibus.

« arvensis. ZB. vulgaris,

Fallor, ni sub hoc lateat B. commulafv.i.

Schrad., ulteriori observatione exlricandus.

« sterilis.

« tectorum. W.

« racemosus. ZB. rarior.

Trib. Hordeaceae. Kunt!>.

Triticum vulgare. Vill. a. aeslivum.

« « (J. hibernum. coluiitur.
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* Trilicum junceum. iud. Dum. ap. v. Hall. 161.

* « acutum. DC. ind. Dum. ap. v. Hall.

162.

<( « (?. affine. De t hard, Novit,

FI. Megapol. ined. ap. Rchb. exc. 103. add.

p. 140. W.
Spiculis numerosis obtusioribus , rhachi laevis-

sima , foliis planis supra scabriusculis.

» « obtusiflorum. Dum. ap. v. Hall. 163.

SjTi. Agropijrum intermedium. Host. sec.

Rchb. exc. 99^. p. 140.

« repeus. a. subulatum. flor. subulatis.

« « ^. aristatum. flor. aristatis.

« « y. oblusura. flor. oblusis.

« « 5. glaucum. flor. obtusis, rau-

ticis.

Syu. Trit, firmum. Pre si.

« «f. arenarium. glaucum , flor.

obtusis , foliis apice involutis , hon'zoutaliter di-

stantibus , rigidis.

Syn. Trit. repens marifimum, K o c h. et Z iz.

« « %. caesium. valvis spiculam ae-

quaulibus, flor. longe arislalis. Bat. 607.

« liltorale. Host. Rchb. exc. 99*. p,

140. ZB.

Multo elalior praecedente , folia rigidiora

,

angustiora , a.speriora , inagis coavoluta , rhachi.?

glabra , valvae acuminatae , spiculaiu subae-

quaiitcs.

Secale cereale. colitur.

* Eij-mus areuarius. ind. Dum. ap. t. Hall. 167.

Ilüidcuni vu'gare. colitur.
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Hordeum murinum.

« nodosum. Koch. Syn. p. 827.

Syn. E, pratense. Uu ds. v Hall. 171.

« maritimum. Witli. ZB. frequens.

Lolium perenne, v. Hall. 158.

« « (ï. (L.) tenue. L.

« « •/. (j?.) crislatum. Pers. ZB. ra-

rum. S ch e u c h z. Agrostogr. Prodr. Tab. II. f. 1.

« « S. ramosum. ZB. frequecs.

« arveuse. Wilh. ZB. passim iuter Linura.

Leplurus incurvatus. Trin. ZB. copiose. W,
Quid Z. strigosus D u m. sit , ignoro. Sae-

pissime inter gramina alliora occirrit L. inmr-

vati forma major , gracilior , spicis elongatis
,

recliusculis
, quae varielas ex loco dicenda est,

Caeterum a specie illa Dum. distinclissimam

esse Rottbölliam eredam S a v i. (Z. filifor-

mem. Trin.) , oplime patet ex Sprengelii

diagnosi in Syst. Veget. I. p. 299 ,
qua huic

adscribilur radix perennis , valva obtusa. Cf.

T. Hall. p. 762.

Subclass. 2. Crtptogamae.

Ord. FiLiCES. DC.

Polypodium Tulgare. ZB. vulgatissimum.

Aspidium Filix mas. Sw. ZB, passim.

« dilatatiim. Sw. W.
Asplenium Ruta muraria. ZB.

Ophioglossum vulgatum. W.
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Ord. Equisetaceae. Rich.

Equisetuin arvense.

« paluslre,

« limosum. ZB.

Planlarum cellulariura tenuem , quam nunc ha-

beo , raessem huic enumeralioni addere nolo. Est

vero mihi animus in poslerum eas communicare si-

mul cum vascularibus novis , quas diligens regio-

nis nostrae studium , fautorumque et atnicorutn

bcncvolentia mihi suppeditet.
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De onderzoekingen van Professor Berres, te

Weenen, betreffende den. bouw der vlokjes van

hel darmkanaal, verspreiden zoo veel licht over

de natuur en de verrigtingen van deze werktui-

gen , dat wij het ons tot eenen aangenamen pligt

rekenen , dezelve , nog voor dat zij door den be-

roemden Schrijver zijn bekend gemaakt , ter ken-

nisse van het publiek te brengen. Vooraf echter

zij het ons vergund , eenige regels te wijden aan

de algemeene hoofdpunten van de leer diens be-

roemden Geleerde , om ook verstaanbaar te zijn

voor diegenen, welke zich niet bekend maakten

met 's mans onderzoekingen en nasporingen in. het

gebied der microscopische ontleedkunde.

De doormeter der slagaderen wordt kleiner bij

iedere verdeeling , welke zonder eenige bepaalde

orde geschiedt en eene eenvoudige boomtakachti-

ge verdeeling is ; het slagaderstelsel eindigt met

de capillaire slagaderen , die het bloed vocreu in
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liet eigenlijke haarvaalslelsel . dat door Be hks

tystema inlermecltam genoemd is, en aan het-

welk wij den naam van middelvaatslelsel ziillon

geven ; de slagaderen dienen slechts om het bloed

van het hart naar de peripherie (in tegenoverstel-

ling van het hart als middelpunt; te brengen

,

^vaa^om zij niet ten onregte met de buizen der

walei'leidingen worden vergeleken; uil dien hoof-

de zijn zij voorzien van dikke wanden , welke

,

behalve van het aan alle vaten des iigchaams toe-

behoorend inwendig vaatvlies , nog van het cel-

vlies en het eigenaardige veerkrachtige slagader-

viies voorzien zijn. Deze wanden nemen te gelij-

ker tijd met den doormeter der vaten aan dikte

af, zoodanig dat het veerkrachtige vlies in de

kleinere takjes niet meer wordt opgemerkt en de

capillaire slagaderen nog slechts van eene hoogst-

dunne laag van celgewijsweefsel omgeven zijn

;

zoodat de wanden der capillaire slagaderen reeds

doordringbaar worden , en deze reeds kunnen

toebrengen tot de voeding en de verriglingen van

het orgaan , in hetwelk zij zich verspreiden ; ook

merkt men op , dat de vertakking der laatste

slagaderen allengskens meer overeenkomst krijgt

met de eigenaardige verspreiding van de middel-

vaten des orgaans , ofschoon men in dezelve al-

tijd de boomlakachtige verdeeling der slagaderen

blijft waarnemen ; de aderen dienen , even als de

slagaderen , voor de voortleiding des blocds , maar

zijn, daar haar getal grooter is, en zij niot aan

de eerste werking van het hart zijn blootgesteld,

Tan luiuJcr atcike wanden voorzien ; ovcrigent
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vitidl iiieo ook in de aderen , dal de wanden in

evenredigheid zijn vau den doormeier der raten,

zoodat ook de capillaire aderen , die moeijelijk

van de capillaire slagaderen zijn te onderschei-

den , maar waarschijnlijk in grooter aantal , dan

de capillaire slagaderen aanwezig zijn , nog gele-

genheid geven voor de doorzweeting van de voe-

dende deelen des bloeds, en daardoor ook reeds

toebrengen tot de voeding en de verrigtingen des

orgaans , in hetwelk zij zich verspreiden. Tusschen

de capillaire (d. i. de kleinste) aderen en slagade-

ren bevinden zich de middelvaten (vasaintermedia);

liet is niet onbelangrijk te doen opmerken , dat er

,

behalve de anastomosen , welke de slagaderen even

als de aderen onderling vormen , ook anastomosen

tusschen de capillaire aderen en slagaderen wor-

den aangetroffen , waardoor het mogelijk wordt

dat het bloed , zoo er eenige oorzaak bestaat , die

deszelfs over^ans uit de slagaderen in de aderen

door de middelvaten verhindert , niet in deszelfs

loop worde gestuit. Het middelvaatstelsel onder-

scheidt zich door de volgende eigenschappen :

I. Terwijl de slagaderen en aderen bij iedere

vcrdeeling der takken kleiner worden , verandert

de doornieter der middelvaten niet : in hoe verre

dit in verband staat met de grootte der bloedbol-

letjes , is mij onbekend , maar het is zeker , dat

de doormeter der middelvaten het grootst is bij de

dieren , welke de grootste bloedbolletjes hebben.

If. De verdeeliug der middelvaten is niet boom-

lakachtig, zoo als die der aderen en slagaderen,

maar is meer ecne nelvormige uitbreiding , die zicK
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in ieder orgaan in het bijzonder 7,00 eigenaardig

yerhoudt, dat men het orgaan zouder de minste

moeite erkent uit den vorm der maasjes van het

vaatnet en de wijze van deszelfs uitbreiding.

III. De wand der middelvaten beslaat slechts

uit een allerfijnst vhesje van de gladde vaathuid,

waardoor het mogelijk is, dat het bloed aan den

invloed der zenuwen worde blootgesteld , hetgeen

de eerste noodzakelijkheid is -voor de voeding des

orgaans en de uitoefening van deszelfs verrigtingen.

De middclvaten komen onder twee vormen voor,

namelijk van de lis en het maasje. De eerste is

een vaatje , hetwelk zich verheft boven de opper-

vlakte van de capillaire slagader, waaruit het ont-

springt , zich dan ombuigt en weder naar de nabij-

heid van zijnen oorsprong terugkeert, om zich met

eene capdlaire ader te verbinden , waardoor eene

soort van U gevormd wordt , die in lengte en

breedte in de verschillende organen verscheiden is.

Het maasjesvat is een vaatring, welke in vereeni-

ging met soortgelijke valeu een vaatnet vormt,

hetwelk naar gelang van de grootte dervaatringcn ,

derrelver vorm, de wijze vaa verbreiding, enz. de

duizeuderiei verscheidenheden kan opleveren , die

hel kenmerkende der vaalverspreiding in ieder or-

gaan in het bijzonder daarstcllen. liet is opmer^

kcnswaardig, dal deze beide hoofdverriglingen van

Torm de uitdrukkingen zijn van de twee hoofd-

verrigtiiigi'n des dierlijken Jigcliaams ; want men

vindt de lisvonnige vaten alleen daar , waar hel

gevoelsvermogen in lioogen graad ontwikkeld is

,

lerwijl mcu het mazeiuiet ddar aantreft , waar



«o

afsclieiding en voeding werkzaam lijn , eti wel

met dit onderscheid , dal een in de diepte door-

drin£;pnd nel der voeding, een, dal in eene rffe-

ne vlakte uitgebreid is, der afscheiding gevrijd is;

iii sunimige organen , in welke de beide verrig-

liiigen van gevoel en afscheiding gepaard gaan ,

vindt men het lis- en mazenstelsel vereenigd , zoo

als b. v. in de slijmvliezen van tong, neus, oog,

enz. , de huid en meer anderen.

Ofsclioon de bloedvaleu alleen dienen , om het

bloed te voeren naar , en Ie doen stroomen door

de plaatsen , waar hetzelve voor de voeding en de

verriglingen dier deelen kan dienstig zijn , zoo

worden juist daardoor de middeivaten de uit-

drukking van het leven , en men kan zeggen , dat

het werkzame deel des orgaans zich bepaalt lot

die plaatsen , waar de middeivaten worden aan-

gelroffen
; want deze zijn omgpven dooreene stof,

welke uit microscopische bolletjes beslaat , en

door Berres moleculen-massa genaamd is. Welke

de verrigling en het nut van deze moleculenstof

zijn , is moeijelijk te bepalen, maar het gaat vast,

dat er uit of tusschen deze bolletjes buisjes hun-

nen oorsprong nemen , welke eenen doormeier

van ongeveer 55555 van eenen duim hebben. Men

onderscheidt twee soorten van buisjes , van welke

de eene altijd min of meer de rigting der regie

lija volgt, zich nooit met andere buisjes verbindt,

maar door nevenplaatsiug grootere takjes en tak-

ken vormt , van welke ieder uit -eene ontelbare

menigte van oorspronkelijke buisjes bestaat ; de

andere buisjes , die geencn bepaalden loop voU
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grn , mnar eeiie slingerende rigling hebbon
,

mondcu onophoudelijk met buisjes van doxclfde

soort in , en nemen bij die vereenigingen allengs-

kens in omvang toe, om eindelijk de grootere

stammen der -walervaten te vormen ; de regllijui-

ge , niet inmondende buisjes zijn de primitieve ze-

nuwdraden. Üit dezen oorsprong der walerva-

ten verklaart men gemakkelijk, hoe het mogelijk

is, dat men dezelve met kwikzilver kan vullen,

door eenvoudiglijk het uileinde derinspuitingsbuis

in het parenchyma des deels te plaatsen , door-

dien men liglelijk de opene mondjes van de water-

vaten aantreft, die aan het kwikzilver de gelegen-

heid geven, om in de grootere takken te geraken;

maar ook daardoor is de wederkeerige werking

van bloed en vaste stof te verklaren , want , ter-

wijl het bloedvocht , door de pori van de wan-

den der kleinste bloedvaten doorzweetende , aan

den invloed der zenuwen wordt blootgesteld en

de stoffen levert voor de voeding des orgaans

,

d. i. voor de vorming der moleculenstof , worden

de overvloedige deelen door de inzuigende mond-

jes der lymphatische vaten opgenomen en langs

den bekenden weg weder in den bloedstroom ge-

voerd. Evenwel is het niet alleen uit de inwen-

dige deelen, dat er voedingsstoffen door de wa-

lervaten in het bloed worden gebr.igt , maar het

lijn vooral de oppervlakten des ligchaauis, welke

met de buitenwereld in aanraking zijn , die door

de natuur tot hoofdwcrkplaatscn der opslorpnig

bestemd werden, en wel hoofdzakelijk dat ge-

deelt» van het darmkanaal , helvrelk wij onder
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don naam van dunne darmen kennen , door nn-

melijk dit deel zoodanig in te rigten , dat zich

op deszelfs slijmvlies het grootst mogelijke getal

van inzuigende mondjes op eene kleine uitgebreid-

lieid opene : dit heeft zij bewerkstelligd door mid-

del van de darmvlokjes, die het onderwerp van

deze beschouwing zijn.

De darmvlokjes zijn kleine verhevenheden , die

boven de oppervlakte van het slijmvlies der dun-

ne darmen uilsleken , in verschillende individuen

niet altijd in vorm overeenkomen , de lengte heb-

ben van i— 1 lijn , en de oorzaak xijn van het

f.uweelachtigc voorkomen van het slijmvlies der

dunne darmen. Hun getal wordt door sommigen

op 500,000, door anderen op 1,000,000 berekend ,

en Meckel stelt het op vier millioen ; dit nogtans

is zeker , dat zij in grooteren getale in het twaalf-

vingergedarmte dan in de lagere deelen der darm-

buis worden aangetroffen ; ook vindt men dezelve

reeds in het poortiergedeelte der maag; maar hier

zijn zij zeer klein en hebben, ten minste in al de

praeparaten , die mij voor oogen kwamen , eene

kegelvormige gedaante. Aangaande het inwendig

maaksel van de darmvlokjes heerscht de grootste

verscheidenheid bij de verschillende schrijvers

:

daar zijn er (Bkuk>er), die dezelve voor vhezige

buizen verklaard hebben ; LEErWEWHOEK geloof,

de, dat zij tot het spiervlies behooren; andeien

(Helvetics, Hewsoh) hielden dezelve voor kleine

Kerckringsche kleppen ; volgens MASCAGr^t bestaan

zij uit een nel van bloedvaten en kleine waterva-

len , hetwelk bedekt is met een zeer dun vlies,
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dat uil watervalen bestaat; Raspafl vorgelijkt de-

zelve met de ademhalingswerktuigen der lagere

diersoorten ; Libbebkübh beweerde , dat de vlok-

jes hol zijn en eene soort van flesch vormen, die

zich met ééue opening aan de punt van het

vlokje in het darmkanaal opent ; deze flesch met

hare opening is het begin der walervalen eu

rondom dezelve verspreiden zich de bloedvaten

;

anderen (Hoster , Cruikshakk , Hedwig , Bled*

iabd) niet te vreden met eene enkele opening

namen er meerdere aan, en CauiKsnAKK. en IIu>-

TER beweren er meer dan twintig gezien te heb»

ben. De strijdvraag over het al of niet aanwezig

zijn van eene opening aan het uiteinde der vlok-

jes, bleef tot in de laatste jaren toe een onderwerp

van oneenigheid tusschen de geleerden , en werd

alleen door vele , meer belangrijke physiologische

vraagpunten voor eeuigen tijd op zijde gesteld

;

maar nog is men het niet ragt eens over deze

zaak , en met verwondering leest men , dal J. Mül-

I.SR {Phijstol. I. 1835) zich op p. 250 en 252

tegen het bestaan der openingen verklaart , en op

p. 254: « ofschoon met sterke terughouding en

veel mistrouwen " herhaalde waarnpmingen me-

dedeelt van door hem over de geheele oppervlak-

te der vlokjes heen geziene openingen , waarna

hij zijne lezers in het onzekere laat of er openin-

gen bestaan , dan niet , daar hij zegt : « Die

u Darmzotten , miigcn sie nun Ocffnungen Iia-

u ben oJer nicht , kunnen unmöglich die einzi-

« gen Organe der Einsaugune/ aeyn , da sie so

« vielen Thicren fehlen," Ook AanoLD laat ons



«1

in hel onzekere over de openingen tier darmvlok-

jes ; maar het schijnt , dat de meesten der tegen-

v^'oordige physiologen zich voor het niet bestaan

der openingen in de darmvlokjes verklaren {a).

Berres leert het volgenfie : de capillaire slag-

aderen, welke aan de grondvlakte der vlokjes

verloopen, geven het bloed aan hel mazcnnet van

middelvalen , hetwelk de oppervlakte van hel

vlokje bedekt; de middelvalen storten hun bloed

uit in de capillaire aderen , die zich 'h'eldra tol

een vrij aanzienlijk adertje vereenigen , hetwelk

midden door de lengte-as van hel vlokje loopt ; de

middelvaten gaan over in de capillaire aderen aan

het vrije uiteinde van hel vlokje, alwaar zij zich

ombuigen , hetgeen ten gevolge heeft , dat er een

klein kuiltje aan de spits van het vlokje ontstaat,

hetwelk de aanleiding schijnt te hebben gegeven

tot het aannemen van eene opening aan hel uit-

einde van het vlokje , en waarbij de vruchtbare

verbeelding van Lieberkühn nog eene flesch ge-

voegd heeft , enz. ; tusschen de middelvaten vindt

(a) Wij hebben onze lezers niet willen vermoeijen

met de wijdloopige uiteenzetting van de denk-

beelden der verschillende natuurkundigen over

liet wezen en de venigtingen van de darmvlok-

jes, daar men dezelve in bijna al de grootere

ha)idt)oeken der phjsiologie aantreft. Voor die-

genen, welke zirh inct de litteratuur van dit on-

derwerp wenschen bekend te maken levert T.

Ilir.nEBRANnr's Ifandb. d. Anatomie des Men-

sclten, besorgt vort E. H. Weber , IV B. p. 177

en 275, eene rijUe bron op.
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men ook hier de moleculenslof , uit welke «oo-

veel zenuwen als watervalen hunnen oorsprong

nemen ; deze laatslen vormen w^eldra eenen vrij

aanzienlijken tak , die naast de ader door het

midden van het vlokje hjenloopt , en , zich met

anderen van zijne soort verbindende , de grootere

watervaatlakken der ingewanden helpt vormen (a).

De vlokjes zijn met een zeer dun epilhelium be-

dekt en hunne groiidvlakte is omringd door eenen

kring van slijmfollikcls , welker mondjes zich als

kleine openingen in het slijmvlies, dat de vlokjes

aan hunne grondvlakle verbindt, vertoonen. (Zie

hierover hetgeen Muller zegt in zijne Physiol. I,

S. 254). De vlokjes zijn dus niet de eenige orga-

nen der opslorping , zoo als ook Muller in de bo-

ven aangehaalde plaats aanmerkt, op grond van

derzelver afwezigheid in verscheidene dierklassen;

maar zij zijn te houden voor middelen ter vergroo-

(ö) Wij licriiineicu liier aan de waarneming van Crit-

VEiLiiCEa, welke, wel is waar, door velen (Cf,

Sebastian, Physiol. special. § 153.) betwijfeld

wordt, maar als eene schoonc bijdrage kan be-

schouw*! worden tot bevestiging van de leer van

den Wcener lioogleeraar j zie bier wat Cruveii,-

II IER in zijne ^inatomie pathologique du co'pi

humam, 2iiic livraison, mededeelt omtrent eene

tuberkelvorming in de lympbalische vaten van
Iict darmkanaal, welke bij daardoor tot in de

vlokjes vervolgen kon: »/,e mêine vaisseau lacté

niectvuit successivement les vaisseaux de trois vat-

y> vules connivcntcs. jirriWs prés du hord lihre de

nces volvutcs, les vaisscaux laciés se tcrminaient

BAT. TijDscna. U. vin. Si. 1. 5
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buis («) : op welke wijze dit geschiedt , kan men

gemakkelijk uit het bovenstaande begrijpen : want

•npar deux , trots
,
quatic , ordinairemtntpar ti ois

K branches. J'ttais bien pres de leur origine ; Je

»ne la cherchais cependant pas cette origine gue

»je regardais comme impossible a dcmonlrer , vu

nt'inutitité des cfforts de tanl de laborieux inves-

rttigateurs 1 mais voidatit ctuccier a la loupe et au

» soleil les points noirs dont les papilles inlestina-

» les élaient tachetées a leur sommet
,
je ne fits pas

vpeu surpris de voir a cóté de ces papilles noires

n (Pauires papilles jaundtres dans Vèpaisseur des^*

» queues ètait un vaisseau blanc qui en parcourait

stoute la longueur et se terminait prés du sommet

» de ces papilles , tantót par une extrémité déliée
,

» tantöt par une sorte de renflement. C'ctait un

»beau spectacle que la vue de ces racines lactées

,

nflottanl sous l'eau, libres de ioutesparts a la ma-

rt niére des racines chevelues : deux , Ie plus souvent

» trois racines laclées se réunissaieni pour consti-

vtuer unde ces vaisseauj: parallèlcs que l'on voyait

» dans l*cpaisseur des valvules connivenies. Tous

K ces vaisseauxpaiallèles
,
quim'ont paru s'anaslo-

» moser rarement entre eux , venaient se rcndre a

» un vaisseau plus volumincui qui longeait Ie bord

»adhérent de la valvulc connivente. De la réunion

» de ces derniers vaisseaux en naissaient dautres

•«plus voluinineux qui rampaient dans l'épaisseur

» des parois intestinales , dont ils traversaient sucm

» cessivement les diverses couches pour vcnir se ra-

» mijier sous la membrane péritoncale et se rendre

yien definitive aux ganglions mésentcriqucs "

(a) A. Meckel, (Ueber die Villosa des Menschenund
einiger Thiere , in J. F. MicKj. i.'s daitsches Ar-
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het melksap (chyliis , geheel geschikt om opge-

slorpt te worden , komt met de inzuigende mond-

jes van de oppervlakte van het vlokje in aanra-

king , en dringt misschien gedeeltelijk tusschen de

moleculenstof door , alwaar het ook inzuigende

mondjes aantreft : aldus opgenomen zijnde , is het

in de watervaten, door welke het, zoo als be-

kend is , weldra in den bloedstroom gevoerd

wordt ; welke eïcnwel de bewerktuiging van de

inzuigende mondjes is en wat er eigenlijk bij de

opslorping gebeurt , is minder gemakkelijk te be-

palen en hieromtrent verwijzen wij naar de hypo-

thesen der physiologie , die dit onderwerp meer

opzettelijk behandelen.

Een belangrijk verschijnsel , hetwelk wij niet

onaangeroerd mogen laten , betreft de vormver-

anderingen, welke de vlokjes in de verschillende

tijdperken des levens ondergaan : men vindt na-

melijk in de vrucht het slijmvhes bedekt met klei-

ne plooijen , over welke zich een mazennet van

middelvaten verspreidt , hetwelk zijn bloed uit-

stort in drie of vier adertjes , welke van den

vrijen rand van het plooitje, midden door hetzelve

,

naar deszelfs grondvlakte verloopen. Ongeveer eene

chivfur die Physiologie, Y. Bd. S. 179.) is vaa

hetzelfde denkbeeld , daar hij zegt : » Fergröue-

n rung der Flache , wekher an jedem Funkte Ein-

*saugun^svei mogen zukommt , ist alt Ilaupt-

nzweck aller Fatten undFertiefungen der Schleim."

» haute aHiiuehen,

"

5 •
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Kjaaud na de geboorte is het als of er zich lus-

schen de adertjes insnijdingen of insnoeringen in

de plooitjes vormen, welke allengskens dieper

wordende , het plooitje , in evenveel deelen als

er adertjes waren, verdeden: dit is de oorsprong

der vlokjes , die in de eerste levensjaren kegelvor-

mig zijn, en over huune geheele oppervlakte met

een mnzennet van middelvaten zijn bedekt; lang-

zamerhand verminderen zij aan hunne grondvlak-

te in omvans; , tot dat zij , omstreeks het IS"*'—
\S^'^ levensjaar, eene cilindervormige gedaante

hebben gekregen ; ook dan blijven zij nog altijd

over huune geheele oppervlakte met het middel-

vaatnet belekt , zoodat de geheele oppervlakte

de werkplaats is van de verrigtingen des orgaans

;

maar bij loenemenden leeftijd vindt nien, dat het

middelvaatnet aan de grondvlakte begint te ont-

breken ; de haarslagadertjes verlengen zich van de

grondvlakte tot aan de overgeblevene middelva-

ten , die zich aan het vrije uiteinde van het vlokje

bevinden, waardoor de verrigting van het vlokje

zich alleen aan het uiteinde blijft bepalen; hier-

door ontstaat er eene atrophie aan de grondvlak-

te van het vlokje , zoodat deze in omvang af-

neemt, terwijl het vrije uiteinde de vroegere uit-

gebreidheid blijft behouden ; hetgeen aanleiding

geeft,. dat het vlokje thans de knodsvormige ge-

daante van sommige schrijvers verkrijgt. Deze

-atrophie neemt bij gevorderden leeftijd het gehee-

le vlokje in, zoodat men dan niet anders dan

capillaire vaatjes aantreft , welke echter het bloed

niet meer naar werkzame deelen te voeren hebben,

I
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de , steeds kleiner worden , zoodat er eindelijk

geen spoor vau het \Iokje meer overblijft. Hier-

uit vvorflt de betrekkelijk zoo geringe hoeveelheid

van vlokjes verklaard , die men op het slijmvlies

der darmbuis van oude lieden aantreft.

Ten slotte doen wij de overeenkomst opmerken,

welke er tusschen de vlokjes van het darmkanaal

eu die van het chorion bestaat. De niet het bloote

oog ziglbare vlokjes van het chorion zijn in de

volwassen vrucht bedekt met eene groote menigte

van lisvormige vaten , welker bestemming langen

tijd een raadsel bleven voor den anders zoo door-

dringenden geest van den Hoogleeraar Bbrkes;

maar daar hij zich bleef bepalen tol het onder-

zoek van de vlokjes der volwassene vrucht , bleef

hij steeds het zoo zeer tegen de grondregels van

zijne leer strijdende verschijnsel waarnemen , tot

dat hij voor eenige maanden eene inspuiting maak-

te van de vaten van het chorion eener vrucht

van vier maanden , alwaar hij tot zijne groote ver-

wondering en blijdschap vond , dat ieder van de

zoo raadselachtige lisjes , in de vrucht van vier

maanden een eigen vlokje is, dal, cihudervor-

mig van gedaante , met een mazennet van mid-

delvaten bedekt is , hetwelk zijn bloed uit eeu

slagadertje , dal midden door de lengte-as van het

vlokje loopt, ontvangt, en overgaat in de ca-

pillaire adertjes , die aan de grondvlakte van hel

vlokje hunnen oorsprong nemen ; zoodat de bij

de vrucht van negen maanden voorkomende lis-

vaatji-s waarschijnlijk niets anders zijn dan capil-

liiirc aderen en slagaderen, die aU laatste over-
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Llijfsel van de bloedvaten van het vlokje te be-

schouwen zijn. Welke nogthans de vormverande-

ringen zijn, die de vlokjes van het chorion on-

dergaan , is nog onbekend en wij wachten hier-

omlrenl nadere onderzoekingen vaa den Heer

Bebrbs af.
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Hel is bekend, dat de voorlreffelijke G. R. TaE-

TiRASi'S het onderzoek , of en hoedanig het op-

zuigen van vloeistofFen door den tromp der bijen

plaats had
,
geduren Ie tien jaren voortzette , voor

dat hij besloot zijne bevindingen openbaar te ma-

ken; en dal hem, volgens zijn eigen getuigenis [a) ,

toen zelfs nog veel, wat duister was, overbleef in

de wijze, waarop dit zuigen geschiedde; omtrent

het kanaal , waardoor de opgezogen stoffen in den

oesophagus kwamen , en in de verbinding dezer

l.iatste met de mondholte.

Nieuwsgierig oni dit ingewikkeld vraagstuk eeni-

gcrmate van nabij te leeren kennen , heb ik mij

ecnen geruimen tijd op hetzelve toegelegd , en op

hel voorbeeld van Tuevibards de mouddceleu der

(a) TREVtB*-<us, Kennischte Schriften, it. pig. IIQ.
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Jf'irii^hij met die (Ier JVes-pen vergeleken. Het

spreekt uu wel van zelve, dat mij, zooniet meer,

evenwel veel duister is gebleven , en ik ben er

Ter van verwijderd, mij aan te matigen, de vraag

over het zuigen der bijen op te kunnen lossen ,

doch niet te min heb ik gemeend mijne opmer-

kingen, die hoofdzakelijk genoemde dieren be-

treffen, mede te mogen deelen ; dewijl mij eenige

onnaauwkeurigheden in den meesterlijken arbeid

van Trevikahus zijn voorgekomen, en ik boven-

dien de opening van de spcekselbuis bij de vlies-

vleugeligen heb gevonden , en een tot nog toe niet

beschreven orgaan bij de wespen ontdekt heb.

Toen ik mij in deu aanvang met de bestaande

beschrijvingen van de monddeelen der Uijmeuo-

jitera , welke ons zullen bezig houden , bekend had

gemaakt , trof het mij , hoe hoogst onvolledig men

deze deelen ten^ allen tijde gekend heeft
;
ja zelfs

nog lang nadat Savignv door zijne belangrij-

ke theorie den weg had aangetoond , dien men

tot het erkennen der onderscheiden monddeelen

moest inslaan. Niettegenstaande dit hulpmiddel

,

hebbende meeste latere schrijvers, al kenden zij

de monddeelen meer of min volledig, de mond-

opening zelve niet gezien , en men stuit daardoor

bij hen , op bijna evenveel verschillende gevoe-

lens als er schriften over dit onderwerp beslaan.

Niet minder heeft dit plaats bij de oudere schrij-

vers, als SwAUMEROAM, Reaumur CU oudereu ,

welker werken men altijd moet blijven raadple-

gen , daar hunne verzekering op veelzijdig eigen

onderzoek gegrond is.
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Het kan nu wel niet anders , of deze veelvul-

dige en tegenslrijdige meeningen en beschrijvingen

moeten den aanvangenden beoefenaar groote be-

zwaren in den weg leggen. Deze toch zal met

geringe oplettendheid , bij een eenigzins gezet on-

derzoek , zelfs de meest geachte Schrijvers op

grove onnaauwkeurigheden betrappen ; en daar-

door eindelijk niet weten, wat van genen, wat

van dezen te moeien aannemen of verwerpen. Ik

rekende hel uit dien hoofde van eenig belang on»

mijn onderwerp eenigermale toe te lichten door

het opsommen der voornaamste verkeerde begrip-

pen omtrent hetzelve, om daarna over te gaan

tot de beschrijving der monddeelen der eigenlijke

wespen {Polistcs) en wel van die van Vespa

crabro vergeleken met die der Bijen, voor zoo

verre dezelve onvolkomen bekend zijn.

SwAMMERDAM houdt Verkeerdelijk den snuit der

Bijen voor derzelver eenige mondopening. Iets

,

hetgeen deswege verwondering moet baren, de-

wyl hij na deze verklaring volgen laat (a) « dat

« de Wespen bovendien eenen anderen weg heb-

« ben om haar voedsel daardoor in te nemen.

"

De snuit der Bijen en Wespen is dus volgens hem
eenebuis, door welke vochten worden opgezogen.

Reaümur heeft daarentegen de mondopening

der Bijen volkomen gekend (6) , doch bij de

(a) Biblia naluiae, II. p. 451.

(4) Mrin. puur servir d l'/tiit. da Ins., Ed. in 8vo.

Turn. Y. p. 3U8.



74

Wespen zocht hij deze verkeerdelijk aan de on-

derzijde van den snuit {liagua) aan deszelfs

grondstuk {a). Volgens hem is de snuit geenebuis

en niet tot opzuigen geëigend.

Latreille kende de monddeelen der Wespen

nog geenszins in het Nouveau Dict. d' Ui.it.

Nat. , Tom. IV. p. 251 , evenmin in de tweede

uitgaaf van het Règ^ne aninial (h) ; de plaats toch
,

welke aldaar voor de mondopening wordt aan-

gewezen , is die der opening der speekselbuis

;

wat de Bijen betreft , heeft deze uitmuntende Ge.

leerde het gevoelen van Eeaumur als waar doen

kennen (c).

Treviranos bekleedt in dezen door zijne uitvoe-

rige beschrijving en naauwkeurige afbeeldingen

,

eene voorname plaats ; hij heeft de mondopening

der Bijen {d) volledig doen kennen; doch bij de

Wespen heeft hij dezelve niet gezien , en heeft als

zoodanig beschouwd (e) hetgeen wij later als

een , den Wespen eigendommelijk orgaan zullen

beschrijven.

Overigens houdt hij den snuit der Bijen voor

doorboord en tot zuigen geschikt , zoodat deze

dieren , volgens hem , twee mondopeningeu zoudeu

(«) Tbid. Tom. VI. p. 192.

(6) Rcgne anim. distribuc d'après son org-, Ed. II,

Tom. V. p. 264.

(c) Ibid. Tom. V. pag. 361.

(e/) ^e/m. Schift., Tom. II. p. 126.

(c) rerm. Schift., II. p. 154.
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bezitten, door welke zij hun voedsel tol zich

uemen.

Cards kleeef t in de eerste uitgaaf van zijn hand-

boek, wat de Bijen betreft, het verkeerde ge-

Toelen van Swammerdvm aan , en volgt ten op-

zigte der Wespen , de evenzeer verkeerde meening

van Reaümur («). Hoewel dit in de tweede uit»

gaaf van gemeld weck niet herhaald wordt, wordt

het echter ook niet herroepen , en het opzuigea

van vloeistoffen door den snuit wordt als eena

daadzaak voorgedragen , schoon het np eene an-

dere wijze dan volgens Trevirasds geschieden

zoude (6).

CuviER heeft geenszins de bewerktuiging der

Ilijmenoptei-a in dit opzigt gekend ; liij schijnt

bij allen de mondopening aan de onderzijde van

den snuit aan deszeifs oorsprong gezocht te heb-

ben (c). Ueze verkeerde opvatting vindt men

weder in de tweede uitgaaf der Lecons iTAna-

tomie comparée , door Ddversoï bezorgd , zon-

der eenige aanmerking op dezelve toepasselijk;

de aldaar geplaatste bijvoegselen betreffen eenige

minder belangrijke punten en zijn vrij onvolledig.

Eerst Savickï (d) toonde, dat bij de vliesvleu-

geligen dezelfde orde in de monddeelen , als bij de

overige gekorvenen plaats vindt , doch dat de ope-

I

ia) llun(UjU(.h lUr Zuotoinie , 1818. p. 345.

(/.) Ilandh.der Zootomie, E,l. II. Tom. U. ji. 'l'j5.

(c) yorltiungtn iif.bcr vcrgl. Anat. , Tom. UI. ).. 32G

en paq. 3j0.

(«'j Mem, iui lts nnimaux laris vciiitjies , I. ji. \Z,
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ning van den Pharynx aan de bovenzijde , door

een bij anderen ontbrekend deel, den Epipha-

rijiix (de Epi^lotte van Latreille) bedekt wordt,

terwijl aan de onderzijde van dezelve bij sommi-

gen
,

gelijk bij Eucera een deel wordt gevonden,

dat hij als de eigenlijke long beschouwt, en het-

\velk hij Hypopharynx noemt. Dit is echter

niet alleen het geval bij Eucera , doch , zoo als

Meckel (a] te regt opgeeft, bij alle wespachti-

gen ; Savignï's wijze van zien is nu de eenige ,

welke juist is, en niet te min kende hij de mond-

deelen der Wespen nog onvolledig, gelijk uit het

vervolg zal blijken , en dit zelfde is dus van toe-

passing op die Schrijvers , welke met hem in de

hoofdzaak overeenstemmen, als Kirbt en Spence,

Ddges, Stkads DüKCKnEiM, Lepelletikr de St.

Fakgeaux en anderen.

R. WAGi>Ea (i) helt weder tot de oudere be-

grippen over , en ziet in de onderlip der vlies-

vleugeligen een werktuig , lot opzuigen van vloei-

stoffen geschikt.

BoRMEiSTE» (c) schijnt de meening van Tkevi-

BAKrs aangenomen te hebben ; hij heeft slechts

eene zijner afbeeldingen afgedrukt, en de daarin

(«) System der ver§leichende Anatomie , IV. p. 106.

De oplettende lezer zal uit het vervolg ontwa-

ren , dat hier, door verwisseling van don Epipha-

rynx met den Hvpopharyux, door eene vergissing

eene daadzaak aan het licht is gcbragt.

(i) Fergi. Anat. , pag. 104.

(c) Algem. Entomologie
,
pag. 68. Tab. 3. fig. 24.
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vertoon !e deelen, met hunne ware benatniug be-

stempeld.

Brasdt en Ratzeburg hebben den snuit der

Bijen met groote vhjt onderzocht , en belangrijke

eigenairdigheden doen kennen, op welke wij la-

ter zullen terug komen (a).

DüGÈs (6) en Meckel (c) hebben door het ge-

ven van een overzigt over eenige der voornaam-

ste verschillende meeningen, de verwarring trach-

ten weg te ruimen , die uit dezelve was ontstaan.

Dat wij met eerstgenoemden niet altijd kunnen

instemmen, zal uit het vervolg blijken; dat laatst-

genoemde door vele verkeerde opvattingen , het

zijne heeft bijgedragen om de bestaande moeije-

lijkheden te vermeerderen, zal zich van zelf doen

zien uit de beschrijving der deelen zelve, tot wel.

ke wij thans zullen overgaan.

Hel eerste , wal ons bij de Wespen treft , is het

schijnbaar gemis van de bovenlip [labrurn
) , zijn-

de deze bij de wespachtigen alle, min of meer,

doch bij het geslacht Polisfes bijna geheel onder

het kopschild (c/tfpeus) gelegen , en daardoor

verborgen; terwijl zij daarentegen bij de Bijen

voor aan het kopscliild gehecht en ziglbaar is<

(o) MetJiiinitche Zoölogie, II. pag. 179. ia de Noot.

(6) l'hyiiologie comparée, II. pag. 317 en vcrv.

(c) Syil. der vergt. Anat, , IV. pag. 106 en vcrv.
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Lepeu.etibr BE St. FARGEAri is de eenige, die

deze omstandigheid vermeld heeft (a) en daarbij

te regt opmerkt, dat het verborgen zijn van de

bovenlip bovendien wordt veroorzaakt door de

grootte en door den vorm der bovenkaken , wel-

ke, als zij gesloten zijn, de vooruitstekende spits

der bovenlip omvatten ; zoodat aan eenen wes-

penschedel , als de kaken gesloten zijn , volstrekt

niets van de bovenlip is te bespeuren. Het kop-

schild toch steekt over de bovenkaken heen en is

vooraan naar binnen omgeslagen, fig. IV en fig.

II. c. ; eerst achler aan dit omgeslagen gedeelte en

niet aan den voorrand , hecht zich de bovenlip

:

deze is dus gedeeltelijk onder het kopschild gele-

gen ,
gedeeltelijk in de ruimte bevat , die tusschen

de lepelvormige bovenkaken bestaat ; terwijl bij

de Bijen de bovenlip aan den voorrand zelven van

het kopschild gehecht is en als gewoonlijk de ka^

ken bedekt.

In het verwaarloozen dezer schijnbaar geringe

afwijking , heeft eene eerste verwarring haren oor-

sprong. Meckel (6) toch , schijnt wegens deze

aanhechting der bovenlip onder het kopschild

,

een gedeelte van het laatstgenoemde voor de

bovenlip zelve gehouden te hebben , en heeft de-

ze uit dien hoofde voor een gedeelte van den

Epipharijnx genomen. Hij noemt Epipharynx
,

hetgeen door Tbevirasos, onder den naam van

(o) Hist. nat, cks Hymenoplères , I. p. 478.

{b) Syst. der verg/. Jnat., IV. p- 106.
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hinlere Zunge beschreven is 'a) , en dewijl dit

deel niets anders dan de bovenlip zelve is , volgt

hieruit , dal Meckel's Oberlippe het clypeus , en

dat zijne epipharynx de bovenlip der Wespen

moet zijn. De hintere Zunge van TaeviaAKüs

,

kan toch niets anders dan de bovenlip wezen
,

daar zij zich, als men het kopschild heeft weg-

genomen , het eerst vertoond als een harig tong-

vormig deel, fig. I. ƒ. en fig. VI. a. en fig. II.</.

op een hoornachlig boogje ruslende , hetwelk hier

bijna geheel onder het kopschild gelegen is, en

schijnbaar in de mondholte is bevat. Daar nu bij

de Bijen de bovenlip anders dan bij de Wespen

aan het kopschild gehecht is ; niet onder , maar

voor aan hetzelve , zoodat deze , als geheel bui-

ten de mondholte gelegen , nimmer als tong is

kunnen beschouwd worden , heldert dit de zon-

derlinge afwijking op , welke volgens Trevibakus

bij de Wespen daarin bestaan zoude , dat deze

met twee longen zijn voorzien , terwijl er bij de

Bijen slechts eene bestaat. Meckel zag de on-

juistheid hiervan in , doch zijne teregtwijzing is

even onnaauwkeurig. Dadelijk onder het labrum,

en aan hetzelve gehecht , vindt men een deel

,

fig. I. e. en Cg. VI. h. en fig. II. e., dat door

TBEVIRA^us bij Vespa , vo7-clere Zunge (b) , bij

Apis , Zunge (c) genoemd wordt ; dit deel , dat

(a) rerm. Schrift., 11. pi. XV. fig. 7 , 8, 9. Litt. Z'.

(i) f'rrm. Schriften, 11. pi. XV. (lg.7, 8, 9-LiU.Z.

(<) ll,i.l. II. pi. XIU. fig. 7. Lilt. L.
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bij Wespen en Bijen aanwezig is , is echter geert

tong, want het sluit de mondopening van bo-

ven : het is derhalve het epipharynx van Sa-

viGNT. Ook hierin begaat Meckel eene grovo

vergissing , daar hij de vordere Zunge van Tke-

viRANüs, die wij getoond hebben den epipharynx

te zijn, voor Savignï's hypophatynx houdt;

later zalmen zien welk deel, ook reeds door den

naauwkeurigen Theviraiius vermeld , met den hy^

popharynx overeenstemt ; wij doen hier alleen

opmerken, dat men volgens Meckel (a) de mond-

opening bij Vespa lusschen de beide tongen zou-

de moeten zoeken , hetgeen alz'oo geenszins door

Trevirahüs is opgegeven, en ook zoo niet door

Meckei kan bevonden zijn.

Öe epipharynx nu is bij de Wespen bijna

geheel vliezig , en bestaat als het ware uit drie

bladen , van welke het middelste met eene spitse

punt in het midden buiten de anderen uitsteekt.

Met deszelfs bovenst blad hangt het aan het /a-

brum ; met het onderst blad is het aan den boven-

wand van den Pharijnx, aan het verhemelte ge-

hecht. Bij de Bijen is de epipharynx een meer

tongvormig deel , hetwelk de mondopening beter

dan bij de Wespen sluit. Trevirands heeft dit

deel goed afgebeeld.

De epipharynx schijnt eene holte te bevatten;

hij toont groote overeenkomst met den snuit zelven ,

daar hij aita de onderzijde geen eenvoudig vlies

(a) Syst. der vergi. Jnat., IV. p. 106.
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h, maar uit zeer leedere hoornstreepjeg , welke

platte haren dragen , is te zamengesleld. Bij de

Bijen schijnt de onderzijde in de lengte gesple-

ten (a).

Wanneer men den cft/.peus , het lahrum en den

epipharynx weggenomen heeft , dan ziet men

den pharynx bloolliggen in de gedaante van

eenen gelijkbeenigen driehoek , welks top tegen

de hersenmassa aanligt, wel voorzien van spieren,

die het inslikken van het voedsel kunnen bevorde-

ren, en zulks waarschijnlijk door hare bewegin-

gen alleen zullen doen , daar er noch bij Wespen

noch bij Bijen eene long gevonden wordt , die

hiertoe bijdragen kan. De opening van dezen pha-'

rynx ligt onder den epipharynx , tusschen de

bovenkaken , en heeft evenveel breedte als de on-

derlinge afstand dezer laatste bedraagt ; dezelve

loopt, regelmatig enger wordende, voort, tol

aan de hersenen, waar zij zich eensklaps aanmer-

kelijk vernaauwt tot eenen vliezigen oesop/ia^us,

welke tusschen de hersenen en het eerste paar

zenuwknoopeii doorgaat.

De huid , welke den pharynx van binnen be-

(a) Ik heb dit deel niet uaaiiirkeurig gerioeg kunnen
nugaan, doch geloof, dat hct;selve eeue nadere

beschouwing oveiwaardig is. Men vergelijke

hier bij hetgeen men in de Inlioducllon to Kn-
tomoloi^y by KlHiiY and Sp£NCE, III. y. kUl.

regel 17 en vcrv. leest; de cigcndominelijkc bouw
der huid schijnt eene eigcndommelijke veriigtlng

van dit orgaan aan te duiden.

HAT. TIJD-CIlh. D. VIII. St. I. 6
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kleedt , is de voortzetting van die , welke de

mouddeelen onderling verbindt j voor aan den

pharynx tot op f zijner lengte , is deze van bij-

na hoornachtige stevigheid , zoodat het voorste

deel van het verhemelte, zoowel als dat der

benedenzijde van den pharynx, uit een onre-

gelmatig hoornplaatje is gevormd , terwijl het

overige vliezig is; deze beide hoornplaatjes zijn

vooraan , waar zij op elkander sluiten
, plat ; ove-

rigens zijn dezelve vrij sterk gewelfd, en hier-

door bevat de mondholte eene vrij aanmerkelijke

ruimte , terwijl de mondopening zelve , zich als

een naauwelijks merkbaar dwars spleetje voor-

doet. Deze omstandigheid is waarschijnlijk de

reden , dat men de ware mondopening bij de

"Wespen niet heeft gevonden.

Van ' het onderst hoornplaalje fig. III, a.)

,

hetwelk het voorste deel van den bodem der mond-

holte vormt , ontslaat aan iedere zijde eene lange

,

doch stevige graat, fig. III. c, (apophyses glosso-

pkyryngiennes , Stbads Dorckheim) ; deze graten

hellen naar elkander , en schoon hare uiteinden zeer

kort bijeen gelegen zijn , verbinden zich dezelve

ni«t ; zij begrenzen den pharynx aan de zijden

en vormen een driehoekig raam , aan hetwelk de

spieren gehecht zijn, die den pharynx in staat

stellen alle bewegingen ter deglutilie vereischt wor-

dende, te verriglen (a).

(a) Men zoekt doorgaans de deglutltie bij Inseklen

in hulporganeu , bij kaauwende in de uitwendige

monddeelen, bij zuigende in zoogenaamde zuig-

f
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Bere spieren lijn de volgende

:

1. Levatores pharyngis, Straus Durckheiii ,

fig. II. a. Een paar korte spieren , met het eene

einde aan de uiteinden der graten gehecht , met

het ondereinde legen den chjpeus bevestigd.

2. Prolractores pharyngis. Straüs Dvrgkh.

fig. I. a. en fig. III. h. Een paar dunne , lange

spieren , van welke zich eene aan het uiteinde

van elke graat hecht, en met het ander einde in

eenen der hoeken van den voorrand van het kop-

schild is bevestigd.

3. Constriclor pharyngis. Stbaus Ddbce.h.

fig. I. h. Aan de bovenzijde van den pharynx

is tusschen de graten, die denzelven begrenzen

en het harde verhemeile , eene driehoekige ruimte,

welke door eene dubbele spierlaag wordt gesloten;

aan de bovenste meenen wij den naam , aan het

hoofd dezer vermeld , te kunnen geven ; hare ve-

zels loopen dwars van de eene graat naar de

blazen of zuigmagcn. Het k\7am mij daarom van

eenig belang voor, om door eeue uitvoerige be-

schrijving van den pharynx aan te toonen, dat

men zijne tocvlagt niet tol gejjoumde organen be-

hoeft te nemen. Men vindt dit bevestigd door de

besclirijving van den pharynx bij Melolontha

vulgaris , door SriiAus UuiictiiEiii, Considcra-

tioru elc. p. 259. Zie verder mijne beschrijving

van dit deel bij Panorpa communis in dit Tijd-

tchrift, D. VI. p. 179. Zcll's schijnt het aanwe-

zen van eenen pharynx nuHiuvelijks bekend. Zie

Dlt.i'.s I'hyt. eomp., II p. ^46. en BuRMEisTE»

jtlgeia Entomol., p. 132'

6"
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andere; zij vult de geheele ruimte tusschen de»

zelve. Onder deze viudt men :

4. De Pafatini profvndi. Een paar pl;iüe

spieren , wier vezels in de lengte van den phanjnx

gaan , loopende dezelve van de geheele uitge-

strektheid der graten naar het harde verhemelle

;

ook deze vullen de gansclie ruimte.

5. Palatini i/tvcrgenfcs. Cg. I. </, Tusschen

de uiteinden der vezels van de palalint profun-

di , achter aan het harde verhemelte , ontstaan met

verscheidene bundels , een paar lange spieren
,

welke in eene schuinsche rigling uiteenloopende

,

zich voor aan het harde verhemelle , waar de

epi'pharynx geplaatst is , aanhechten ; daar zij
,

even als de volgende , hoven over het harde ver-

hemelle gaan , veranderen zij met dit , deszelfs

welving en bewegen daardoor tevens het tabruni

met het Epipharynx.

6. Pafatini convergentes. fig. I. c. Deze

ontstaan aan de buitenzijden van het harde ver-

hemelle , gaan schuins tot elkander onder Aa pa-

latini divergentes door, 'en hechten zich voor

aan hetzelve.

7. Levator epipharijngis. fig, II. b, Eene

ongepaarde spier , welke van hel midden van den

olypeus ontspringt, tusschen de palatini diver-

gentes en convergentes doorgaat, en zich aan

den epipharynx hecht , welken zij opligt en daar»

bij den mond opent.

8. Pharyngo-oesopha^evs, fig II. o. en fig.

III. d. Aan de onderzijde van den Pharynx

bestaai, even als aan de bovenzijde, lusscl>en het



harde gedeelte van den bodem der mondholte en

de meergenoemde graten, eene driehoekige ruim-

te, een driekaulig raam, lietwelk door spierve-

zels gesloten is , doch geheel «nders , dan aan de

bovenzijde. De oesop/iagus namelijk, is aan de

benedenzijde van den phar^jnx onder eenen stom-

pen hoek aan denzelven geheoht , kort aan des-

zelfs top. Dezelve hangt aan het driekantig raam

als een korte trechter, waarvan de pijp niet in

hel midden , doch digt bij iXn\ rand geplaatst is.

Spicrvezels, welke van den gonschen omvang van

genoemd raam ontspringen , bekleeden dezen trech-

ter, welke den bodem der mondholte vormt, eu

verliezen zich in den oesopha^^iis. Deze spier-

laag , welke wij naar de beide deelen , aan wel-

ke zij gemeen is
,
genoemd heljben , vergroot en

vernaauwt de mondholte , en sluit of opent daarbij

den slokdarm.

9. Linrjualis. Cg. H. i. Aan de onderzijde

van den pharynx is, in het midden van het har-

de gedeelte van den bodem der mondholte, eene

lange sp.er gnhecht , welker uiteinde zich aan het

cpphalophra'^ma bevestigt ; zij gaat tusschen den

slokdarm en het eerste paar zenuwknoopen door,

en loopt middendoor den zenuwring, die door de

terugloopende zenuw om den Pharynx gevormd

wordt. Waimeer dezelve werkt , vergroot zij de

mondholte, waarschijnlijk beweegt zij daarbij den

hijpopFiari/vr ; bij andere inseklcn beweegt de-

zelve <len tong ; van hier derzelvcr benaming.

I)i: pharynx is derhalve met onderscheidene

!<Iiicren voorzien ; vele dcrzclvu liebben gceue zoo-



genaamde antagoiiislen ; waarschijnlijk verrigt

de veerkracht der huid , die de monddeelen onder-

ling verbindt en die van het harde gedeelte van

den pJiarijnx zelven , het werk van dezulke , zoo-

dat de mondholte alsdan zoodanig is ingerigt , dat

de spijzen door de bewegingen alleen, waartoe

derzelver wanden in staal zijn, in den slokdarm

ingebragt kunnen worden , zonder dat eene tong

of het labrum daarbij werkzaam is ; beschouvf t

men deze omstandiglieid in den vorm en plaats

van het lahruni zelf, in verband met de boven

aangeduide eigenaardige structuur van den epi-

pharijnx, dan is het gevoelen dergenen welligt

zeer aannemelijk , die in het lahrum en gevolge-

Hjk in het epipharynx , als zijnde dit eigenlijk

een deel van hetzelve , eerder de zitplaats van

eenig zintuig zien, dan wel deze deelen als dade-

lijk ter opneming der spijzen werkende , beschou-

wen.

De oesopfiaffus , fig. II , 3 , loopt tusschen de

hersenen en het eerste paar zenuwknoopen , dat

met denzelven zamenhangl , als door eenen ring

,

en gaat , achter het cephalophra^ma om , door het

foramen occipilale in den hals. Waar dezelve aan

de achterzijde der hersenen weder te voorschijn

komt, vindt men een drietal spieren gehecht,

fig. II. m. m. m. , welke zoodanig te zamen han-

gen , dat de vereeniging harer aanhechtingspunten

als het ware eene sluitspier om den slokdarm

vormt. Twee derzelve zijn aan de bovenzijde ge-

plaatst, en hechten zich aan de binnenzijde van

den schedel , vlak achter de eenvoudige oogen
j
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de derde bevindt zich aan de onderzijde , ea

hecht zich aan liet ccpkalopkragma. Ik noem

deze spieren , welke mij doorgaans bij de ge-

korvenen zijn voorgekomen, tenacula oesophagi ;

dezelve sluiten den oesopkagus, en schijnen mij

overigens toe hem bij het doorzweigen den noo-

digen steun te moeten verschaffen , dewijl hij aan

geene vaste deelen gehecht is.

Op den pharyiix en den oesophagtis liggen

de zenuwen van het plantaardig leven , en boven

deze treilen wj het voorste deel van het hart, de

aorfa aan , fig. II. 4. Schoon beide niet tot ons

onderwerp behooren , is hetgeen ik van dezelven

leb kunnen zien , te merkwaardig , dan dat ik

nij niet zoude veroorloven, dit korlelijk mede

tl deelen.

Het hart, of liever de aorta, ligt op den oe*

sofhagus , vast aan denzelven verbonden en tus-

sch>n beiden ligt een deel van het ongepaard ge-

dee>.e des zcnuwstaras voor het plantaardig Ie:,

ven : de terugloopende zenuw van Ltoket. Deze

loopt even als het hart , onder de hersenen door.

Men kin het hart vervolgen tot aan den phanjnx

en zich overtuigen , dat het geenszins aldaar ein*

digt of « den slokdarm indringt , zoo als Straüs

DüHCKHEii dit vermoedt (a) , doch dat het daar-

entegen, tven als LrouET dit reeds bij de rups

van Cos<:u.'> lignipert/a zag , ruimer wordt. Wij

bevondon bovendien , dat dcszclfs wanden op ge«

(a) Coni'déraUont etc.p. 349.
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noemde plaats in de vliezen overgaan , welke de

onderscheidene dealen van den kop, zoowel als

die van het overige ligchaam schijnen te omhullen;

zoodat de ruimte binnen deze vliezen bevat , met

de holle van het hart te zamen hangt, en dat al-

zoo de vochten , welke het hart naar voren stuwt

,

in ruimten gedrongen worden, die door vliezen

ingesloten zijn. Volgens Dugès (a) en Buhmeis-

TEa (6) zoude het bloed door het hart naar voren

gevoerd , door de tusschenruiraten (interstices)
,

welke tusschen de verschillende deelen overblij-

ven, terug stroomen ; doch hoe hetzelve uit het

hart in die tusschenruiraten komen koude , was

cerstgenoemden niet duidelijk ; Bub meister (c)

heeft echter getoond , dat het uiteinde der aorlo

geopend is, somtijds gafTelvormig gespleten, ji

bij Gryllus hieroglijphicus met drie opene tal-

ken eindigt ; uit deze kan dus het bloed in Je

tusschenruiraten vloeijen. Bij eene zoodanige in-

rigting is echter een regelmatige bloedsombop

naauwelijks denkbaar ; hoe toch zoude het Hoed

in de onregelraalige holte , die de tusschenrumten

daarstellen , zich in regelmatige stroomen oewe-

gen kunnen ? Wij meenen , dat dit dan eerst moge-

lijk zoude kunnen zijn , indien de tussclenruim-

ten , door de vliezen , welke dezelve b.-kleeden

,

in regelmatige vakken werden afgedeed , en ge-

looven dit te kumieu aantooneu. Hrt komt ons

(a) Phys. camp. II, p. 442 en 451.

(A) AUjemeine Entom., p. 437.

^tj Alge/Il. Entom., p, JbS.
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<lerhalve vour, dat door bet otitdekkea van den

zamenhang der wanden van hel hart met de vlie-

zen , die de lusselienruiintea bekleeden , en door

het aanduiden dezer vlicien zelve door het gansche

ligchaam , onze meening eene groote mate van

waarschijnlijkheid verkrijgt , dat het terugstroo-

mende bloed in gesloten vaten , die door deze

vliezen gevormd zijn , zich beweegt. Genoemde

vliezen toch, wijken in derzelver maaksel gansche-

lijk af van dut der iracheën en luclitblazen

,

doch vertoonen daarentegen de eigendoramelijke

musculeuse structuur, die aan de wanden der aor^a

eigen is , doch in veel geringer mate. Wij von-

den deze vliezen doorgaans inwendig met vetstof

bezet, en binnen dezelve, doch altijd in gering

aantal, eironde ligchaampjes, welke kleiner dau

de vetbolletjes zijn; doorgaans zijn deze 5I5 mil-

Jimeterlaug, j§g millimeter breed; zij kwamen mij

voor bloedschijfjes te zijn. Wijders bekleeden de

genoemde vliezen niet volstrekt alle lussehenruim-

ten des hgchaams , en dezelve zijn dus niet als

omhullend cellenweefsel Ie beschouwen
,

gelijk

Valbstiw (a) den gekorvencn toeschrijft; doch

veeleer als bloedvaten, maar welker caliber (teu

minste dat der voornaamste) dat van het hart

zelf veelmalen overtreft ; iels , dat geheel overeen-

stemt met de opmerking, waarvan elk doorschij-

nend masker ons kan overtuigen , dat de voor-

wiartsche beweging der vochten in het hart,

(«) V*r.tNTiy, Rtpcitorium, I. p. 6G.
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veelmalen snelier is dau de achlerwaartsche bui-

ten hetzelve.

Het hart ontvangt
,

gelijk Ltonet (a) reeds

breedvoerig opgeeft , doch hetgeen niet schijnt te

zijn opgemerkt , takken van de terugloopende

eenuw. Hoewel wij dit bij Vespa crabro anders

«agen, dan Lyonet bij het masker van Cossus

ligniperda , bleek het ons ook , dat het hart

,

even als bij de hoogere dieren , zenuwen ontvangt

van den stam der zenuwen des plantaardigen le-

vens.

Het is bij den hornaar vrij gemakkelijk waar

te nemen, dat deze zenuwslam de deelen der

spijsvertering en hel hart , op de volgende wijze

van zenuwen voorziet (b).

Boven op den fharynx , op het midden van

den conslrictor jiharrjngis , ligt een bijna drie-

hoekig zenuwknoopje , hetwelk aan elke zijde

èenen breeden platten tak naar de eerste zenuw-

knoopen onder den slokdarm (die welke de kaken

en de onderlip van zenuwen voorzien (c ) afzendt;

door deze hangen de beide zenuwstammen te za-

(c) yfnat. de la Clicnillc etc, pag. 413.

(b) Zie fig. I en n.

(c) De ligging van het eerste paar zenuwlinoopcn in

het hoofd, wordt door >Stkaus DuncKni;iM te-

regt als dooiguanden regel opgegeven : even zoo
,

dat de zenuwen voor de monddeelen bestemd,

uit deze l^noopen ontspringen. Wij hebben dit

altijd bevestigd gevonden. Bij de Hymenoptera

blijkt bovenal duideüjli , dat de onderlip ook door

deze knoopen van zenuwen wordt voorzien.
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men en Trordt de pharynx , even als de oesopha-

gus , door eeneu ring omgeven, welken de herse-

nen en de eersle zenuvrknoopen gezaraenllijk voor

dezen vormen, terwijl de ring, die genen omvat,

hoofdzakelijk door een deel der terugloopende ze-

nuw gevormd wordt (a). Ongeveer uil het midden

van den zenuwring, die den phari/nx omvat, ont-

staat aan elke zijde een takje, dat de benedenzijde

van den phari/nx van zenuwen voorziet. Uil den

knoop , welke op den constrictor pharyngis gele-

gen is, ontslaat zoo wel naar voren als naar ach-

teren eene ongepaarde zenuw; die, welke naar

voren gaat , vormt boven het aanhechtingspunt

der palatini profundi een klein knoopje , en

zendt uit hetzelve twee voorname takken , naar

het labrum en den epipharijnx , en voorziet te-

vens de spieren der bovenzijde van den pharynx.

De ongepaarde tak, welke naar achteren loopt,

dringt aan den top van den pharynx tusschen

de levatores pharyngis door, en gaat, als hij

weder te voorschijn gekomen is , midden over

den oesophacjus , tusschen dezen en de aorta,

tot op de plaats, waar de bovenste tenac.ula oe-

sophagi gehecht zijn, aldaar gekomen, vormt hij

eenen ring, die tusschen beide genoemde spieren

is gelegen , en deze ring omvat de aorta (6)

,

(ö) Op deze gcstcldlieid, welke mij altijd is voorge-

komen, hoop ik bij eene audcre gelegenheid

meer hcpaald terug te komen.

(ó) henen zenuwiiug, die het liart omvat, heeft de

llooglceraar SciiiiüDiu van dür Kolk bij het

matker van Outrut tqui gevonden en afgebeeld

,
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doch is zoo innig met dezelve verbonden, dat it

zonder het hart te beschadigen , denzelven niet

heb kunnen daarstellen ; het scheen mij toe, dat

uit het benedenste deel van dezen ring , een dun

zenuwtakje ontspringt, dat midden langs de aor-

ta , aan deszelfs benedenzijde loopt ; dit echter

kan ik niet met zekerheid bevestigen ; duidelijker

dan dit , zag ik aan elke zijde van dezen ring een

zenuwkuoopje gehecht , welke takjes aan den te-

nacula oesophac/i afgeven en uit welke verder

het gepaard gedeelte van den zenuwstam ontstaat,

hetwelk , zoo als doorgaans bij de gekorvenen ,

uit twee draden gevormd is , Wiiarvan er een ,

aan elke zijde van den slokdarm , naar de inge-

wanden van het ahdomen gaat.

Wij komen tol de beschrijving van het deel , dat

wij vermeenen het eerst te moeten doen kennen

,

en dat wij gelooven de lijmholte te kuimen noemen.

"Wij vonden dezelve bij de Wespen , eveneens bij

mannelijke als bij vrouwelijke en geslachllooze.

Deze lijmholte bestaat uit een bolrond zakvor-

mig orgaan , hetwelk onder den pharynx gelegen

in eene ontleedkundige beschrijving van dat in-

sekt, welke eerstdaags door het Kon. Ned. In-

stiluut staat uitgegeven te worden. Z. H. G.

heeft mij vergund , deze overeenkomstige ontdek-

king mede te deeleu lol staving van mijne bevin-

ding.
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b, fig. II. h, éh welks opening derhalve beneden

<le mondopening is geplaatst. Deze holte kan na

willekeur geopend en gesloten worden door een

nederhangend klepje , fig. II. f. en fig. III. a.

en hierdoor wordt men genoemd orgaan niet ge-

waar , dan nadat het klepje is opgeligt of wegge-

nomen. Dit klepje is de hypopharynx , want

•het is een aanhangsel als het ware van het voor-

ste harde gedeelte van den bodem der mondholte.

Le huid, welke de onderzijde, den bodem van

den pharynx inwendig bekleedt , vormt eerst

den naar beueden hangenden hypopharynx , wel-

ke hard , bijna hoornachlig is; vervolgens be-

kleedt zij , altijd perkamentachtig blijvende, de

geheele iijmholte van binnen , wordt daarna eerst

vliezig en overtrekt dan de bovenzijde van den

trorap. De Iijmholte is nu eenvoudig eene naar

buiten geopende , doch door een nederhangend

klepje geslotene holte onder den pharynx', daar-

gesteld door de algemeene huidbedekking , zoodat

zij zich voordoet als een orgaan ter opneming van

slofleu , op welke zij geenen invloed uitoefent.

De huid tocli , welke dezelve van binnen bekleedt,

schijnt aldaar geenerici verandering in hare za-

menslelling te hebben ondergaan , en heeft zelfs

eenen zoodanigen graad van stevigheid behouden

dat de Iijmholte, na plat gedrukt te zijn, haren

oursproukclijken vorm weder herneemt, zoodat

zij, als zij door het dier zelf geledigd wordt,

derzelver gedaante door hare eigene veerkracht

kau hernemen. Het ledigen geschiedt waarschijn-

lijk door de spiereu, welke den tromp intrekken,'



fig. II. h' , terwijl de Hnguatis , fig. II. t, doo»

den hypopliarynx op te ligten , de lijmholte

opent : want deze is zoodanig tusschen eerstge-

noemde spieren geplaatst , dat zij , als zij zich

sterk te zamentrekken , op dezelve eene niet on-

belangrijke drukking moeten uitoefenen. Althans

spieren, uitsluitend voor de lijmholte bestemd ,

heb ik niet gevonden ; wel zag ik , dat dezelve

geheel omgeven wordt door een stevig wit ge-

kleurd vlies , zie fig. V , dat , hoewel het geen

dwars gestreepte , in bundels vereenigde spiervezels

vertoont , echter een eigenaardig , vermoedelijk

spierachtig maaksel bezit , hetwelk vele der vlie-

zen , welke de tusschenruimlen des ligchaams be-

kleeden , als ook het inwendige vlies van den

epipharynx eigen is , doch hier is dit zeer sterk

ontwikkeld ; doorgaans vond ik ook de ovale

ligchaampjes , die ik als bloedschijfjes heb ver-

meld , aan hetzelve. Hoewel ik niet naar genoegen

heb kunnen ontdekken of dit vlies eene bijzonde-

re spierachlige huid is, die op de lijmholte eenen

mcchanischen invloed uitoefent , dan wel een deel

der omhullende vliezen
,
geloof ik echter het laatste

te kunnen vooronderstellen; allhans genoemd vlies

bekleedt ook de onderzijde van den pharynx

,

en hangt duidelijk te zamen met dat , hetwelk

den snuit inwendig bekleedt.

Deze lijmholte is, zoo als wij reeds gezegd

hebben , door den hypopharynx gesloten , een

klepje , dat aan de onderzijde van de mondholte

gehecht is. Trevirahus heeft dit klepje reeds
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beschreven en afgebeeld (a) , doch het is volgen*

hem een klepje (Rlappe) , hetwelk den ingang tot

den pharynx bedekt.

Wij hebben getoond, dat het integendeel bene»

denden pharynx gelegen is, en niet dezen, maar

onze lijmholte sluit ; hieruit volgt derhalve , dat

Tbevibanos de opening der lijmholte voor die van

den pharynx heeft aangezien en dezen laatsten niet

heeft gevonden (zijne afbeelding op plaat XV.

fig. 8. bewijst dit voldingend)
; iels dat ligt kan

plaats vinden , wegens het eng spleetvormig aan-

lien der mondopening zelve.

De Klappeyan Trevirasüs is mitsdien de hypo-

pharynx van Savigmt , en deze Schrijver is dus de

eerste , die de ware mondopening der Wespen beeft

aangetoond. Latbeille, Meckel en Dugès, heb-

ben dit met regt als waar aangenomen; doch

men moet zich hierbij verbazen , dat deze man-

nen 4e verzekering van Th E viaAKTJS, dat demond^
opening door een klepje gesloten is, hetgeen noch

het lahrum noch de epipUarynx is , zoo geheel

hebben verwaarloosd ; en zelfs Savighy's ontdek-

king van het aanwezen van eenen hypopharynx

zoo zeer hebben veronachtzaamd, dat zij deszeifs

physiologische beteekenis niet eens hebben trach-

ten op te sporen.

Hiertoe valt ten eerste te onderzoeken , bij wel-

ke geslachten het voorkomt: wij vonden het bij

(«) ÏBEV, t. a. p. pag. 134. pi. XV. fig. 6—8.
Utt. V.
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alle eigeLlijke Wespen , als : Pollstes rrahro
,

vulgaris , holsalica , enz. , ook bij het geslacht

Oedinerus ; bij alle dezen vonden wij ook eene

lijmholte. De bedoeling van den hypopharynx

schijnt derhalve te zijn , de lijmholte te sluiten;

Eucera (bij welke Savignt dit orgaan heeft doen

kennen) zijn wij niet magtig kunnen worden
,

dooh het is waarschijnlijk, dat daar, waar een

hypopharynx aanwezig is , ook eene lijmholte

zal zijn, omdat, waar deze ontbreekt, zoo als

bij Crabro , Pimpla , ook geen hypopharynx

voorhanden is. Zoo ook is er bij het geslacht

Apis geen hypopharynx en evenmin eene lijm-

holte ; naauwkeurig achtslaande , kan men er

echter den rudimentairen aanleg van bespeuren en

men kan zich dien het best vertegenwoordigen uit

de afbeelding van Trevirahtts op plaat XIII.

fig. 7, aldaar ziet men bij litt. 5' eene ruimte, die

tusschen de vooruitstekende onderzijde van den

pharynx (p en den tromp gelegen is.

Dewijl er bij de wespachtigen eene lijmholte

schijnt te bestaan , die bij de Bijen ontbreekt . zal

de beschouwing der levenswijze van genoemde

gekorveneu de beste weg zim om de bestemming

van dit orgaan te leeren kennen. In deze treffen

wij twee voorname punten van verschil aan. Ee

Bijen bouwen hare cellen van eene stof, welke

zij in haar ligchaam zelf bereiden , de Wespen

van opgezamelde stofTen , die zij aan één lijmen

,

en wel voornamelijk van houtvezels. Ten andere

bestaat er een groot verschil in de wijze , waarop

zij hare maskers voeden. De Bijen plaatsen
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*enig voedsel bij de haren (a) , de Wespen voé*

den dezelve, gelijk vogels hunne jongen (6). Het

kwam mij dus waarschijnlijk voor, dal de lijni-

holte , of tot hel bouwen der nesten , of, als

eene soort van krop, tot het voeden der jongen

betrekking had. In hel eerste geval zoude de-

zelve houtvezel , in het tweede , voedsel van dier-

lijken of planlaardigen oorsprong moeten bevat-

ten. Hiertoe onderzocht ik den inhoud der lijm-

holte onder het microscoop , en zag , dal dezelve

uil zeer kleine stukjes hout bestaai vau -'g tol ^

millimeter grootte ; enkele reizen zag ik duidelijk

dennenhout, kenbaar aan deszelfs gestippelde cel-

len ; dikwijls vond ik microscopische plantjes uit

de afdeeling der algae , doch deze zullen zich

waarschijnlijk op het half vergaan hout bevonden

hebben , waarvan de Wespen het materiaal voor

hare nesten nemen. Eenmaal vond ik in de lijm-

holle een lapje huid eener spin , benevens een paar

stofjes van kap'ellenvleugels ; ook deze voorwer-

pen kunnen hglelijk op het vochtige hout gehecht

zijn geweest. Om zeker te zijn dat , hetgeen ik

daarvoor hield , werkelijk houlvezels waren , tracht-

te ik deze slof door Jodium te kleuren. Hier en

daar bemerkte ik loen eenen geelachligen tintj

doch, daar zich nergens eenig spoor van blaauwe

kleur vertoonde, bleek hel, dal er geen amylum of

zetmeel in aanwezig was , en ik verkreeg de over-

(o) Béaom. M<!m. V. 11. p. 2'»4.

(A) KiiUM. Mem. VI. 1. p. 229.

«AT. TIJOSCItl. U. VIII. Si. 1.
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tuiepng , dal de lijtuliolle , noch dierlijk, noch plant-

aardig voedsel , doch alleen houtvezel bevattende

,

tot het bouwen der nesten dienstig konde zijn (a).

De nesten der Wespen beslaan , zoo als bekend

is, uileene soort van papier, dat van houlsluk-

jes gevormd is ; deze zijn aaneen gelijmd met een

cement, dat vele microskopisch-klein e stukjes hout

bevat. Dit cement scheen mij toe, in de lijmholtc

bereid Ie worden.

Later zullen wij zien hoe de opening der speek-

selbuis aan de bovenzijde van den tromp gelegea

is , en dal deze laatste zoo ver terug gelrokken

kan worden, dat genoemde opening achter den

hypopharynx , welke de lijmholle sluit , komt te

liggen , zoodat de speekselklieren haren inhoud

Hl de lijmholle zelve kunnen uitstorten. Hier-

door verkrijgt de veronderstelling, dat uit de

vermenging van hel zoogenaamde speeksel , met de

in de lijmholle opgenomene slofien de lijmende

massa , het cement gevormd wordt , waarmede

de Wespen de grootere houtstukjes, welke zij mei

de kaken naar hare nesten dragen , zamenvoegen

,

eene groote male van waarschijnlijkheid; te meer,

daar de slof, die de speekselklieren bereiden , niet

in de voedingsbuis wordt uitgestort en derhalve

veeleer lot eeuig ander doel dan ter spijsvertering

geëigend zal zijn.

(e) Een Hornaar (^Vespa crabro), welke cenige uren

in mijue kamer had rondgelüopen eo aan het ta-

pijt had geknaagd, had in deszall's lijniliolte ceni-

ge vezels van het katoenen bourJsel, waarmede
het karpet unihogr j wus.
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tiet belangrijkste onder de monddeelen van dé

hymenoptera is ongetwijfeld derzelver tromp. On-

volledig echter en uiteenloopend zijn de gevoelens

omtrent den bouw en de verrigting van dit , evea

zonderling , als bij verschillende geslachten ook ver-

schillend gevormd werktuig. Terwijl Réaumüb

hetzelve bij de Bijen eenvoudig als -eene long be-

schouwde , en bij de Wespen bovendien als eene

soort van hand , om bij het bouwen der nesten

behulpzaam te zijn (a) , meeneu Swammeedam en

vele der latere Schrijvers , dat dezelve doorboord

zij , en dat het voedsel door dezelve worde op-

gezogen. Teevibakus houdt dit , voor zoo verre

het de Bijen betreft, voor onwedersprekelijk , en

verzekert zelfs , de buis te hebben gevonden , door

welke de opgenomen stoSen uit den snuit, in

den oesophagus geleid worden (b). Volgens

hem zijn er dus bij de Bijen twee moiidopenin-

gen boven elkander. Wegens deze omstandigheid

wederspreekt Dugès («) dea genoemden Schrijver,

en draagt een ander gevoelen voor , hetwelk woj

hier woordelijk zullen inlasschen. Je suis ccrtain

qiiun canal élroilregne dans louie sa longueur

(cel/e de la langue). On peut Ven détackerpar
.
l'écrasemenl enlre deux vcrres ; mats arrivé sur

(n) RiiAtTMUR, M'Jm., VI. p. 193.

(4) Thcv. t. a. p. pag, 124. pi. Xlll. 7. pi. XlV,
ng. 1— 2. litl, o.

(«) fhyitol, coriifi. 11. p. 317.



'100

ia plaque cornée , nommée menton , il m'a pa-

rit s'ouvrir largemeni en étalant ses parois

,

de sorle qu'il n'y aurait véritablement qu'tme

ouverture pharyngienne. Deze gevolgtrekking

Verklaar ik niet te begrijpen ; zij strookt ook

geenszins met de volgende woorden : « On peut

« penser que Ie miei Ie plus Jluide est aspiré

« par Ie tube capillaire et r.ontractile de la lan-

ü gue , tandis que la nourriture solide est di-

« tectement poussée dans Ie pharynx par les

« mandibules.

"

Evenmin als Dugès, zag Carüs (a) de ontdek-

king van Tbevirahus bevestigd , en ook ik heb

nimmer eenigen zamenhang tusschen den snuit en

den oesopkagus bij Bijen of Wespen gezien. Bij

de Wespen heeft Tkeviranus zulk eenen zamen-

hang niet kunnen vinden, en deswege den snuit

der Wespen niet als zuigwerktuig kunnende be-

schouwen , zich genoodzaakt gevonden, dezen als

een orgaan ter ontlasting des speeksels aan Ie

merken (6). Doges blijft zich daarentegen in de-

zen gelijk en houdt zoowei den snuit der Bijen ,

als dien der Wespen tot opzuigen geschikt (c)

;

terwijl Meckel van het tegenovergesteld gevoelen

is ((/). Latreihe eindelijk houdt den tromp voor

een toestel , waarmede vloeistoffen worden opgezo-

gen , doch niet door eene buis , die in denzelven

(a) Ze/vb. der Zooi. Ed. 2. T. II. p. 445.

(i) Trev. t a. p. pag. 137.

(c) Fhya. comp.. II. p. 318.

(</) Syst. der ver^l. Jnat, IV. 109,
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Belegen zoude zijn , maar doordien dezelve zich met

de onderkaken zoo te zamenvoegt , dat uit der-

zelver vereeniging eene goot gevormd werd , in

welke de vloeistofTeu zouden opstijgen (a). Beardt

en RatzEburg zagen, even als Dügès, een haar-

fijn buisje in den snuit der Bijen en meenen , dat

door hetzelve het voedsel wordt opgezogen (6).

Wij zullen trachten aan Ie toonen , dat bij de

Wespen al/hans , de snuit geenszins iiigerigt is.

om stoffen op te zuigen; doch, of men hieruit mag
besluiten , dat ook die der Bijen daartoe niet geëi-

gend zij , komt mij voor , al mag dit overigens

nog zoo waarschijnlijk wezen, eene te gewaagde

veronderstelling , zoo lang er niet bepaald aange-

toond zal zijn , dat de zameuhang tusschen den

enuit enden oesophagus , welken Tkbvir\xus ont-

dekte, niet bestaat. Schoon wij denzelven niet

gevonden hebben , veroorloven wij ons niet , de be»

vindingen van dezen naauwkeurigen waarnemer

Ie betwijfelen. Overigens verschilt de snuit der

Bijen in deszelfs inweudigcn bouw aanmerkelijk

van dien der Wespen,

Uil de vereeniging der onderlip met de on-

derkaken , ontstaat bij de ' Injiuenojttcra een

ligchaam , hetwelk wij dcrzelvcr tromp noeineu.

(a) Nouv. Dkt. etnUl. nnt., IV. 2&1.

i^b) Med.Zntl., II. p. \ri.
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Deze toestel is voor velerlei bewegiiig;en vatbaar

;

hij kan ver naar voren gebragt en zoozeer we-

der ingetrokken worden , dat hij geheel onder de

bovenkaken verborgen ligt ; hierbij wordt hij op-

genomen in eene diepe insnijding aan de onder-

zijde van den schedel , met welken hij door twee

kortere of langere stelen verbonden is , welke

als de eerste geledingen der onderkaken te be-

schouwen zijn.

De beschrijving van den uiterlijken vorm dezer

deelen is te zeer bekend, om ze hier uitvoerig in te

lasschen ; wij verwijzen den lezer naar de meester-

lijke schildering derzelve in den door ons aange-

haalden arbeid van Trevihahi's, en kunnen als-

dan volstaan met alleen het middelstuk van de-

zen toestel te beschouwen.

Dit middelstuk is het lahium , bestaande uit het

mentum , dat de palpi lahiales draagt, en de

lingua of ligula , welke wij don snuit zullen noe-

men; deze is tusschen genoemde ^ja^i' op het uil-

einde van het menluvi gejilaatst. Het mentum

zelf is bijna rolrond ; aan de onderzijde is het

met eene groote, uit twee stukken gevormde

,

hartvormig gebogene hoornplaat voorzien ; doch

a;ui de bovenzijde is het alleen met eene stevige

huid bekleed , welke vrij ruim is , en eene diepe

plooi , eene soort van geul vertoont , welke voor-

aan smal is , doch achteraan wijder wordt (a).

(«) Thkv. t. a. Y- pas. 139. pi. XY. fig. C, 8 q:. Zie

ouzc iit;. 11. g'
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Thevihabds vermoedde, dat deze het grovere voed-

sel , hetwelk niet opgezogen wordt , in den pha-'

rijnx geleidde. Ook Mbgkel (a) kwam dit aldus

Toor. Doch in stede , dat deze geul naar den pha-

rynx leidt , voert dezelve naar de lijmholte , als

zijnde deze onder den pharynx , boven den oor-

sprong van den tromp, gelegen. Behalve deze geul

,

vormt de huid, welke het meiilum bedekt , voor aan

hetzelve aan de bovenzijde ecne aaiunerkelijke plooi

,

en deze steekt zelfs als eene verhevenheid over

den snuid heen (5), Het is nu onder deze huid-

plooi , dat Latreili.e de opening van den pharynx

plaatst (<:) ; doch in de plaats van deze vindt

meu er de opening der speekselbuis gelegen.

Deze is door geen klep of sluitspier gesloten ; het

is mij meermalen gelukt , bij Vespa crabro , eea

fijn kinderhaar van buiten onder voormelde huid-

plooi door, zonder sporen van eeuig letsel in de

speekselbuis in te brengen [d) ; een overtuigend

bewijs, dat de speekselbuis haren inhoud niet in

den snuit zelven uitstort , zoo als TnETinAHUs

meent (e) , doch buiten denzelven , en dat hare

opening aan de bovenzijde van het ?nentum, aan

dcbzell's uiteinde gelegen is , %ooilal de snuit f^ccn

orgaan %ijn kan, dat ter ontlasting van het

speeksel dient.

(a) Meckel, Sytt. dtr ucrgl. Anat. IV. p, 110,

(A) Zie r.g. II. g.

(t) llii^ne uniinal, ad, 2. lom. V. j,. 2C4.

(</) '/.le lig. VU.
(e) TiiEV. t. 2.

Jj. iiag. lój — 1^7.
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De gpeekselbuis (a) is een donker geel pijpje

,

dat door eenen spiraaldraad , en niet door ringen

wordt opengehouden ; aan lieszelfs mond wordt

het wijder en eindigt met een trechtervormig

mondstuk (6) , van doorschijnende hoornstof ge-

vormd.

Behalve deze spcekselbuis vond ik geene andere

deelen in het menlutn , dan spieren, zenuwen,

tracheën en de omhullende vliezen, en dit alles

heb ik eveneens bij de Bijen als bij de Wespen be-

vonden, alleen met dit onderscheid, dat bij eerst-

genoemden de deelen meer in de lengte gerekt

zijn , en dat bij dezelve de lijmholte ontbreekt.

Wanneer de tromp der Wespen geheel is inge-

trokken, dan zal de plaats, waar de mond der

speekselbuis gelegen is , zoo ver terug zijn ge-

bragt , dat de liijpopharijnx , welke de Hjm-

holte sluit , voor dezelve geplaatst is ; stort zich

alsdan het speeksel uit, dan zal hetzelve zoowel

door de omhggende deelen , als door den hypopha-

rynx zalven , belet worden , om anders dan naar

de lijmholte te vloeijen; hiertoe kan ook de bo-

vengemelde geul veel bijdragen , als geleidende

dezelve , zoo als gezegd is , in de lijmholte ; in

deze wordt het speeksel tot bet reeds aangewezen

doel gebezigd.

De beschouwing van eenen wespenkop met

ganschelijk ingetrokken tromp , zal beter dan

eene welligt overtollige afbeelding , doen zien

,

(«) Zie fiR. II. 1. fig.VII. o,

fj,) Zie fig, vu, b.
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dat dit bij deze dieren aan geen twijfel onderhe-

vig is; doch bij de Bijen, waar geene lijmholte

is , terwijl de speekselbuis zich even als bij de

Wespen opent , en voormelde geul (a) ook voor-

handen is , ziet men de bedoeling van deze inrig-

ting niet zoo gereedelijk in. Er bestaat echter

,

zoo als wij reeds hebben doen opmerken, bij de

Bijen eene ruimte onder den jiharynx , welke

eenig speeksel kan opnemen , om daar met de

wasplaatjes , die aan het ahdomen worden ge-

vormd , vermengd te worden ; vrij vinden dit al-

thans als het gevoelen van TaEviaAKos vermeld
[fi)

en dit is deswege waarschijnlijk, daar volgens

HcEER (c) de wasplaatjes veel witter en brozer

zijn dan hel was der cellen en zich geheel ver»

schillend toonen , onder den invloed van terpen-

tijn, olie en zwavel-aether (</) , hetgeen uit de al-

kalische hoedanigheid des speeksels, waarmede

het was der cellen doortrokken zoude zijn, ver-

klaard kan worden. Wanneer nu het speeksel en

bij de Bijen en bij de Wespen lot het zelfde ein->

de wordt gebezigd , moeten ook de deelen hier-

toe betrekkelijk, bij beiden in de hoofdzaak over-

eenstemmen , doch bij laatstgenoemden , uit ligt

te bevatten oorzaken, veel meer ontwikkeld zijn,

hetgeen dan ook iiil het bovengemelde heeft kun-

nen blijken.

(<j) Thev. t. a. p. pag. 125. pi. XIII. r.g. 4. lil.^.

Ji) Mtd. Zool. II. p. 1S9.

(c) iitjuv. uhi. sur Ui ahctiUs ^ II, 468.

{<!) Ibid. II. p. 'i7 en vuig.
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Op hel uiteinde v.in het mcntutn is de snuit

gehecht. Die der Bijen is lang en smal , aan het

uileinde met een hoornschijfje , als met een knopje

Voorzien, en uil een groot aanlal behaarde, hoorn-

achtige dwarsslrooken te zamengesteld , die den-

ïclven een harig aanzien geven ; aan zijne basis

vindt men Ier wederzijde een klein , schijnbaar nut-

teloos aanhangsel , aan hetwelk men den naam van

paraglossae gegeven heeft. Deze snuit kan geheel

haar beneden worden omgeslagen , terwijl die der

Wespen (Polisfes) altijd uitgestrekt blijft. Bij de-

zen is de snuit veel korter , zelfs breeder dan hij

lang is , en in drie afdeeUngen gespleten ; de mid-

delste dezer afdeelingen is de grootste , en is zelve

Van voren diep ingesneden, zoodat de snuit in vier

afdeelingen gespleten scliijnl ; tie zijdelingsche zijn

de kleinste en schijnbaar losse aanhangsels ; het zijn

de paraglossae, doch hier een wezentlijk gedeelte

van den snuit uitmakende , en uil- en inwendig ge-

lijk het middelsluk zelf bewerktuigd, (Zie fig. VII

en fig. X.) Elke der vier afdeelingen draagt aan

het uileinde een hoornachlig knopje. Wijders is

de snuit der Wespen veel minder harig , dan die der

Bijen. Doch belangrijker verschil dan dit , is dat

de snuit der Wespen geheel gesloten is, terwijl

die der Bijeu aan de onderzijde over de geheele

lengte schijut geopend, zoo als Réaumuk dit reeds

wist, eu door BitAi^DT en Katzeburg (a) ea door

anderen wordt opgegeven.

(o) JUeU. Zool n 179, in .k- Noot.
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De huid loch , die den snuit der Bijen bekleedt

,

is eene smalle strook , welker randen naar beneden

omgebogen en over elkander zijn geslagen ; doop

deze van een te buigen , kan men een haarfijn

buisje ontdekken; zoodat de snuit der Bijen het

aanzien heeft van eenen harigen koker, die in de

Jengle gespleten is en inwendig een lijnvormig i

kraakbeenig buisje bevat ; op een klein gedeelte

aan de bovenzijde na, is deze snuit overal evea

sterk met haren bezet. Die der Wespen is daar-

entegen geheel gesloten , en aan de bovenzijde

van eene gansch andere structuur dan aan de be-

nedenzijde. Aan hare bovenzijde is de huid bol-

rond gebogen
,
geel van kleur en gevormd even

ais die der Bijen , uit een groot aantal hoornachtige

dwarsstróoken , die met korte haren , welke de

volgende dwarsstrook bedekken , bezet zijn. (Zie

fig. VII.) De afbeelding dezer strooken vindt men

bij Tketibasus (a) , waarbij echter dient opge-

merkt , dat de haren zelve zich plat vertoonen , en

aan derzelvcr spits verscheidene malen breeder zijn,

dan aan derzelver oorsprong. De onderzijde vaa

den snuit is bolrond gebogen, met eene helder witte

huid bekleed, die alleen eenige in de lengte loo-

pcnde plooijeu, welke waarschijnlijk lijnvormige

hoornstrecpjes tot meerdere stevigheid zijn , ver-

toont ; deze hoornstreepjes ontstaan voor het

grootst gedeelte uit twee grootere , die men aan

(a) T««v. t. a. j.. 1,1. XYl. ng.2.



het grondstuk van den snuit ziet (a); dergelijten

bevinden zich ook in de paraglossae ; verder

yindt men aan de onderzijde de reeds gemelde

knopjes; deze (zie fig. IX. b.) zijn gewis geene

klieren {h , evenmin vleezige zuigmondjes (c) , doch

eenvoudig bolronde, schotelvormige , bruingekleur-

de hoornstukjes , aan de benedenzijde van den

Snuit aan de uiteinden der insnijdingen gehecht

,

met de bolronde zijde naar boven gekeerd
;

deze wordt door de harige huid der bovenzijde

overdekt , zoodat zich deze ligchaampjes alleen

aan de onderzijde en als uitpuilende knopjes ver-

toonen ; met welke zorg ik dezelve heb nagegaan

,

nimmer heb ik eenige opening in dezelve kun-

nen ontdekken , en deze omstandigheid
,
gepaard

met het ontbreken dezer deelen bij vele hyme-

noptera , en wel bij zoodanige , die geene nesten

vervaardigen, doet mij dezelve veeleer met Ré\u-

MDK ((/; beschouwen, als geschikt om de stoffen

bij het bouwen der nesten gelijk te strijke7i , dan

met DuGÈs als organen, door welke iels zoude

opgezogen worden.

Het middelstuk van den snuit is, waar het aan

het mentum. gehecht is, veel smaller dan voor-

aan , doch veel dikker , bijna rolrond , ter-

wijl het vooraan bijna plat is; dit laatste is ook

bij de zijdehugsche afdeeliugen het geval. Het

(a) Zie fig. IX.

(6) Latheille , R'egne anirnal , V. ji.

(c) DuoÈs, Pkys. comp., II. p. 318.

(<^) RÉAUM., 91rm., VI. p. 193.
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mifldelsliik wordt met het mentum door tweS

hoornslukjes verbonden ; het eene aan de boven-

zijde (a) , is een breed strookje; het andere, aan

de onderzijde , is een schildvormig plaatje met

Vier uitstekende puntjes (é) ; beide dienen ter aan-

hechting van spieren , die in den tromp gelegen

zijn en denzelven bewegen. Het laatstgenoemde

hoornstukje verdient eene bijzondere vermelding,

omdat dit het deel is, dat RÉAüMua (cy voor de

mondopening hield ; een gevoelen , dat door Go-

ViER aangenomen, en door anderen nageschreven ,

eene groote verwarring heeft te weeg gebragt.

De snuit der Uymenoptera is nu geenszins eene

solide massa , maar bevat inwendig raadselachtige

deelen. Bij de Bijen zijn deze door Bkakdt,

Ratzebdkg en Trevikanüs het duidelijkst beschre-

en. Hoe dit bij de Wespen en anderen gesteld

lij , vonden wij nergens vermeld. Wij zullen om-

trent deze eenige omstandigheden mededeelen , ter-

wijl wij voor eerstgenoemde naar gemelde Schrij»

vers verwijzen.

Wanneer men bij de Wespen de huid van den snuit

voorzigtig wegneemt , dan vindt men in denzelven ,

een vliezig geplooid
, gekreukeld deel , dat even als

de snuit vier afdeelingcn heeft , van welke er eene

naar elk der zoogenaamde knopjes gaat; dit inwen-

dig deel van den snuit bevat eene holte en is naar

mijn inzien , eenvoudig een vlies , dat den snuit in-

(a) Zie r.g. VII. e.

(A) Zie fig. IX a.

(f) HiiiJM. Mem. VI. pi. 16. fig.
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Wendig brkleedt ; het hangt te zamen met de vlie-i

zen , die de tusschenruimten , tusscben de spieren

in het mentum bevat , bekleeden , en mitsdien met

die van het overige ligchaam. Zeer dikwijls heb

ik hetzelve in zijn geheel onder het microscoop

onderzocht ; bij velerlei
, ja aanmerkelijke ver-

groolingen en wijzen van verlichten , heb ik ech-

ter nimmer eenige andere deelen in hetzelve kuunea

ontdekken , dan zenuwen en tracheën , welke van

die uitgingen , welke in het mentum gelegen zijn.

Naar elk der knopjes liep eene zenuw en eene

luchtbuis, doch deze bereikten dit niet; de twee

voorname tracheën der middelste afdeeling anaslo-

moseeren te zamen met eenen dwarstak , waarbij

jnij merkwaardig voorkwam , dat deze tracheën

,

ten minste zeker derzelver dwarstak , niet in eene

verdubbeling van het beschreven vlies waren ge-

hecht , doch vrij in de ruimte lagen , die binnen

dit vlies is bevat , en door de vochten worden

omspoeld , die zich binnen dit vlies bevinden.

Mitsdien is de snuit der Wespen hol, en des-

zelfs holte inwendig bekleed met een vlies, dal

met de overige omhullende vliezen te zamenhangt,

zoodat het bloed , indien het zich tusschen ge-

noemde vliezen beweegt, ook toegang heeft tot

de holte van den snuit zelven. Wij vonden dan

ook aan de wanden van dit vlies zelf, de eiron-

de ligchaampjes, die wij voor bloedschijfjes hou-

den , en zagen bovendien genoemd vlies altijd

meer of min , van linnen bedekt met eene stof,

van welke ik niet waag te beslissen , of dezelve

vetstof is , dan wol een coucjulum der vochten in
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den snuit bevat, daar mijne voorwerpen lang In

liquor hadden gelegen. Bij drukking tusschen

glasplaatjes lost zich genoemde stof, die zich voor-

al in de rigting der tracheën aanzet , in bolletjes

op , van jij millimeter grootte. Nimmer heb ik

eenigen inhoud van anderen aard, dan dezen in

den snuit gevonden, en het is opmerkenswaardig,

dat hetgeen ik bij het volkomen insekt in dea

snuit vond , ik even zoo , doch niet zoo overvloe-

dig in den snuit der poppen, die harer verandering

nabij waren, aantrof; de stof, die in den snuit

bevat is , kan derhalve geen voedsel zijn , maar

is waarschijnlijk vetstof en bloed. Kennelijker en

gemakkelijker dan bij de Wesjien, is dit waar te

nemen bij die Ichneumoniden , wier snuit niet

ingesneden is, noch eenig spoor van knopjes of

opening vertoont , zoo als bij Pimpla,

Hier is de snuit een eenvoudig vierkant kussent-

je ; dezelve bevat inwendig geenerlei organen dan

enkele tracheën; nergens is eenige opening of buis,

die uit dezelve uitgaat, te bespeuren, doch dezelve

is opgevuld met eene massa , die duidelijk uit vet

en bloed beslaat. De vetmassa bij deze dieren ia

gevormd uit kogelvormige Inppen , die uit kleine-

re bolletjes zijn zaamgesteld ; dergelijke, zoo als

ik die in het uhdomen van het levend dier had

gezien , vond ik in den snuit terug , doch verder

ook niets, en deze was er geheel mede gevuld.

Wat nu het doel en de verrigting van den snuit

der Hijmenoplvra a.nngaat , wclligt is het te voor-

barig, eenig gevoelen dien aangaande te uiten;

iulusschen is hel zeker, dat de snuit geen werk-
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Idig ter ontlasting van het speeksel is. Bij de

wespachtigen en bij Pimpla is dezelve wijders

geen werktuig , door hetwelk stoffen worden op-

gezogen, want hij is niet doorboord, en er be-

staat geene buis , die uit denzelven in de voedings-

buis geleidt. Intusschen is het zeker , dat de Wes-

pen en misschien alle Hymtnoptera , vloeibaar

voedsel door middel van denzelven lot zich nemen.

DoGÈs (a) heeft aangetoond , dat dit zoo is

,

doch dat het eerder een pompen dan een zuigen

is, waarmede dus de zoogenaamde zuigmaag, die

Trevihabus (6) beschrijft, even als de inwendige

bouw van den snuit niets gemeen heeft ; hij past

zijne verklaring alleenlijk op de Bijen toe , doch niet

op de Wespen-; dit is blijkbaar verkeerd : op de

Wespen is zij evenzeer toepasselijk : ziet men toch

eene Wesp of Ichneumon in een glas , waarin

een droppel stroop is ingebragt , dit vocht lot

zich nemen , dan kan men ligt de werking van den

snuit bespeuren. Het dier plaatst nimmer de punt

van denzelven op het vocht , zoo als het zulks

zoude moeten doen , indien het door de hoorn-

knopjes opzoog; doch drukt deszelfs bovenzijde

tegen het glas aan , trekt den snuit alsdan in , en

herhaalt dit aanhoudend ; bij deze verrigling be-

weegt zich de snuit als de zuiger eener pomp,

tusschen de maxillen > die het dier onbewegelijk

houdt , en op deze wijze brengt het de vochten

(a) DugAs t. a. p. II. p. 318.

l*) Thev. t. ». p. pag. 127. pi. X(VI. fij. 3.-U.
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langs de maxillen in den phartjnx. Daar wa;*r

de ouderkakeu geen volledigen koker oru den

snuit kunnen vormen , zijn dezelve gewoonlijk,

sterk behaard; het schijnt dus dal deze sterkere

haarbedekking het afvloeijen der vociiten belet.

Welligt is dit pompen der vloeistoffen een der doel-

einden , waartoe de snuit dienstig is , wanneer

haar vorm , haar hiertoe geschikt maakt , want

bij Pimpla schijnt zij hiertoe| minder ingerigt.

Wanneer dezelve met hoornknopjes voorzien is,

kan de snuit bovendien, ingevolge het gevoelen

van Réaümur , bij het bouwen der nesten behulp-

zaam zijn ; eindelijk schijnt dit deel mij toe , een

orgaan te zijn , in welks holle de bloedmassa

eenen vrijen toegang heeft , waar deze welligt

den invloed der dumpkri7igsluchl ondergaat' a)

,

dewijl er zich doorgaans eene aanmerkelijke

hoeveelheid vetstof in vormt.

Hoe bovengemelde inriglingen , welke wij bij de

Wespen hebben aangetoond , te vereenigen zijn met

den zeer verschillendon bouw van den snuit bij de

Bijen, waar Swammerdam en Trevirabus een lijn-

vormig kraakbeen vonden, hetwelk door Bhasdt

en Ratzebdhc als een buisje is beschreven, zal

ik ten slotte trachten uiteen te zetten.

De uitwendige huid van den snuit der Bijen

,

welke uit harige dwarsbanden busluat , is zoo

(o) liij de poppen welke in haro cellen ingesloten

liggen, is de ^nuit altijd gestrekt. Kan dit de ba-

lemmerde toii-ang der buitciiliirht tot de aduiU'»

haliiigswcrktuigeii mogelijk verhelpen ?

K*T. r\]w<.HK. D. VIlJ. SI. I. 8
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als ik reeds heb vermeld , eene platte strook

,

waarvan de randen naar beneden over elkander

zijn geslagen; vouwt men deze uiteen, dan ziet

men , dat de buis , die zij vormde , opgevuld is met

een zonderling weefsel , door Trevirakos beschie-

Ten en afgebeeld (a). Dit weefsel is gehecht aan

een lijnvormig hooniaohlig ligchaam , hetwelk

midden in hetzelve gelegen is ; het ontstaat van

hetgroote hoornsluk aan de onderzijde van hét

mentum , en eindigt met een zoogenaamd knopje

(fig. VIII.) ; beneden dit knopje , aan de boven-

zijde van het lijnvormig' hoornstuk , is de uitwen-

dige huid van den snuit aan hetzelve vastgehecht

,

terwijl deszelfs ander einde aan de bovenzijde

van het mentum gehecht is, door middel van een

overeenkomstig , doch anders gevormd hoorn-

boogje , als wij bij de Wespen heLben doen ken-

nen (b). Wij vermelden dit, omdat Treviranus

aan dit hoornstukje een bijzonder gewigl heeft

gehecht , door hetzelve onder den naam van

hornarli^er Behiilter (cj , als van groote belang-

rijkheid voor te stellen.

Het bovengemeld weefsel dat den snuit opvult,

bevat duidelijk een paar zenuwen en hetzelve is

in een doorschijnend vlies besloten , hetwelk van

de randen der uitwendige huid van den snuit naar

het lijnvormige kraakbeen loopt , en als het ware

(a) Tkev. t. a. p. pag. 120. pi. XIll. fig. 6.

(6) Zie lig. Vil. t.

(c) TttEV. t. a. p. pag. 121. pi. Xill. fig. 2, 3. w.
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de huid van deszelfs onderzijde vormt, als men

zich den snuit uiteengevouwen voorstelt , zoodat

men zich denzelven kan vertegenwoordigen als eeuen

zeer verlengden , niet gespletenen wespensnuit , met

eenen lijnvormigen kraakbeenigen toestel in de huid

der onderzijde , en welks randen omgeslagen zijn

,

zoodat zij over elkander komen te liggen (a).

Brandt en Ratzebuug hebben het lijnvormig

kraakbeen in zijn geheel afgebeeld (6) , en daar

het niet moeijelijk is dit deel bij Apis terrestris

en andere grootere soorten daar te stellen, kan

ik bevestigen dat hunne afbeelding in vele dee-

len juist is; evenzeer is ook hunne verzekering

•waarheid , dat dit ligchaam een buisje is , en dat

er zich , als men het tusschen glasplaatjes drukt

,

Tochten in hetzelve bewegen (c) , en niettegen-

staande dit alles vergissen zij zich , door te on-

derstellen, dat door dit buisje vochten worden

opgezogen ; vooreerst toch zal men bevinden

,

dal zich alleenlijk in het bovenste gedeelte van

hetzelve , ongeveer in | van deszelfs lengte
,

(fig.

VIII. van f/ tot e.), vochten en luchlblaasjes be-

wegen ..terwijl het benedenst J gedeelte gclieel ge-

vuld, doorschijnend, sterk gezwollen is, en nim-

(a) Zie fig. XI.

(b) Mtd. Zoölogie, II. pi. XXV. fig. 13.

(c) Jlled. iCiiol., II. pag. 197. Nuol. neze .schijnen

ecDO gele kleur te hebben , om* Ut het buisje

donker geel (jekleunl is; de gcvolgtrckkiuf; ilat

genoemde vo'liten honig zouden zijn, is dus ran

allen grond onlbluot,

8*
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mer luchtblaasjes vertoont , en dat er boven-

dien , nergens eenige buis bestaat, die met het-

zelve zamenhaugt. Dit ligchaam nu is , zoo als

Bra'dt en Ratzeeuhg zeer wel hebben opge-

merkt , een buisje of kanaal , dat gevormd is ,

doordien hetzelve aan de onderzijde, diep is ge-

groefd , ea de kanten dezer groeve met haartjes

bezet zijn , welke in die der tegenovergestelde

zijdB vatten , en de groeve aldus tot een buisje

doen zijn. Door genoemde haartjes (welke mij

toeschijnen onderling door een vlies verbonden te

zijn) van een te buigen, hebben wij hetzelve in

de lengte geopend en het hier boven gezegde be-

vestigd gevonden. Dewijl nu dit buisje alleen aan

de onderzijde te openen is, en dewijl de achler-

of bovenzijde van hetzelve nergens eenige opening

heeft , zoo kan de holle van hetzelve niet met die

van den snuit of met eenige andere holte des lig-

chaams te zamen hangen , en derhalve kunnen door

hetzelve geen stoffen worden opgezogen. Ter be-

vestiging zij het volgende dienstig.

Het buisje (a) is op het uiteinde van hel men-

lum gehecht , op het hoornstuk aan deszelfs on-

derzijde , hetwelk de paraglossae draagt (b)
;

aanvankelijk is hetzelve plat , daarop verdikt het

zich aanmerkelijk , is helder wit , doorschijnend
,

en kromt zich naar boven ; vervolgens wordt het

jbruin gekleurd en aan de onderzijde gegroefd

,

(a) Zie ü|i.
8.

(ó) Zie r.ö. 8. g.
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vormt dus een gootje, hetwelk spits aanvangt ea

waarvan de randen een aantal haartjes dragen

,

welke tusschen die van den tegenovergestelden rand

invallen , en zoodoende het gootje tot een buisje

vormen. Aan de spits eindigt dit ligchaam met

een gebogen schijfje (ö) , onder en voor hetwelk

,

de opening (b) van het buisje zelve ligt ; op deze

plaats, voor en naast, doch nimmer door het

echijfje , dringen vochten en luchlblaasjes , bij

drukking, uil hel buisje; /iel hoornschijfje is

dus niet doorboord ; wijders bewegen zich de

luchlblaasjes niet verder dan tol aan het gezwol-

len gedeelte. Bij gesiachtslooze Honigbijen heeft

dit ligchaam in hel midden eene dikte van 0,05

-millimeter , hel kanaal in hetzelve bevat , is 0,0^1

miliim. ruim ; hel gezwollen gedeelte zal ongeveer

0,12 miliim. breed zijn. Bij Apis terrestris

,

waar het veel grooter is , is het mij gelukt , het-

zelve in fijne dwarsschljfjes te doorsnijden , en

deze reglstandig te plaatsen; hierdoor zag ik over-

tuigend den beschreven goolvormigen bouw van

hetzelve, en dal de dwarsschijfjes uil hel midden

van hetzelve genomen , eene ruime opening ver-

toonden (e), doch dat die, welke genomen wa-
ren uit hel gezwollen doorschijnende gedeelte,

geheel gevuld waren. Dit gevulde gedeelte schijnt

als uit twee zijdlings aan één gevoegde stukken te

bestaan , waaruit ik opmaak , dat men zich dezen

(a) Zie fif». 8. e.

(*) Zie lig. 8 d.

(e) Zie Tig. 8. b.
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ganschen toestel moet voorstellen als ware hel eèH

hoornslreepje of strookje dat, zoodanig gevouwea

is , dat deszelfs randen beneden aan elkander ligi

gen , terwijl deze , meer naar de spits , een •wei-

nig 7an elkander verwijderd zijn gebleven , waar-

door het spits aanvangend gootje gevormd is , dat

men in onze afbeelding bij fig. VIIl. litt. e. ziet;

deze afbeelding stelt het buisje in zijn geheel voor,

het benedenste gedeelte is aan deszelfs onderzijde

voorgesteld , hel bovenste gedeelte is van ter zijde

gezien. Üit het boven gezegde scliijut het mij toe,

dat dit ligchaam , in stede van een buisje lol op-

zuigen te zijn, veeleer geschikt is om den langen

snuit der Bijen, als hij gestrekt wordt, te onder-

steunen , Ie meer daar dergelijke lijnvormige hoorn-

stukjes, ook in de paraglossae en aan de boveit-

zijde van den snuit (waar hij van haren ontbloot

is) {a) te vinden zijn , en door deze heeft stellig

geen opzuigen plaats. Meer nog dan dit
, pleit

hiervoor , dat men bij andere Uymenoptera
, wier

snuit
,

gelijk die der Bijen , lang gestrekt is en

gedeeltelijk ingeslagen kan worden, zoo als bij

Spitex en Oedinerus eene iurigting vindt, welke

naar die bij de Bijen gelijkt, en deze verklaart,

die men ook reeds eenigzins bij de Wespen aan-

- geduid ziel, en eerst bij Pimpla en anderen,

wier snuit zeer kort is , en bijna niet bewogen

wordt, geheel mist.

Bij eene soort van Oedinerus , welke ik niet

(u) TRkV. t. a p. pag. 120. pi. XIII. fig. 2— 4. y.
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waag Ie bepalen , Tond ik in de huid Tan de on-

derzijde der snuit lijnvormige , harde deelen , van

welke er zich , naar elk der hoornknopjes een

begaf; deze vier lij uvormige deelen vereenigen zich

onderling tot een plat stukje, hetwelk aan de

basis van den snuit op het hoornstuk der onder-

zijde van het nientum gehecht is (a) ; bij druk-

king heb ik nimmer eenig vocht in dezelve zich

zien bewegen , schoon wel in de ruimte tusschen

dezelve , en bij doorsneden in verschillende rigtin-

gen heb ik nimmer eenige holle in dezelve ge-

vonden ; deze zija dus eenvoudig deelen, welke

dienstig zijn om den langen snuit van Oedinerus

stevigheid te verschaflen. Het is derhalve waar-

schijnlijk , dat men overeenkomstige versterkingen

aan de onderzijde van den snuit bij allen zal aan-

treflen, bij welke dit deel lang en smal is, over-

eenkomstig deszelfs vorm en inrigting gewijzigd

;

werkelijk schijnt dit aldus plaats te vinden.

Bij Pimpla en anderen , waar de snuit zeer

kort is , ontbreekt eene zoodanige versterking ge-

heel.

Bij Polisles , welke een middelmatig langen

gnuit hebben, vindt men dezelve reeds aangeduid,

en daar het middenstuk van derzelver snuit voor-

aan ecne aanmerkelijke breedte bezit, vindt men
de versterking daarmede overeenkomslig, uit een

groot aantal smalle, draadvormige hoornsircepjes,

welke straalvormig uit twee grootere van de ha»

(o) 7,1e fig. X. o.
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sis van deu snuit naar deszelfs omtrek zich ver»

spreiden (a).

Bij Oedinerus en Sphex viatica , waar de

lange snuit in vier smalle afdeelingen is gespleten

,

vindt men den verstcrkingsloestel in vier lijnvor-

mige strookjes verdeeld, en wel voor elk der af-

deelingen een (6).

Bij Apis eindelijk , wier snuit het langst en het

meest zaaragesteld is , is deze toestel ook het

meest ontwikkeld , en naar den vorm van den snuit

gewijzigd. Deze is bij deze dieren niet gespleten

,

doch tot een buisje opgerold (o) ; wij vinden dan

ook eenen versterkingstoestel , die evenmin gespleten

is (of) , doch die vertoont zich , even als de snuit

zelve , met omgeslagen randen , en gelijkt daar-

door op een haarfijn buisje, dat echter, door-

dien het aan deszelfs oorsprong geene holte heeft,

maar uit twee zijdelings aaneengevoegde stukken

bestaat , de sporen draagt van overeenkomstig te

zijn met de beide middenste hoornstreepjes bij

Oedinerus : terwijl men , hetgeen met de zijde-

lingsche overeenkomt , bij de Bijen in de para-

glossae wedervindt. Het komt mij dus voor dat

dit gewaande buisje eenvoudig een versterkings-

toestel is, zoo als SwAMMERDAM eu Tbevikabo»

hetzelve beschouwd hadden.

(a) Zie fig. IX.

(i) Zie fig. X.

(e) Zie fig. XI.

(J) Zie fig. VUI.
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Wat nu de massa belreft, die de holle van den

snuit der Bijen opvult, derzelver inrigting kunnen

wij niet anders beschrijven dan Trevirakds (e)

dit gedaan heeft, en hetzij ons oog nog te wei-

nig geoefend , hetzij onze werktuigen te onvol-

komen zijn , wij hebben geene volledige overeen-

stemming tusschen deze en het inwendig vlies van

den snuit bij de Wespen kunnen ontdekken , en

vermogen dus geen overeenkomstige functie tus-

schen den snuit der Wespen en dien der Bijen

,

ook op ontleedkundige gronden beweren.

En hiermede geven wij onze opmerkingen over,

met het bewustzijn , van nog weinig te hebben

verrigt ter verklaring van den raadselachtigen

snuit der Bijen; doch wij vlijen ons echter door

het medegedeelde getoond te hebben , hoezeer men
nog ten achteren is in de kennis der monddeelen

bij de orde, tot welke genoemde behooren. Eersl

wanneer men eene volledige kennis van dezelve

bezitten zal , en deze aan de verschillen in levens-

wijze zal getoetst hebben , kan men met grond

verwachten het doel der afzonderlijke gedeelten

te kunnen doorgronden. Mogt mijn arbeid aan-

leiding tol zoodanig onderzoek geven , en als

leiddraad tot hetzelve dienstig bevonden worden.

Jlet Joppe,

Uecember 1840. «

{c) Tmv, t. a. p. pag. 120. pi. XIII,



122

VERKLARING beh PIAAT.

Tig. I. Hoofd van Ve^pa crahro, tien malen ver-

groot; het kopschild èn een gedeelte van den

schedel zijn weggenomen. Men ziet den pha~

rynx in zijne natuurlijke ligging tegen de her-

senen ; op denzelven , ziet men den zenuwslam

voor het plantaardig leven. De levatores pha-
ryngis heeft men in deze figuur weggelaten.

a. musculi protraclores pkaryngis.

6. tnusc. constrictor pharyngis.

c. musc. palatini convergentes,

tl. musc. palatini divergentes,

e. Epipkarynx. Zie Tbev. t. a. p. XV.
. fig. 8. Z.

ƒ. Labrum. Zie Thev. XV. fig. 8. V.
i.a:\:~

Fig. II. Doorsnede van het hoofd van hetzelfde

jnsekt ; de lijmholle en den tromp zijn in hun

geheel afgebeeld, de omhullende vliezen heeft

men niet kunnen aanduiden.

a. musculi levatores pharyngis.

b. musc. levator epipharyngis.

c. clypeus.

d. labrum. Tkev. XV. fig. 8. l'.

e. Epipharynx. Tbev. XV. fig. 8. L,

J. 11ypopharynx, Trev. XV. fig. 8. v.
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g. Plooi, onder welke de opening der speek-

selbuis ligt.

g'. geul , welke naar de lijmholte voert.

(Tbev. XV. 6. 8. +)

h. de lijmholte.

h'. spieren , welke den tromp intrekken.

i. musculus lingualis.

k. het eerste paar zenuwknoopen onder den

slokdarm ; derzelver verbinding met het vol-

gende paar gaat met de speekselbuis door

het cephalophrugma; hetzelve verbindt zich

door eenen breeden band met de hersenen

/; hierdoor ontslaat een ring, binnen wel-

ken de aorla , de zenuw des plantaardigen

levens, de slokdarm, en de pees van den

musc. lingualix omvat zijn; wijders ver-

bindt zich dit eerste paar zenuwknoopen

mot den groolslen knoop der zenuwen des

plantaardigen levens , en vormt met dezen

eenen ring om den pharynx , en door deze

zijn beide hoofd-zenuwstammen verbonden.

Wij hebben getracht in onziC figuur aan te

toonen , hoe die des plantaardigen levens

tusschen den slokdarm en de aor'a ligt en

bij n eenen ring vormt , door welken laatst-

genoemde doorgaat , om zinh bij p in de

omhullende vliezen te eindigen ; verder ziet

men bij n , naast genoemden ring , hel

knoopje, waaruit het linker parig gedeelte

van gemelden zenuwstam ontstaat.

/. de hersenen.

m. musculi lenucula oeiophagi.
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n. ring. welke de aorta omVat.

o» muiculus pharyngo-oesophagaeus,

1. speetselbuis.

2. zenuwdraden tusschen hel Iste en 2''« paar

knoopeni

3. slokdarm»

4. aorta.

Fig. III. Hetzelfde hoofd als in fig. 1. van het-

welk het labrum , de epipharynx en de boven-

zijde van den pharynx is weggenomen.

a. Hoornachtig voorste gedeelte van den bo-

dem der mondholte met den daaraan han-

genden hypopkarynx , in fig. II. bij f. van

terzijde te zien.

b. musc.uli protractores pharyngis.

r. apop/iyses glosso-pkaryngaeae.

d. musculus pharyngo-oesophagaeus van

binnen.

e. opening van den slokdarm.

Fig. IV. Kopschild van Vespa crabro fem. aan

de binnenzijde,

Fig. V. Vlies , hetwelk de lijmholte omgeeft.

Fig. VI. o. labrum.

b, epipharynx.

Hel eerstgenoemde is opgeligl, om de laatst»

genoemden beter te kunnen vertoonen.

Fig. Vil. Bovenzijde van den snuit van Vespa

crabro.
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a. speekselbuis.

b. trechlervormig einde van dezelve.

c. hoornslukje, dat aan de bovenzijde den

snuit met het meittum verbindt.

Fig. V[II. Lijnvormig kraakbeen uit den snuit

van yépis terrestris.

a. hoornstukje , waarmede hetzelve op het

menium gehecht is , overeenkomstig met a.

fig. IX en X ; de uitstekende punten ver-

binden hetzelve met dat aan de bovenzijde

van den snuit , hetwelk Taevibauds horn-

arliger Behalier noemt , en overeenkom-

stig is met c. fig. VII.

h. doorsnede van dit kraakbeen.

c. gebogen hoornschijfje aan het uiteinde.

d. opening van het buisje, door deszelfs om-'

gebogen randen gevormd.

e. het benedenste gezwollen gedeelte vaa

hetzelve , met den aanvang van genoemd

buisje.

f. spieren , die hetzelve buigen , geheel uit

hare natuurlijke ligging gebragt.

g. de plaats , waar de paraglossae op hel

menium gehecht zijn.

Fig. IX. Onderzijde van den snuit van Vespa

crabro.

a. hoornstukje, dat den snuit aan de onder-

zijde met het metUum verbindt; in hel

midden ziet men de verhevenheid , welke

Rfui'muh voor de mondopouiiig hield.

b. Iiuurnscliijfjes.
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• Fig. X. Onderzijde van deii snuit van Oecihifrut.

Fig, XI. Doorsnede van den snuit van Apis mel-

lifica , ongeveer 100 malen vergroot.

a, het lijnvormig kraakbeen.

6. de buitenste harige huid.
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IETS
OVEK DE

POLYPENSTOKKEN,
GEVONDEN TE GRONINGEN IN DEN

HONDSRÜG,

DOOR

Dr. DASSEN.

Weinige landen bieden mindere gelegenheden

aan om het maaksel van den grond te leeren

kennen dan het onze ! Geene bergen , die door

hunne ontbloote zijden het oog des natuuronder-

zoekers als uilnoodigen , geene mijnwerken , die

tot in de ingewanden der aarde voeren, geene

rotsen , ja , bijna geene natuurlijke bronnen , ge-

ven aanleiding om de zamenstelling des bodems te

onderzoeken. De weinige middelen, die hiertoe

kunnen leiden , bestaan in het waarnemen der op-

pervlakkige aardlagen , bij het graven van kana-

len, putten enz.; doch de uitkomsten van zulke

waarnemingen geven zoo weim'g belangrijke bij-

zonderheden , dat zij veelal verwaarloosd worden.

Dit is echter te betreuren ; want, kenden wij

vooreerst slechts de bovenste lagen van onzen

grond volkomen , zoo was reeds eene groote schre-

de voorwaarts gedaan. Inzonderheid zouden dan

verspreide waarnemers , een vast punt hebben

,

waaraan zij hunne waarnemingen konden toet-

sen; het zoude den lust tot onderzoek opwekken,

en dit zoude waarschijnlijk , behalve voor de we-

»AT. TiJDsciia. D. Mll. SI. 2. 9
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lensctiap , ook voor de nijverheid van belang zïjn.

Om eenigzins tot dit doel mede te werken , wil

ik mijne aanteekeningen mededeelen omtrent eene

verzameling van in den Hondsrug , nabij Groningen

gevonden Polypenstokken , welke ik door de goed-

heid van mijnen hooggeachten leermeester, Prof.

TAM SwiNDEREN, heb kunncn onderzoeken. Wel
zal ik niet veel belangrijks omtrent dit onderwerp

kunnen opleekenen , doch ik hoop , dat anderen dit

punt uitvoeriger en beter , dan mij mogelijk was
,

zullen behandelen. Inzonderheid verzoek ik ieder

in hel belang der wetenschap , om bij het vinden

van zoodanige of andere overblijfselen van dieren

,

op te leekenen, waar en hoe ze gevonden zijn;

iels, dal geheel ontbreekt bij de door mij Ie vep-

incldcne voorwerpen. Immers, onder de vele hon-

derden stukken van Groninger Polypenstokken,

welke ik gezien heb , is bij geen enkel de vindplaats

anders aangegeven , dan naar den naam des ge-

huchls of der streek, iels, dat veel minder betee-

kent , dan de grondsoort , waarin zij gelegen hebr

ben. Hierdoor verliezen de genoemde overblijfselen

bijna alle gewigt , hetwelk zij voor de kennis der

vorming van onzen grond kunnen hebben. Doch

dit gebrek , eigen aan alle , mij bekende verzame-

lingen van Groninger versteeningen , is niet aan de

oorspronkelijke verzamelaars Ie wijlen: want toen

de voornaarasle dezer verzamelingen ontstonden

,

was het gewigt der versleeniugen voor de kennis

der aarde , nog niet algemeen erkend , en men

zag dus in dezelven slechts vormen van dieren
,

die meer wegens hunne bijzonderheid, dan wel
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wegens hun gewigt voor de weienschap de aan-

dacht boeiden.

Hel zal hieraan ook raoelen loegeschreven wor-

den , dat zij in een betrekkelijk zeer laai tijdperk
,

het eerst in de boeken vermelding vinden. Immers

het was niet voor hel midden der vorige eeuw,

dat een der vele geleerden , die steeds tot sieraad

der stad Groningen verstrekten , melding van deze

versteeningen maakte. Inzonderheid was het de

beroemde vas Doeveren , die deze versteeningen

der aandacht waardig keurde; ja, hij schijnt ze

het eerst waargenomen te hebben. Ook heeft hij

lang bel plan gehad, ze naauwkeurig Ie beschrij-

ven, gelijk IE Francq vak Berkhey (a) en hij

zelf {/>) verhaalt, «opdat," zoo als hij zich

uitdrukt, « ons Groningen in de Natuurlijke His-

« torie beroemd worde. "

Door zijn vertrek uit Groningen is dit plan

waarschijnlijk verijdeld, ten minste het is nimmer

uitgevoerd geworden , hetgeen te meer Ic belreu-

ren is , dewijl Martiset (r;) hem voor zoo iets zeer

geschikt oordeelde. — Later heeft S. J Bbugmans

hetzelfde plan gevormd , en weinig tijds voor zijn'

dood wilde hij nog naar Groningen overkomen

om hetzelve Ic verwczeutlijken (d).

(o) LE Fravcq van BEKKtiEY, Ifaluurlijlic Ilisiorie

van holland, D. I. St. 2, pag. 808.

(t) Academische redevoering van van DoEVLnE>f,

vertaald door van Geons, 1771. pag. 31.

(c) Martinet, Kalechismxu der Natuur, D. I. pag.

l'J'l.

(oO P. Dbiessen, Redevoering, vcrlaald dooi- J. E,

WiNTEU
, in de aaulcckciiing pag, 95.
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En waarlijk in die dagen , toen de gebroeders

Dbiesseh nog leefden , en du3 op konden geven ,

waar zij hunne fraaije verzamelingen gevonden

hadden , toen kon zulk een plan tot gelukkige

gevolgen leiden; want Prof. Driesser inzonder-

heid , schijnt op de plaatsing der versteeningen

acht gegeven te hebben : immers hij zegt ter loops

in de aangehaalde Verhandeling , dat er op eene

diepte van twintig voeten in den Hondsrug andere

versteeningen gevonden worden als op mindere

diepten. In het algemeen schijnen de versteenin-

gen aldaar niet digt bij de oppervlakte voor te

komen; ten minste, honderden malen heb ik den

HondsTug bezocht met het doel om versteeningen

te zoeken , maar nimmer iets gevonden van eenige

beteekenis.

Immers brokstukken van deze of gene Calamo-'

pora oi Slromatopora , die ik soms aantrof, za-

gen er doorgaans zoo verweerd uit , waren zoo-

danig onderscheiden van die , in de verzameling

aanwezig , dat ik ze geloofde te moeten beschou-

wen , als door vroegere gravingen aan de opper-

vlakte des gronds gekomen en aldaar door lucht

en water bedorven.

Ik zal dus in de volgende aanteekeningen , om-

trent de meermalen genoemde versteeningen wei-

nig kunnen zeggen van de zoodanigen , door mij

zelven gevonden , dewijl al mijne moeite om

versleenlngen te vinden , mij slechts tot de ont-

kemiende uilkomst geleid heeft, dat zij niet aan-

wezig zijn in de geringe diepte , tot welke ik heb

zien graveu. Ook bestond de grondsoort , bij de»
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ie' uitgravingen aan het licht gehragt , zonder uit-

zondering, uit de gewone zand- en steenformatie
,

welke, in Urenlhe ten minste, geene Polypen-

stokken oplevert ; iets dat ik vrij stellig kan ver-

zekeren , want sints mijn verblijf in die provincie

heb ik ze tallooze malen te vergeefs gezocht bij

het graven van kanalen of putten. Bij alle deze

gelegenheden heb ik slechts een' enkelen keer in

een stuk overgangskalk , een paar conchylien aan-

getroffen , en eenige tanden , waarschijnlijk van

eene groote vischsoort.

Ik geloof dus , tot dat het tegendeel zal bewe-

zen zijn , dat de bedoelde Polypenstokken ia eene

andere grondsoort gevonden zijn, Ik zal nu de

door mij waargenomen en bestemde soorten opge-

ven, en tevens uit haren vorm en haar voorkomen,

zoo mogelijk, eenige gevolgen afleiden. Bij deze

opgaven zal ik mij echter tot het volkomen zekere

bepalen , en geene soorten vermelden , omtrent

welker bestaan nog eenige twijfel is overgeble-

ven ;
want het is mij in dezen minder te doen om

vele soorten te vermelden, dan wel om uit het

aanwezen en voorkomen van stellig erkende soor-

ten gevolgen af te leiden.

Ik heb voor het overige het werk van Golb-

poss (a) tot grondslag genomen , zoowel om de

hooge voortreffelijkheid van hetzelve , als om het

(a) Goi.nrus», Pelrefacia Miisei Univ. Reg. Boriu-

lir.ac lihtnanae Jionnemn etc. {iconibiu et Jt-

icriptionibut illuttrata.) ,
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aanwezig zijn Tan een aantal versteeningen te

Groningen door den Schrijver zelven bestemd , wel-

ke dus tot een punt van vergelijking konden die-

nen in twijfelachtige gevallen , die niet weinig

talrijk waren.

1. Achilleum (uberosum. Golofdss. I. c.

tab. XXXIV. fig. 4.

Deze soort is in de Groninger verzamelingen niet

zeldzaam ; de stukken echter hebben doorgaans

hunne natuurlijke gedaante verloren , zijn met

vreemde stoffen opgevuld , en niet zelden half

vergaan; aan velen ziet men duidelijk, dat zij door

het rondvoeren in water afgesleten zijn.

2. Achilleum curiosum. Goldfuss, 1. c.

tab. XXXIV. fig. 6.

Geinkrusteerd op andere versleeningen , soms

ook vrij. Is niet zeldzaam, doch doorgaans vrij

onduidelijk. Sommige stukken schijnen in water

rondgevoerd te zijn; dit is echter minder duide»

lijk dan bij de vorige soort.

3. Manon pezi'ia. Goldfuss. 1. c.

tab. L. fig. 8.

Deze soort schijnt zeldzaam ; ten minste ik heb

er slechts drie kleine stukjes van gezien, waar-

onder slechts een met volkomene zekerheid erkend

kan worden. ïwee van deze stukjes hadden on-

• regelmatige gedaanten en afgeronde hoeken.
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4. Manon stellaium, Goldfdss. 1, c>

tab. 1. fig. 9.

Van deze soort heb ik slechts een klein stukje

gezien , waaiuit zich niets liet afleiden.

5. Tragos spaeroides. Goldfuss. 1. c.

tab. V. fig. II.

Deze soort is op kalksteen door den HeerBLEEK-

ROODE gevonden. Uit derzelver voorkomen laat

zich niets afleiden.

6. Gorgonia anceps. Goldpdss. I, c,

tab. XXX. fig. 1.

In het midden van een stuk vuursleen erkent

men sporen van deze soort. Deze steen moet de-

zelve dus in vloeibaren staat omgeven hebben. Zij

behoort derhalve tot de krijtformatie.

7. Stromatopora concentrica, Goldfdss. 1. c.

tab. VIII. fig. 5.

Deze soort is in den Hondsrug zeer gemeen,

even als in de verzamelingen. Zelden echter treft

men volkomen bewaarde stukkeu aan ; dikwerf

eag ik ze op het aanraken ineenvalicn. Aan

sommige van deze stukken is het zigtbaar, dat zij

door rondvoeren iu het water afgesleten zijn; aan

de meesten echter is hier niets van te zien , dewijl

zij te veel vergaan zijn.

8. Rclepora anlit/ua. Goldfusj. 1. c.

lab. IX. fi-'. 10.
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9. Relepora cyalhiformis. GotOFDSS. 1. c,

tab. IX. fig. 11.

Beide deze , niet zeldzaam voorkomende soorten

vertoonen zich op vuursteenen , of wel als afdruk-

sels op kalksteenen. Op de vuursteenen moeten

zij zich gevormd hebben , nadat deze steenen hun-

ne tegenwoordige gedaante verkregen ; want men

aiet soms op scherpe hoeken of wel op vlakten

,

door scherpe kanten begrensd , deze versleenin-

gen. In den natuurlijken toestand vau de vuur-

steenen komen deze scherpe kanten noch vlakten

voor (a) , zoodat zij noodwendig het gevolg moe-

ten zijn van het geweld , dat deze steenen over-

bragt uit hunne natuurlijke standplaatsen, naar

hunne tegenwoordige. Op den overtogt dus , of

wel na hunne aankomst moeten deze Relepora

soorten geleefd hebben.

10. Ceriopora favosa, Golofdss. I. c.

tab. XI. fig 10.

11. Ceriopora diadema. Goldfüss. I. C.

tab. XI. fig. 12.

Van beide deze soorten heb ik slechts kleine,

afgebroken , met vreemde stoffen meer of min be-

dekte stukken gezien.

12. Ceriopora gracilis. Goldfüss.

tab. X. fig 11.

(o) BüUDANT, Traite diMineialog., Ed. 2. Tom, !•

pag. 143.



135

13. Ceriopora milleporacea. Goldfdss,

tab. X. fig. 10,

Beide deze soorten lieb ik op Tuursleenen, in-

zonderheid in holligheden derzelve waargenomen

;

niet zelden vertoonen deze teedere overblijfselen

eene bijna geheel ongeschondene gedaante, zoo-

dat zij bij het overvoeren der vuursleenen naar den

Hondsrug nog niet aanwezig konden zijn. Im-

mers, het is voorzeker onbegrijpelijk, dat dus-

danige fijne voortbrengselen onbescliadigd konden

blijven , terwijl oneindig harder voorwerpen , zoo

als de vuursleenen , verbrijzeld of afgesleten wer-

den.

14, Ceriopora stellala, Goldpuss. 1. c.

tab. XI. fig. 11.

15. Ceriopora polymorpha. Goldfcss, 1, c.

tab. X. fig. 7.

Beiden zijn zeldzaam en slechts in brokstuk-

ken , doorgaans versteend , of hever omgeven en

opgevuld met kalk, aanwezig.

16. Orbitalilis macropora, Goldfdss. 1. c.

tab. XII. fig. 8.

Het eenige stuk, dat ik van deze soort zag,

was doorgeslagen. Op de breuk herkende men

gemakkelijk stukken van deze soort , omgeven en

oj)gevuld met kalksteen. Voor het overige was

dit stuk afgerond zonder hoeken , zoodat het

waarschijnlijk een tijd lang in liet water rond is

gevoerd.
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17. Agaricia holetiformis. Gotoposs. I. c.

tab. XI. iig. 12.

18. Agaricia lobala Goldfoss. 1. c.

lab. XII. fig. 11.

Beide deze soorten zijn niet zeldzaam , maar

komen doorgaans versteend, en alsdan meer of

min rond afgeslepen voor , zoodat zij duidelijk be-

wijzen , van elders aangebragt te zijn.

19. Agaricia Swindriana. Goldfuss. I. c.

tab. XXXVIII. fig. 3.

Ik heb deze soort in zeer frnai afdruksel op

een stuk geheel versteende afgeronde koraal waar-

genomen. Hieromtrent geldt dus het reeds vroe-

ger omtrent twee soorten van Retepora en Cerio-

pora aangemerkte , dat namelijk deze soort nood-

wendig geleefd moet hebben op de plaats , waar

men ze nu vindt. Immers , ware zij blootgesteld

geweest aan de werkingen , die den steen , waar-

op zij zich bevond , afgerond hebben , dan moest

zij verdwenen zijn.

20. Lithodetidron caespitosum, Goldfuss. 1. c.

tab, XIII. fig. 4.

Met vuursleen opgevuld en gedeeltelijk over-

trokken , en alsdan duidelijk afgerond , of wel in

kalksteen en dan in brokstukken. Deze soort be-

hoort niet ouder de zeldzameni
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21. Lithodevdion plicalicm, Goldfuss, I. c,

lab. XIII. fig. 5.

Deze zeldzame soort komt hier niet versteöid

voor. Zeer gemakkelijk erkent men er den ge-

heel ongeschonden vorm des diers in , zoodat men

als onwillekeurig tot het besluit komt , dat deze

soort niet uit verre streken naar den Hondsrug over-

gevoerd kan ziju. Ook de buizen zelve zijn niet

met versteeningsstof maar met kleine kristallen

opgevuld , die ik echter niet onderzocht heb.

22. Lithodendron dickotomum. Goldpdss. 1. c.

tab. XIII, fig. 3.

Deze soort komt in versteende en zeer duidelijk

afgeronde stukken voor, zoodat men soms de ope-

ning der buizen een ellips ziet vormen van eene

aanzienlijke doorsnede in de lengte.

23°. Fungia poltjmorpha. Goldfuss. 1. c,

tab. XIV. fig. 6.

Deze niet zeldzaam voorkomende soort , heb ik

onder anderen vrij gaaf waargenomen op de

brcukvlakte van een' geheel versteenden ronden

,

doormidden gebroken koraalsteen, zoodat de /"«w-

gia hierop gevormd moet zijn , nadat het koraal

,

waarop zij groeide , versteend en doorgebroken

"»fra«. Om dezelfde reden als vroeger onderschei-

dene malen opgegeven is , moet men aannemen

,

dat deze soort ook ter plaatse, waar zij nu gevon-

den is, geleefd heeft.
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24. Diploctenium pluma. Goldfüss. 1. c.

tab. XV. %. 2,

Deze soort heb ik slechts in afdruk gezien.

25. TurbinoUa elliplica. Goldfdss.

tab. XV. fig. 4.

Deze soort heb ik slechts in een weinig ver-

steend doch duidelijk stuk gezien.

26. Turhinolia sulcata, Goldfcss, 1. o.

tab. XV. fig. 5.

27. TurbinoUa complanata. Goldfüss. I, c.

tab. XV. fig. 10.

Beide deze soorten zijn niet in groot aantal

,

maar doorgaans in duidelijke stukken aanwezig.

28» Cyatophyllum Iiypocratiforme, Goldfdss.

I. o. tab. XVII. fig. 4.

29. Cyatophyllum radicans. Goldfüss. I. c.

tab. XXI. fig. 2.

30. Cyatophyllum plicatum, Goldfdss. 1. c.

tab. XV. fig. 12.

31. Cyatophyllum dianthus, Goldfdss, 1. c.

tab. XVI. fig. 1.

32. Cyatophyllum marginatum. Goldfdss. I. c,

tab. XVI. fig. 3.

33. Cyatophyllum caes-pitosxim. Goldfdss. 1, o.

lab. XIX. fig. 2.
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34. CyatophyUum ananas. Goidfoss. I. c.

tab. XIX. fig. 4.

35, CyatophyUum turhinatum. Goldfdss. 1. c.

tab. XVI. fig. 8.

36, CyatophyUum keUanthoides, Goldfdss. I, c,

tab. XX. fig. 3.

De bovenvennelde soorten van het geslacht

CyatophyUum , hebben vele kenmerken m haar

voorkomen gemeen , zoodat ik , om niet in her-

halingen te vallen , over allen te gelijk zal spre-

ken. — Steeds komen zij , of in eene versteende

massa , vrelke haar omringt en opvult , voor , en

alsdan duidelijk afgeslepen, ofwel in enkele losse

buizen en alsdan steeds opgevuld met kalkaardi-

ge, vast te zamenhangende sloffen.

Ook deze enkele stukken toonen niet zelden

op sommige punten afgerond te zijn, zoodat zij

in hunne geschiedenis eene groote gelijkheid schij-

nen te bezitten met de andere stukkeu. Alle de

Groninger CyatophyUa zouden dus van verre

aangevoerd zijn.

37. Meandrina teneUa. Goldfuss. I. c,

tab. XXI. fig. 4.

Deze soort , waarvan ik echter slechts een stuk

zag, is volstrekt niet versteend, en vertoont vol-

komen hare natuurlijke gedaante , als of het zoo

eerst uit zee aanspoelde. Onmogelijk schijnt

het mij , dat zulk een fijn , door niets beschermd

koraal uit verre streken afkomstig zoude zijn.
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Ik weet liet , er is eene andere veronderstelling

mogelijk , dan die , waartoe de bovenstaande

aanmerking henen leidt. De omhullende kalksteen

pamelljk, kan vergaan zijn, en aldus het koraal

geheel vrij achtergelaten hebben.

De volgende daadznkeh echter verheffen zich

legen deze stelling: 1. eene groote menigte ver»

steende koralen toonen duidelijk aan , dat zij vroe-

ger vergaan dan de omsluitende kalksteen : 2. men

vindt geene versteeningen , waarvan het eene ge-

deelte door kalksteen omgeven , het andere ge-

heel ïrij is , het geen noedwendig plaats moest

hebbeu, wanneer de natuur zulke teedere ver-

steeningen als de Groninger Meandrina , van den

omsluilenden steen kon bevrijden ; 3. de ge-

noemde Meandrina is zoo leeder en fijn van

maaksel, dat zij zelve alle denkbeeld verdrijft

,

dat oorzaken , welke kalksteen konden verteren

,

haar zelve ongeschonden zouden laten.

Om deze redenen zie ik geene andere mogelijk-

heid om haar aanwezen in den tegenwoordigen

toestand te verklaren, dan vast te stellen, dat zij

geleefd heeft in de streken , waar zij nu gevonden

wordt.

88. Astrea porosa. Goldfuss. 1. c.

tab. XXI. fig. 7.

Onder het groot aantal stukken van dit geslacht,

in de verzamelingen aanwezig , kan ik alleen de-

ze soort met zekerheid onderscheiden. Ik twijfel

echter geenszins , o£ een nieuw en herhaald on-

derzoek zoude het aantal soorten ten miusle tot
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een half dozijn verhefien. Tijd en gelegenheid

beide , ontbreken mij daartoe , zoodat ik mij moet

vergenoegen , anderen op dit geslacht opmerk-

zaam te maken, gelijk in het algemeen alle de

geslachten der Groninger versteeningen nog drin-

gend, onderzoekers en beschrijvers behoeven.

Doch , het algemeene daargelaten , keer ik tot

het geslacht As/rea terug. Ik geloof geene ge-

waagde gissing ter neder te stellen , wanneer ik

vaststel , dat er stukken van hetzelve , van verre

streken te Groningen aangevoerd zijn, ten min-

ste velen zijn afgerond , allen bijna zijn half ver-

gaan ; verreweg de meesten zijn versteend.

39. Columnaria sulcata. Goldfüss. 1. e.

tab. XXIV. fig. 9.

Deze soort verschijnt doorgaans versteend en

meer of min duiJelijk afgerond, zoodat dezelve

zonder twijfel , uit andere streken afkomstig is.

40. Culiiiiipora eschaioïdes. Goldpdss. 1- c,

tab. XXV. fig. 4.

Deze soort behoort tot de meest algemeen voor-

komende , onder de Groninger versleeningen. In

alle vormen van vcrsleening is zij voorhanden

,

zoodat men ze soms aantreft met stukken van de

kalkrots verbonden , waarin zij oorspronkelijk op-

genomen werd ; soms geheel vrij , als van eene

thans levende soort afkomstig. In enkele geval-

len is zij duidelijk afgerond , in andere bespeur^

men van deze afronding niets. De eerste van de-

ic stukken zijn stellig ia het waler rondgevoerd;
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de andoren zijn waarschijnlijk in de nabijheid van

den Hondsrug ontstaan , iels , hetgeen schijnt be-

vestigd te worden , door de daadzaak , dat men
deze soort , zoo wel ten zuiden , ais ten noorden

van Groningen, zoowel in de Eifel en de West-

phaalsche steenkoolformatiën , als in Gotland en

Noorwegen gevonden heeft.

41. Catenipora lahifrinthica, Goldfüss. I. e.

tab. XXV. fig. 5.

Ook deze soort is hier uiet zeldzaam , en komt

bij Groningen in groole stukken voor. In het

algemeen geldt hetgeen bij de vorige soort aange-

merkt is, ook van deze.

42i Syringopora ramulosa. Goldfdss. i. c.

tab. XXV. fig. 7.

Deze soort vindt men in de natuurlijke gedaan-

te zonder eenige versteening; ook is zij geheel

versteend aanwezig, en alsdan afgerond. In het

eerste geval zal zij dus in de nabijheid van den

Hondsrug geleefd hebben , want onversleend kon

zij wegens het teedere maaksel onmogelijk verre

vervoerd worden. De afgeronde stukken zullen

daarentegen van verre aangevoerd zijn,

43. Syringopora reticulata. Goldfuss. 1. c.

tab. XXV. fig. 8.

Van deze soort geldt hetzelfde als van de vorige.

44. Syringopora caespitosa, Goldfoss. I. c.

tab. XXV. fig. 9.

Ook deze soort komt volkomen vrij en natuur-
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lijk voor, terwijl audere stukken geheel ver-

steend , en teyens even afgesleten zijn als de Drent-

sche keijen,

45. Syringopora fiUformis. Goldpüss. I. c.

tab. XXVIII. fig. 16.

Geene andere , dan versteende en meer of min

afgeslepen stukken heb ik van deze soort gezien.

^46. Syringopora verticillata. Goidfüss. I, c.

tab. XXV. fig. 6.

Deze niet dikwerf voorkomende soort is door-

gaan$ versteend ; soms echter komen ook geheel

natuurlijke stukjes voor.

47. Aulopora serpens. Goinpuss. J. c.

tab. XXIX. fig. 1.

48. Aulopora conglomerata, Goidfüss. 1. c.

tab. XXIX. fig. 4.

Van deze beide soorten heb ik slechts ver-

steende en afgeslepen stukken gezien.

49. Calamopora alveolaris. Goldfcss. 1. c.

tab, XXVI. fig. 1.

50. Calamopora Golhlandir.a. Goldfdss. I. c.

tab. XXVI. fig. 3.

61. Calamopora hasal/ica. Goldfdss. I. c,

tab. XXVI. fig. 4.

62. Calamopora polymorpha. Goldfdss. ï. 'c.

tab. XXV. fig. 2—5.

HAT. TijDscnR. D. VIII. St. 2. 10
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53. Calamopora spongites. Goiotuss. I. c.|

tab. XXVIII. fig. 1 , 2.

Deze vijf soorten, de eenige van dit geslacht,

die mij met zekerheid als Groningsch bekend zijn
,

hebben in haar voorkomen veel met elkander ge-

meen. Allen komen zoo wel versteend , en alsdan

duidelijk afgerond , als niet versteend , zonder

afslijting , voor , in welk laatste geval de buizen

dikwerf met kleine kristallen opgevuld zijn. Geen

geslacht is gemeener en gemakkelijker in dea

Houdsrug aan te treffen.

64. Flustra lanceolaia. GoiDFVSS. I. C.

tab. XXXVI. fig. 2.

Deze soort komt niet anders dan in afgeronde

steenen voor.

55a Sarcinula organum. GoLDFrss. 1. c.

tab. XXIV. fig. 10.

Deze soort is zeer gemeen , komt in aanzien-

lijke stukken voor , en is soms versteend en afge.«

rond , soms geheel vrij.

56. Sarcinula costata, Goidfuss. I. c,

tab. XXIV. fig. 11.

Deze soort is m'et zoo algemeen als de vorige

,

en is steeds versteend.

Wanneer men deze opgenoemde soorten terug

wil brengen tot de verschillende geologische for-
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maliën, waarin zij in de gebergten gevonden wor-

den , dan blijkt het , dat bijna allen in de Grau-

wacke en kolenformalie aanwezig zijn (a).

Vele van deze soorten hebben waarschijnlijk

niet geleefd , waar men ze nu vindt : want onder

de zesenvijftig opgenoemden bevinden zich negen-

entwintig , die niet anders dan in versteende en

afgeronde stukken voorkomen , terwijl twaalf an-

deren in dusdanigen en in geheel vrijen , niet afge-

ronden vorm aangetrofien worden; acht anderea

daarentegen bieden geene sporen van afronding

aan; zij hebben haren eigen vorm bewaard en zijn,

in het algemeen te teer, om een' langen weg af-

gelegd te kunnen hebben. Onder deze drie af-

deelingeu kunnen zeven andere soorten met geene

zekerheid gerangschikt worden. De opgenoemde

Tersteeningen zijn dus grootendeels van elders

aangevoerd, maar ook anderen hebben in de na-

bijheid van Groningen geleefd. Sommigen daar-

van ,
gelijk boven bleek , leefden op vuursteen

,

en dezen hebben noodwendig niet kunnen ont-

staan voor dal de vuursteen verbroken , en uit de

moederbergen naar de omstreken van Groningen

overgebragt was. Dit nu toont aan : 1. dat de

overbrenging der versteeningen plaats gehad heeft

na de vorming der krijtformatie ; 2. dat na deze

overbrenging , de noodige uitwendige omstandig-

heden in de omstreken van Groningen aanwezig

waren , om Jtelepora.soorleu , enz. te doen le-

(a) ur. LA Bfcnc, Geognotie, p.ig. .517 en volg.

lU'
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zijn naar de omstreken van Groningen sleenen

overgcbragt; want ik heb in den Hondsrii^ een

stuk kalk gevonden , dat alle kenmerken , en ook

eenige versteeningen opleverde aan den Parijs-

•schen grofkalk eigen. Na het ontstaan van deze,

betrekkelijk jonge kalksoort , heeft dus nog te

Groningen het aanvoeren van steenen mogelijk ge-

weest ! Maar van waar zijn de vreemde verstee-

ningen naar Groningen gekomen?

Het oude denkbeeld door de vroegere Gronin-

ger natuurkundigen hieromtrent gekoesterd , en

nog door Professor Driesseh (a) gedeeld , schrijft

dezelve aan Scandinavië toe. Doch slechts van

zeer weinige kan dit waar zijn , want drieënder-

tig der opgenoemde soorten komen eeniglijk ten

zuiden en westen van Groningen voor in België

,

Frankrijk , den Eifel , Thuringen en Westphalen.

Slechts zes vindt men in Scandinavië en Gro-

ningen te gelijk, terwijl negen andere soorten,

en in Scandinavië , en in eene of meer der andere

genoemde streken voorkomen ; drie andere soor-

ten zijn tot dus verre slechts bij Groningen gevon-

den , terwijl de overblijvende vijf soorten , te ver

van Groningen verwijderd voorkomen , om aan

eene overbrensrins te kunnen denken. Het klein-

sle gedeelte is dus slechts uit het noorden af-

komstig, het aanzienlijkste daarentegen uit zui-

delijk gelegen oorden.

(a) V. Driessen, 1. c. pag. 85— 94.
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Uit de tol dus verre medegedeelde daadzaken

wil ik thans beproeven , eenige geologische ge-

volgtrekkingen af te leiden.

Het leven van polypen in de Provincie Gronin-

gen , iets, hetgeen zeker in geen tijdperk aangeno-

men kan worden veel later dan dat, waarin de ge-

lijksoortige polypen geleefd hebben , welke in kalk-

steen ingesloten zijn , schijnt de veronderstelling

weder in het leven terug te roepen van de Ldc (a) ,

welke de Groninger versteeningen , van eenen in

de nabijheid aanwezig geweest zijnden kalkheuvel

aQeidt. Doch welk eene opeenstapeling van voor-

onderstellingen , om dien kalkheuvel geheel te doen

verwoesten en des niet te min de stukken er van

in wezen Ie doen blijven !

Doch met zulk een' heuvel is de zaak geens-

zins opgehelderd , want de door mij , als oor-

spronkelijk aangemerkte Groninger polypen zijn

niet in klompen kalksteen bevat , en hebben dus

vroeger geen gedeelte van zulk eene rots uitge-

maakt. Naar het mij voorkomt , hebben zij dus

in de zee geleefd , welke toen den bodem van ons

Vaderland bedekte , en zijn van hunne vroegere

standplaatsen , door stormen , als anderzins los-

geslagen en op de zandbank gedreven , die nu den
Hondsrug vormt. Het aanwezen van die zee is

voor het overige wel aan geen tvWjfel onderhe-
vig, want men beschouwe b. v. den grond van
den Hondsrug

, van ürenthe enz. , en steeds zal men

(o) i>E Li't, Lellru phyiitjua et morales , lom. Y.
P^B' 26J, '
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bestaat , wel van verschillende dikte , doch die

desniettemin duidelijk vaneengescheiden zijn. Der-

gelijke lagen konden onmogelijk ontstaan , anders

dan in eene genoegzaam diepe zee, waar alles

behoorlijk bezinken kan. Tn deze zee dus , leef-

den verscheiden der Groninger polypen , en hier-

door konden zij zich vermengen met de , door

rivieren als anderzins in die zelfde zee uitgestor-

te stukken van rotsen en versteeningen , welke

de omringende bergen leverden ; want in het we-

zen der zaak is niet alleen de Hondsrug , maar is

ook geheel de Noord-Duitsche en Nederlandsche

vlakte door die bei'gen gevormd , of liever over-

dekt. Aldus zijn eene menigte sleenen in die vlak-

te aanwezig, uil Scandinavië afkomstig, zoo als

zich ook gemakkelijk laat verklaren ; want het

Ontstaan van eene graniet-bergketen , die aan zee

grenst , kan niet nalaten den bodem van die zee

Inet brokken te bedekken , die , hetzij met stroo-

ïningen , die door hel oi)waarls rijzen der bergen

veroorzaakt worden , heizij door later , op kleiner

schaal werkende, gebeurtenissen, gemakkelijk op

dien bodem konden verspreid worden. Doch lot

deze steenen en eenige weinige versteeningen be-

palen zich ook al de stoffen , uit het noorden

aangevoerd. De andere bergen , welke die zee om*

ringden, hebben zonder twijfel het meeste zand en

leem , hoewel weinige groote steenen geleverd.

Het eerste wordt bewezen door de vele verstee-

ningen uit die bergen te Groningen aanwezig; het

tweede wordt in tegenstelling met het noorden
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begrijpelijk uit de, in eene vroeger Verhandeling

reeds door mij vernielde daadzaak , dat de ber-

gen , welke de vlakte ten zuiden en westen om-

ringen , meestal door normale rotsen bedekt wor-

den , zoodat zij niet gelijk de Scandinavische,

zich vrijelijk bij het oprijzen in brokken konden

verdeelen.

Men zal dus de eigenlijke steen- en zandfor-

matie , dikwerf van de latere vormingen onder-

scheiden onder den naam van diluvium , als den

bodem der zee moeten beschouwen , die gelijk-

tijdig met het ontstaan der bergen , welke heden

de vlakte omringen , aanwezig was. De tegen-

werping , waarom zich op den bodem van deze zee

geene tertiaire lagen gevormd hebben , maar de

,

in vele opziglen van deze lagen verschillende

zand- en sleenlaag , is gemakkelijk weg te rui-

men , wanneer men onder het oog houdt , dat de

verschillende formatiën , welke men kent , heden

ten dage niet meer als algemeen overal aanwezi-

ge vormingen kunne» beschouwd worden. — Ook

is het meer dan waarschijnlijk , dat de zand- en

sleenformatie eigenlijke tertiaire lagen bevat; ten

minste , deze zijn in de vlakte ook in ons Vader-

land waargenomen door Prof. van Bheda. Ook

zie ik niet in, waarom zich de sleenen niet over

den bodem van die zee konden verspreiden, ter-

wijl zich nog op andere plaatsen tertiaire lagen

vormden.

Uat hier niet die menigte verstecningen aangc-

troIFcn worden , welke die lagen kenmerken , be-

wijst niet veel; want eensdeels kent men gccns-
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ains den rijkdom, dien ome grond in dit opzigt

bevat; wie immers geeft acht op denzelven? wie

zelfs kent ze onder die klasse van lieden, die het

meest geschikt is om ze waar te nemen? Doch

ook aan de andere zijde is het eene bekende waar-

heid , dat versteeningen in eenen grond', welke uit

zand bestaat , zeer gemakkelijk vergaan.

De bij Groningen voorkomende versteeningen,

geloof ik als een bewijs voor deze meening omtrent

de zand - en steenformatie , te mogen aanzien.

Maar waarom zijn deze versleeningen ook niet el-

ders voorhanden ?— Ik geloof , dat de plaats , waar

zij gevonden zijn , voldoende reden geeft , waarom

zij daar behouden konden blijven , en ook waar-

om zij daar waarschijnlijk in meerdere hoeveel-

heid oorspronkelijk voorhanden waren dan elders

,

waar men dezelfde zand- , leem- en steensoorten

aantreft. Immers de Hondsrug , de eenige plaats

,

waar zij bij Groningen aangetroffen worden , is

bijna twintig voeten boven de omringende allu-

viale gronden verheven en biedt bij eene geringe

breedte , dus overal overvloedige gelegenheid tot

afloop der wateren. Dit moet noodwendig belet-

ten , dat het water hier met die kracht in den

grond dringt als elders. Hier komen dunne op-

pervlakkige leemlagen bij , die het doordringen van

hel water nog meer belemmeren, zoodat eenige

weinige voeten beneden de oppervlakte van ge-

noemden rug , de versteeningen beveiligd zijn voor

het vernielend doorzijpelend water ; zij liggen daar

len naaslc bij even zoo veilig als in eene rots.

Doch dt betrekkelijke hooglc van den rug moest
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ooV de aanspoeling der van elders komende verslee-

ningen bevorderen , toen de zee nog de vJakte be-

dekte. Die betrekkelijke hoogte toch, was toen

veel aanzienlijker dan nu, dewijl toen de aan

drie zijden aanwezige alluviale vorniiugen ont-

braken. De Hondsrug was toen dus eene aan-

zienlijke bank, waartegen de stroom brak, zoo-

dat de medegevoerde voorwerpen hier bleven rus-

ten.

Zijn deze gronden , waarom de versteeningen

in den Hondsrug konden blijven bestaan , en in

grooter hoeveelheid voorkomen dan elders , waar-

schijnlijk , dan zal het boven , omtrent de steen-

en zandformatie aangemerkte , niet als van allen

grond ontbloot beschouwd kunnen worden. Im-

mers alsdan zijn versteeningen aan die vlakte ei-

gen , opgespoord , versteeningen , die aan de ge-

noemde formatie een veel ouder aanwezen doen

toekennen dan men gemeenlijk aanneemt ; dan ook

zal men die formatie kunnen beschouwen , even

als zoo vele anderen , die zeer langzaam volgens

thans nog werkende oorzaken voortgebragt zijn

,

wanneer men namelijk met Lyel , het omhoog

rijzen der bergen , als nog heden ten dage plaats

hebbende , wil beschouwen. Dit laatste toch is en

blijft volgens mijne vroeger reeds , met redenen

bekleede en openbaar gemaakte overtuiging , de

voornaamste oorzaak, waaraan men het aanwezen

der Noordsche steenen in ons Vaderland kan toe-

Rchrijvcn. Maar hoe is de zand- en stecuenforma-

lie van den bodem der zee honderd en meer voe-

tun boven dcnzclvcu verwijderd gekomen? Veel
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kan hierop geantwoord worden , en nog meer

gissingen kaa men neérstellen ; doch , die veel

besproken doorbraak der Noordzee, tusschen En-

geland en Frankrijk, alsmede het verminderen der

wateren in het algemeen
,
geloof ik om vele rede-

nen , dat hier inzonderheid niet in aanmerking

kan komen , waarom ik in den tegenwoordigen

toestand der wetenschap , dit verschijnsel aan het

rijzen van den bodem geloof te moeten toeschrij-

ven.



ONTLEED- NATUURKUNDIG ONDERZOEK

VAN EEN'

VOET MET ZEVEN TOONEN,

DOOR

Dr. L U Y T E N

,

Prosector aan V Rijks Hospitaal ter Instructie.

Door mijnen hooggeachten leermeester , Dr.

Kerst , in het bezit gekomen dezer misvorming

,

maakte ik gretig gebruik van de gelegenheid , om
dezelve in alle hare bijzonderheden na te gaan.

Ik vulde hiertoe de slagaderen , ten einde ook

deze meer gemakkelijk in haren loop te kurmen

vervolgen. Daar de verdubbeling van twee toouen

reeds zeldzamer voorkomt (Meckel , Handh. der

path. Anat. , 2 B. 8. 37) , en men niet altijd in

de gelegenheid is , dit onderzoek zoo naauwkeu»

fig te bewerkstelligen , oordeelde ik de mededee-

ling misschien niet geheel en al onbelangrijk.

Niet in slaat , eenige bijzonderheden ten oj)zigte

tan het voorwerp , waarvan deze misvorming af-

komstig is, mede te deelen, meen ik echter, lel-

lende op hel uitwendig voorkomen , de blanke

,

zachte huid , het volkomen gemis van haren , te

kunnen besluiten , dat hetzelve tot het vrouwelijk

gcsluclit heeft behoord.
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De vier eerste toonen hebben ongeveer dezelfde

lengte; de vierde is echter meer ontwikkeld dan

de tweede en derde ; welke beide laatste door

middel der huid onderling verbonden zijn. In

beiden voelt men afzonderlijk gescheiden kootjes.

De afmeting genomen van de geleding van het

eerste kootje van den eersten toon , tot de gele-

ding van den zevenden toon , met de overeen-

stemmende ossa metatarsi, bedraagt 11 Ned.

duimen ; de lengte van den hiel tot aan den top

van den groolen toon bedraagt 24 Ned. duimen.

Het onder de huid gelegen cel- en vetweefsel

is in de gewone verhouding ; alleen schijnt het

tusschen de beide verbondene toonen eenigzins

vaster dan op andere punten. . . . • _.,,}ï

De spieren leveren de volgende afwijking op,

—

De muscalus exteiisor hallucis deelt zich in twee

pezen , waarvan de eene op den groolen loon,

de andere op de twee laatste kootjes van den

tweeden toon zich vasthecht. De derde , met

den tweeden verbonden toon ontvangt geene uiti

strekkende spier. De musculus ext. digitarum

hrevis (pedialis) ontspringt op de gewone plaats

;

deszelfs voorste gedeelte verdeelt zich in zes pees-

strooken , waarvan de twee eerste op beide zij-

den van het eerste kootje van den vierden toon ,

de vierde op het laatste kootje van den vierden

toon, de vijfde en zesde op het laatste kootje

des vijfden en zesden toons zich inplanten,

In den voetzool verdeelt zich de musc. Jlex,

digilorum breuis in vier pezen , die zich in

tweeën splitsen , ten einde de pezen van den musc.
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jlex. longus door Ie laten, zich vasthechtende

op het tweede kootje van den tweeden, vijfden

en zesden toon. De eerste , derde en zevende

loon bekomen geene pees. — Even als op den rug

van den voet door den musc. exlens. hallucis

eene pees wordt daargesteld voor den tweeden

toon , zoo wordt ook hier eene pees meer dan

gewoonlijk gevormd ,
gedeeltelijk door d&ajlexor

hallucis longus , gedeeltelijk door den _^ej;or di-

gilorum commutiis , die zich op het laatste koot-

je van den tweeden toon inplant. De derde toon

ontvangt geene pees ; ook van de musculi lumm

bricales en interossei is er geene op dezen toon

ingei>lant.

De arteria pediosa heeft hare gewone rigting.'

Er komen uit de door haar gevormde bogt,

twee arter. inlerosseae meer dan gewoonlijk,

welke zich langs de buiten- en binnenzijde der

overtollige toonen verspreiden. De slagaderen der

beide verbondene toonen hebben, behalve de van

eiken toon afzonderlijke , bovendien inmondingen

van beide toonen onderling.

In den voetzool vormt de arteria planlaris

int. en ext. den arcus plant, op de gewone wij-

ze , twee arteriae perforantes meer dan gewoon-

lijk ontvangende, uil de arleriae inleross. van

den rug van den voet. De arleriae collalerales

der toonen , die uit deze bogt en uit de art,

plant, interna voortkomen , zijn ook hier meer-

der in getal. Langs elke zijde der toonen ver-

spreidt zich eene slagader. Ook hier heeft eene

bijzondere verbinding plaats, tusschen de slagade-
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ren der twee met elkander verbondene loonen.

De inwendige tak namelijk van den derden toon

13 grooter dan gewoonlijk , en heeft gemeenschap

aan de uitwendige zijde met den uitwendigen lak

van denzelfden toon ; doch geeft bovendien aan de

inwendige zijde eenen tak , die zich verbindt met

de bogt , die de beide zijdelingsche slagaderen van

den tweeden toon vormen. De aderen vond ik in

evereenstemming met de slagaderen.

Ten opzigte der zenuwen vindt men alleen daar-

in eenig verschil , dat er zich een grooter aantal

nervt col/a/er. aan de toonen bevinden. De drie

laatste loonen en de uitwendige zijde van den

vierden toon , worden zoo als gewoonlijk van

takken voorzien door den ramus exi. nervi muS'

culo-culanei en den nervus saphen. ext. of pe-

dis ext. , terwijl de eerste, tweede, derde en de

inwendige zijde des vierden loons van zenuwen

voorzien worden door den ramus int, nervi mus-

eulo-cuianei en nervus sap/t. int.

Het beenslelsel wijkt daarin af, dat de vierde

toon met het vierde navoetsbeen langer en dikker

is dan het tweede en derde. De ossa tarsi leve-

ren een os cuneiforme meer dan gewoonlijk op

,

waarvan het eerste minder den wigvorm heeft.

De ossa metalarsi zijn zeven in getal. Hel

derde is dunner en korter dan de overige, des-

zelfs achterste uiteinde is wigvormig , en vertoont

op beide zijden eene geledingsvlakle. Op de zij-

delingsche oppervlakte van de achterste uiteinden

der naast gelegene ossa melatarsi , bevindt zich

tevens eene geledingsvlakle , ten einde die van het
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derde os metatarsi te ontvangen. Dit been komt

dan niet tot de ossa tarsiea begint ongeveer een'

Ned. duim voor dezelve , zoodat zijn voorste uit-

einde , ofschoon korter dan de andere , voor de

andere uitsteekt. Overigens geleedt zich het eer-

ste os metatarsi met het eerste wigvormig been,

het tweede met het tweede , het vierde met het

derde, het vijfde met het vierde en het zesde en

zevende met het teerlingbeen. De kootjes der

toonen verhouden zich zoo als gewoonlijk, be-

halve die van den derden toon , welke slechts

twee kootjes heeft.

Het beenstelsel van den derden toon is dus ge.

brekkig gevormd en is het opmerkelijk , dat dit in

zulk eene hooge mate in het spierstelsel plaats

heeft, dat niet eene spier zich op denzelven vast-

hecht. Ook de huid is niet tusschen den tweeden

en derden toon gescheiden , waardoor evenwel het

gebrek ten opzigte der beweging door gemis van

alle spieren wordt te gemoet gekomen. Het vaat-

en zenuwstelsel is in alle toonen even volkomen.

Wanneer men dit algemeen overzigt van ont-

wikkeling der verschillende stelsels nagaat , meent

men in den eersten oogopslag, dat dit onderzoek

pleit voor hel gevoelen van den Hoogl. F, Tik-

DEMA5R , dat het zenuwstelsel het regelende en

vormende beginsel is der overige stelsels bij de

eerste vorming (a). De verdubbeling of hel ge-

(a) Met omzigtighcid geeft genoemde verdienstelijke

Hoogl. deze belangrijke stelling in liet licht. Men
vergelijke Tiedema.sn clc. Zeitichr.fH, Phyiiot.,
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mis van zenuwen zoude derhalve oorzaak zijn van

verdubbeling of gemis van organen. Gaarne zou-

de de natuuronderzoeker deze stelling aannemen

,

dewij Ulij zoo doende, een' slap verder komt, om
de duisterheden bij de embrijogenesis op te hel-

deren.

Het zenuwstelsel, volgens Tiedemabk het eerst

gevormd , zoude vervolgens de wording der overige

deelen beheerschen en uit de in het ei voorhan-

dene, stof de organe7i doen ontwikkelen. Het

eerste ontstaan van het zenuwstelsel blijft dan

nog in het duister. Doch ook dit , indien men de

stellingen slechts kon aannemen , zoo als zij ons

worden voorgelegd, zoude voldoende opgehelderd

zijn , door de hypothesis van Prévost en Dümas,

die den ouden strijd der zaaddiertjes (doch eenig-

zins veranderd) in het leven hebben teruggeroe-

pen , zeggende : « dat niet het geheele hoen of

« ander dier uit de cercarie gevormd wordt

,

« maar alleen het zenuwstelsel. " Voor de ver-

dere vorming der vrucht is de stelling van Tiede-

-MAHK voldoende. Al het duistere dan ten opzigte

der eerste vorming zoude zoodoende tot een zeker

punt opgeheven zijn. Doch de stelling van Paé-

waar de Schrijver zijn gevoelen met deze woor-

den uitdrukt : » Das End-Resultat hier initgc-

» theilten Beobachtungen und angestelten Betrach-

>) tungcri , ist die Wahrscheinlichkeit (melirje-

»docli wage ich nicht zu sagen) dass das

«Nervensjstera das regelnde und formende Prin-

» cip der tlüerischen Bildung ist."
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TOST en DcMAS reeds in hel licht verschenen zijn-

de, ontdekten de schrijvers dergelijke diertjes in de

Yoortlelings-werktuigen der mosselen en slakken.

Het zenuwstelsel nu dezer diertjes en dermenschen

is niet hetzelfde. Zoo doende waren zij genood-

zaakt zelve hunne theorie omver te werpen (a).

Nog trachtte wel de gezegde schrijvers in een toe-

Toegsel hunne stelling staande te houden , door te

verklaren dat hel diertje hij het indringen veran-

deren kon, Annales des' sciences , Tom. Vil,

p. 454 ; doch dil is Ie gedwongen om er slechts

eenig geloof aan te kunnen hechten. Wij blij-

ven dus ten opzigle van hel zenuwstelsel in het

duister. — En , moeten wij voor als nog dit toe-

schrijven aan een ingeplant vermogen {Nisus for-

malivus Bldme:»bach) hetwelk dit stelsel volgens

bepaalde weiten laat ontwikkelen, dan kan men
dit even goed aannemen ten opzigte der overige

weefsels. Wij worden hiertoe gedwongen , door

dat wij planten zien ontwikkelen zonder zenuw-

stelsel ; door dat men bij dieren niet altijd de ze«

nuwen het eerst kan ontdekken , door dat men
in verschillende waarnemingen (Lailemand, Ru-

DOLpni) zenuwen uit werktuigen heeft zien voort-

komen zonder nog met hersenen of ru;;gemerg ver-

eenigd te zijn ( Zie W. Vhoi.ik , Uandb. der

onll. palh., p. 292.), en eindelijk, dewijl Cl.irkb

(a) Meermalen namen deze Srhrijvers znik een spoe-

dii,' 11. sluit, zii! mijne Uis.eit. tU musailorwn nt-

bort
, |). 20 en 33.

»AT. TunscnR. f). Vl|[ Si. 2. 11
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(Megkei , Bandb. der patk. Anatom, , 1 B.

p 142 en 143.) in een door hem ontleed, hoofd en

horst missend gedrogt , de zenuwen over het al-

gemeen zag ontbreken. Deze waarneming trekt

TisDEHANK, Zeilschr. fiir PhysioL, p. 19. wel

in twijfel , doch de voornaamste reden van dien

twijfel schijnt mij toe , dat deze waarneming niet is

overeen te brengen met gezegde stelling.

Uit het boven medegedeeld onderzoek blijkt,

dal ia beide overtollige toouen de zenuwen aan-

wezig waren en zich op de gewone wijze verhiel-

den= Tot zoo verre pleit deze waarneming voor

de mrening vau F. Tiedemahk, dewijl men bij

verdubbeling van zenuwen , verdubbeling van too-

uen zoude kunnen aannemen. Het naauwkeurig

onderzoek echter schijnt mij het tegenovergestel-

de te bewijzen. De zenuw- en bloedvaten-stel-

sels zijn volkomen ontv^^kkeld in beide toonen.

Het regelende beginsel der overige deelen volgens

TiEDEMANN is aanwczig geweest. — Het spierstelsel

echter en het beenstelsel zijn niet in den norma-

len toestand. Het laatste is gebrekkig gevormd,

het eerste ontbreekt aan eenen loou geheel.

Gebrekkige vorming van stelsels is dus met vol-

komen ontwikkeling van het zenuwstelsel verbon-

den, hetgeen strijdt tegen het gevoelen van Prof.

TiEDEMANN dat gebrekkige vorming van organen

van gebrekkige vorming van het zenuwstelsel zou-

de .afhangen. Zoowel toch als bij de overige

toonen , zouden alle deelen aanwezig moeten ge-

weest zijn , dewijl de zenuwen aanwezig waren.

Aannemelijker komt het dus voor , dat alle steN
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sels door eene eigene vormkrachl zicli ontwikkelen

,

dat deze in het zenuw- en bloed-vatenstelsel op

eenen hoogeren trap staat dau in de overige , en

dus bij eene, zoo alsWALTHER zegt in zi^a Si/stem

der Chirurgie, %. 623. « zu grosser (exlensiver

« bei vermiuderter intensiver) Starke des bildendea

« Triebes " de zenuwen en bloedvaten , door hun

hooger ontwikkelende vormkracht zich nog vol-

komen daarstellen , terwijl andere weefsels ge-

brekkig gevormd gevonden worden. Ik eindig

dan deze bijdrage met de woorden van onzen ver-

dienstelijken Hoogl. W. Vkolik. : « Zoo wij de

« wijze nagaan , op welke de vrucht zich in het

« moederlijk ligchaam ontwikkelt, valt het niet

« Ie ontkennen , dat dezelve zich reeds van den

« eersten aanvang af, als een geheel voordoet

,

« in hetwelk zich niet eerst bet zenuwstelsel

« vormt , en , wanneer dit voltooid is , de overige

« deelen zich gaan ontwikkelen , maar in hetwelk

« alle veeleer een eigen tred houden.

"

II'
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TOT DE

MORPHOLOGIE der BOLLEN,

(^Mci eent plaat);

OOOA

W. H. DE VRIES E.

Sedert de nasporingen van FRiEORicn Casimih

Medicds, L. C. Trevihaküs, G. Vbolik en C. H.

ScHtJLTZ , aangaande de physiologie der bollen,

schijnt dit onderwerp niet zoo opzetlelijk de aan-

dacht der geleerden tol zich te hebben getrok-

ken. Het blijft ondertusschen voor onze weten-

schap allergewigtigst , en , wel verre van te zijn

uitgeput , levert hetzelve nog ruimschoots stof op

tot onderzoek. Vele verschijnselen toch , in den

bol waar te nemen , zijn noch verklaard , noch

bekend. Er is geen gebrek aan onduidelijkheid iu

de uiteenzetting van gevoelens, aan verkeerde be-

grippen , aan eene onbruikbare en , bij deu voort-

gang der organographie , onbestaanbare nomen-

clatuur : eene zaak , te meer te bejammeren , daar

het llier een onderwerp geldt, waarvan de dui-

delijke , op goede gronden gevestigde uiteenzet-

ting en verklaring den sleutel moet geven vooreen

groot deel van onze kennis der organen en bo-

venal van den groei , de zamcnstelling en de ont-
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wikkeling van inonocotyledonische stengels.

Hel is deze overtuiging, welke mijne aandacht

sedert eenigen tijd , meer bijzonder op deze zaak

heeft gevestigd. Ik heb in de laatste maanden

eenige waarnemingen en proeven gedaan betreffende

den groei der bollen, om, zoo mogelijk, in som-

mige , naar mijn oordeel nog minder bekende , ech-

ter zoo het schijnt door velen voor goed en gron-

dig bekeijd gehouden wordende , zaken , tot meer

bepaalde uitkomsten te geraken. Daar evenwel

deze nog niet geheel afgeloopen en dus ook niet

voldoende zijn , wil ik mij hier slechts tot eene en-

kele bijzonderheid bepalen. Moge de mededeeling

daarvan niet overbodig geacht , en als een voor-

looper van andere bijdragen aangemerkt worden.

Het nu bedoelde verschijnsel is in de horticultuur

niet ten eenenmale onbekend. Ik vond er in bo-

tanische geschriften , of slechts ter loops , of eene

onnaauwkeurige en bijna onverstaanbare vermel-

ding en verklaring van , en zie daarin eene reden

te meer om er bescheiden de aandacht op in te

roepen («).

In het begin van April des voiigcn jaars wer-

den in den Anmterdanischen hortus de broeibak-

ken, waarin de zoogenaamde Kaapsche bolgewas-

sen in den vollen grond gekweekt worden, op-

(a) Uc hoofdzaak vau mijne waarnciiiiugen ten dezen
i», op weinige uitzuudcniigcu en wijzigiugen na,
duor mij op den 23"en April 18'jO voorgedragen in

de vergadering der Eerste Klasse van liet IConinkl.

Wel. lusl. Van Wet., Lult. en Sdioone Kunsten.
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geruimd , ten einde eene bijna geheele vemieu-

wing Ie ondergaan. Onder die planten waren

twee soorten van Ixia , welke bijzonder mijne

aandacht troffen , namelijk Ixia lutea en /. car-

mosina. Hort. — Toen men de omringende aarde

van die planten wegnam, zag men de bollen om-

geven door sneeuwwitte , op lange stelenen in ver-

schillende rigtingen geplaatste bolletjes, welke bij

den eersten aanblik , toen het verband met de Ixia-

bollen zelven nog niet gezien was , eenige gelijke»

nis schenen te hebben met den gewonen eetbaren

champignon , zoo als die zich somtijds bij zijne

eerste ontwikkeling voordoet. Een nader onderzoek

deed echter al spoedig den waren aard der zaak

kennen. Het waren niet anders dan kleine bol-

len oji verlengsels of stelen , welker zamenhang met

de centrale zelfstandigheid van den bol der Ixia

zeer duidelijk zigtbaar was. Het loof zelve de-

zer planten was Ier hoogte van eenige duimen op-

geschoten. (Zie Fig. 2. ccc, cl. d. cl.)

Eene naauwkeurige beschouwing dier gesteelde

bollen moet van zelve leiden tot derzelver phy-

siologische beteekenis, welke, naar mijn oordeel,

hier niet verre kan te zoeken zijn.

Van de door mij bedoelde gesteelde bollen zag

ik er doorgaans twee of drie, zelden meer aan

eiken bol , waaraan zich dit verschijnsel vertoonde.

Deze bollen hadden stelen van 1— 5— 10 — 15

centimeters lengte en ongelijke dikte; zij waren

yleeschachtig , saprijk , en wit van kleur. In liet

midden onf^eveer bevatleden de stelen eenige wei

nige bundels vau vaten , doch schenen overigens
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zamengeslelJ te zijii uit dezelfde element.aire or-

ganen , als welke doorgaans worden gezien in de

overige steelachtige organen dezer monocolyledo-

nische familie. Aan de lucht of aan uildrooging

blootgesteld zijnde, worden deze stelen zeer ligt

ingekrompen tot een dunnen fijnen draad. Aan

hunne uiteinden dragen zij witte, slechts enkele

malen (wanneer zij zich boven den grond vertoo»

nen) min of meer paars gekleurde bolletjes , wel-

ker ontwikkeling, zoo als ik uit mijn onderzoek

meen te kunnen opiraken, met die van den steel

zelven in eene gelijke verhouding voortgaat. Inden

aanvang , dat is , als de steel reeds eenige duimen

lang is, vertoont zich de bol het eerst als een klein,

ondoorschijnend puntje. Vervolgens bespeurt men

daarin een' eigen vorm , terwijl de spits van het

bolletje fijn uitloopt. Er is eindelijk een duide-

lijke rand , eene grens tusschen den bol en deu

steel zigtbaar. De genoemde rand wordt vervol-

gens ter plaatse van de aanhechting zamengetrok-

ken , ea is nog slechis door de in het midden ge-

legene vaten , die uit den steel in den bol door-

dringen, vereenigd. Doch, ook deze schijnen wel-

dra af te sterven , de bol valt af, of laat zich al-

thans los, om, op zekeren afstand van demoeder,

als 't ware een zelfstandig beslaan te gaan leiden.

En hieruit is mede te verklaren hoe het geschiedt,

dat , door zijdeling3ch9 ontwikkeling in deze etf

ook in andere planten , csne soort vr^n verhuizing

plaats heeft , en eene uitbreiding naar verschillen-

de punten van den omtrek kan ontst.-an, waar-

van de planfae »lohnifcrae , onder do Dinohjle-
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donen , zoo veelvuldige voorbeelden aanbieden

,

terwijl daarbij de moederplant niet zelden afsterft.

De pas afgestooten bol toont aan zijne basis in

het midden reeds een puntje , zijnde hel beginsel

van hetgeen men in den gewonen bol doorgaans

discus noemt ; er ontstaan aldaar al spoedig wor-

telvezeltjes , de bol doorloopt alle stadiën van

ontwikkeling even als zijne moeder en aldus gaat

,

ook langs dezen weg de immer voortdurende op-:

volgende ontwikkeling schier eindeloos voort.

In dezen gesteelden bol nu erkent men een

vliesachtig omhulsel , dal eerst eenigzins saprijk en

vleeschachtig , denzelven geheel en al omsluit

,

daarna , door verlies van sappen uitgedroogd

rimpelig en ruimer wordt dan noodig is om den

bol te bevatten, en aan de punt zich zamenlrekt

tot eene , eenigzins spits uitstekende verlenging.

Bij de overlangsche doorsnijding van zulk een

bolletje, ziet men zijdelings eene vaste massa, in

het midden de centrale substantie en aan den top

dier massa ontwaart men reeds het beginsel van

den bol voor eene volgende vegetatie. Zoo gaat

ook hier als 't ware de reproductie van nieuwe

individuen tot in hel oneindige voort, en draagt

elke , nieuw ontwikkelde knop alweder het begin-

sel in zich van eene volgende generatie.

De steel, welke na het afvallen van den bol aan

zijn doel (het voortbrengen van een individu) heeft

beantwoord , en ook geene voeding meer erlangt

,

wordt steeds dunner en saploozer ; eindelijk geheel

en al te zamen gekrompen zijnde , valt dezelve waar-

schijnlijk later van het punlaf, waarmede hij aan-
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gehecht was aan den bol, waaruit hij ontstond,'

even als vroeger de bol , dien hij droeg , van hem

was afgescheiden geworden. ( Fig. 3— 6.)

In eenige Tulpen , met name Tulipa suaveolens ,

T. oculus solis , T. Clusiana heb ik een ver-

schijnsel gezien , dat met het hier boven beschre-

vene ongetwijfeld eenige overeenkomst aanbiedt,

doch waarvan ik , voor als nog , de mededeeling

moet terug houden. In enkele Hyacinthen-bollen

zag ik mede dergelijke stengel- , of steelvormige

ontwikkelingen , waarbij , even als bij de Tulpen

boven genoemd , de moederbol verloopt , de groei

echter in geheel tegenovergestelde rigting van den

scapus plaats grijpt.

Tot hiertoe de beschrijving van het door mij

waargenomen verschijnsel. Hebben anderen , in-

zonderheid de physiologen, reeds op dergelijke

verschijnsels de aandacht gevestigd ? De bloemis-

ten schijnen deze en soortgelijke uilgroeijingen aan

de bollen ongaarne te zien ; zij geven eene slechte

rekening, want in ieder geval , loopt de zaak

hier uit op het niet blocijen van de plant. Er is

overigens geen juist begrip aangaande het ont-

staan , de benaming , enz. dezer bolletjes. Men
spreekt van zinkers , uiltoopers , lulpendieven

,

enz.; alle welke benamingen geene juiste bestem-

niing hebben en zeker ieder voor zich op bijzon-

dere verschijnsels in den groei der bollen behooren

te worden toegepast.

Men mag met goede reden onderstellen dat

F. C. Meoicds eene zaak , met die, welke wij hier

boven bettchreven hebben , overeenkomstig, bedoeld
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heeft , terwijl hij handelt over de AUium ni'

grum , L. Ik was , tot (his verre , niet ia de ge-

legendheid om deze planlsoort in belrekking tot

het verschijnsel , hetwelk Medicus hier schijnt te

bedoelen , te onderzoeken, üe scherpzinnige ge-

leerde laat er zich aldus over uit : « Noch gan%

« anders ist es bei Allium nigrum , L. Hier

« entspringen dergleichen astigen Verlange-

« rungen aus dem feslen Körper der alle Zwie-

« bleti ; aber diese Verlangerungen sind nicht

« mit den Schuppen verwachsan, sondern sie

« sind ganz fret. Viele dieser üstigen Verlan-

« gerungen liegen in Wurzelgestalt wagerecht

« im Bodem im ümhreise um die alle Zwiebel

« herum , sind oft einen Zoll lang, und am

<( Eitde derselhen stehen die jungern Brut-

« %wieblen an. u. s, w. " (a).

De Tristan heeft over boldragende knoppen

eene opzettelijke verhandeling geschreven , waar-

in evenwel het hier door ons bedoelde verschijn-

sel niet is behandeld, en in 't Lijzonder Colehi-

cum autumnale en Aüitim vineale in hare ver-

schillende ontwikkelingitijdperken worden be-

schouwd. Er onlbreelvt daarbij echter eene rig-

tige beschouwing der deelen , én in de verlenging

(a) F. C. Medicus, Kritische Bemerk, iiber Gegen-

stande aus dem P/lanzem eiche , Istts Bandes zwei-

tes Slück ; en Acta Ac. Theod.-Pal. , Tom. VI.

De inzage van beide deze sliikken bun ik ver-

schuldigd aan Prof. G. VboUK, zijnde my der_

zelver inhoud te voreu oubckeod geweest.



169

xelve welke den bol draagt, én in den bol iel-

ven, die, zoo ik wél oordeel , daarbij niet zoo zeer

op die verlenging geplaatst , dan wel als eene

voortzetting van dezelve Ie beschouwen is. Met

andere woorden: de centrale substantie van den

gesteelden bol vangt dddr reeds aan bij het punt

der aanhechting aan den mdederbol en doorloopt

aizoo gewis de substantie der verlengsels aan welker

punt voorts geen nieuwe bol te zien is, Eene na-

dere beschouwing van de ontwikkeling diens bols

zal ons in het vervolg met zekerheid op dit verschil

wijzen. Hetgeen dï Tristar alzoo heeft afgebeeld ,

is , met hetgeen wij hier bedoelen , niet hetzelfde

Ie achten. Zijne waarnemiugeu verdienden even-

wel eene meer algemeene bekendheid (a).

Het kan zijn dat behalve beide deze schrijvers

.

ook anderen van de hier door mij bedoelde zaak

eenige melding gemaakt hebben. Eene vlijtige

nasporing echter heeft mij niets van dien aard

doen kennen. Indien iemand welligt waarne-

mingen, hetzij eigene, hetzij van anderen mogte

hebben of kennen , met derzelver mededeeling

zal hij mij zeer verpliglcn. Van mijn' kant zal ik

dezelve dankbaar erkennen en vermelden. Overi-

g'jns meen ik der pliysiulogie geene ondienst te

(a) Zie : ffitf. des de'vi/nppemeru de quelquet gemmes

hidbireres , et priHcipalcment de celles du Cotchi-

quc. J'ar Mr. ni-. 'Jhistan, ülém.du Mus. djlist.

Hal., ïorac X. 1'iiris 1823. p. 36. M. I cl II.

Aangeli. door den gclcuidvD Tu£VlSA.hUS iu zy-

Dc 1'hysiologie.
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zullen hebben gedaan , door eene zaak , waarop

in den nieuweren lijd niemand oplettend scheen

,

en waarop voor eene halve eeuw Medicus weliigt

gedoeld heeft , onder de aandacht te brengen (a).

Laat ons, ten einde een juist begrip van onze

gesteelde bolletjes te erlangen , kortelijk den nor-

malen Ixia-bol beschouwen. Al dadelijk doet

zich daarbij de vraag op , of hij behoort tot den

waren bol- , dan wel tot den knolvorm. Veelal

was men gewoon hem te brengen tot de dusge-

naamde vaste bollen , dat is , waarin de organen

der bladmaking , althans zoo heet het , voor een

gedeelte vergroeid zijn tot éen ligchaam. Ik kan

thans niet wel in eene verdere beschouwing dezer

zaak treden , maar ik schroom niet te verklaren

dat ik het er voor boude, dat, zoo al de bena-

ming van bol , zoo vaak op eene onbestemde wij-

ze toegepast , minder doelmatig moge geacht

worden, de namen van ^wéer , cormus , en welke

al meer, hier evenmin passende zijn, of dat deze

althans evenveel als gene verklaren.

In onze afbeelding stelt Fig I. «—ƒ. den

Ixia-hol voor in zijn gewonen , natuurlijken toe-

stand. Fig. 9— 10 dienen ter verdere ophelde-

ring. De bol bevat in zijn midden de centrale sub-

(a) Ik vond mij zeer teleurgesteld, door hij Ernst

VON BjiRG , die Biologie der Z\fiebelgewachse

,

1837, geene meer degelijke zaken, en niets over

dit Ijelangrijk onderwerp te vinden. Het is jam-

mer , dut die geleerde zeil uiet meer geobserveerd

beeft.
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stantie , welke den op- , en nederwaartsgaanden

stengel voorstelt. Men zoude den laalsten gevoe-

gelijk kunnen vergelijken met een waren pen-

wortel ,
gelijk onder anderen voorkomt bij de ont-

wikkeling van Crocus ver?ius uit zaad , onlangs

nog waargenomen door mijn hooggeachten vriend

Prof. H. C. VAM Hall en mij welwillend medege-

deeld. De structuur van dezen stengel bestaat

,

in 't algemeen, uit een celachtig weefsel, waarin

zoo wel verlengde of vezelige vaten , als spiraal-

vaten voorkomen , in geene bepaalde orde of re-

gelmaat verdeeld of verspreid. Hij heeft met de

omgevende vleeschachtige massa , welke grooten-

deels celachtig is, geen bepaalden anatomischen

lamenhang. Aan den top des bols doen zich de

bladen voor , welke met de bedoelde massa wel

niet zamenhangen , echter dezelve omgeven , van

onder aan den caudex ontspringen , en boven aan

den top des bols naar elkander toeneigen. Reeds

vóór dat de bol zijn volkomen wasdom heeft ver-

kregen , is aan deszelfs top binnen het loof, een

beginsel van een nieuwen bol voorhanden. Deze

zal een volgend jaar volkomen uitgroeijen en op

den eerstgemelden , dien wij raoederbol noemen

,

welke alsdan niet meer zal gevoed worden
, ge-

zeten zijnde, denzciven uitmergelen. Na zelf wor-

tels geschoten en bladen ontwikkeld te hebben , zal

hij een zelfstandig leven leiden , en den oorspron-

kelijken of moederbol, door het opslurpen zijner

saippii, allengskens in omvang doen verminderen

,

welke eindelijk zaïnciigekruinpcn uls dood wordt
afgcsloülen : eeue afilooting

, welke volgens dezclf-
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de wetten en waarschijnlijk op eene overeenkom-

stige wijze geschiedt , als naar welke dit in ande-

re organen, knoppen, bladen, enz. plaats heeft.

Er is eene duidelijke afscheidingsgrens tusschen

het levende en afgestorvene , weldra af te wer-

pen , deel der centraal-substantie , welke uit den

ouden in den jongen bol doordringt.

Hierbij heeft nog een verschijnsel plaats , der

vermelding niet onwaardig. De afscheiding na-

melijk wordt bovendien nog bevorderd , door de

uitgroeijing van vrij stevige wortelvezels uit het

midden van de basis van den kinderbol , waardoor

de bollen, die aanvankelijk boven elkander staan,

in onderlinge betrekking veranderen. De centraal-

massa , dat is , de steng moet daarbij noodzake-

lijk langer en de moederbol van zijn kind los ge-

echeiden , hetzij lager, hetzij ter zijde geplaatst

worden ,
gelijk onze Figuren 1. « 6. ƒ. en 9, g.

zulks toelichten.

Er is ook somwijlen op den moederbol der

Ixia meer dan één jonge bol geplaatst; zij zijn

er als zoo vele knoppen , dat is , individuen inge-

plant , en elk voor zich voorzien van eene ceu-

traalsubstantie en de omgevende vleeschachtige

massa.

Maar , als ware zij met zoodanige wijze van

instandhouding der soort niet te vreden, koos de

natuur bovendien nog een anderen weg in de

voortplanting der soort, die, in de Monocotyle-

donen , zoo veel meer door middel van den on-

deraardschcn stengel , dan door zaden plaats
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heeft , en -waarin als 't ware bij voorkeur door

de voedingsorganen voorzien wordt.

Er ontstaan namelijk , even als in de meeste

bolgewassen , nog kleine bolletjes onder aan den

jongen bol (^enimae axillares) , die inden gewo-

nen toestand en op de gewone wijze tot hunne ont-

wikkeling gerakende, geen' merkbaar nadeeligen

invloed op den kinderbol uitoefenen. Op kleine,

doorgaans naauwelijks zigtbaie steeltjes gezeten

(Fig. 1, c.) , worden zij later een eigen bestaan lei-

dende wezens , indien zij daartoe genoegzaam

voedsel aan de moederplant vermogen te ontleenen.

De vergelijking van de afwijking, welke wg
boven in Ixia htfea en ƒ. carmoniyia beschreven

hebben , met de normale ontwikkeling der gem-

mae axillares , zoo als Tvij ze noemden ,
geeft

ons de gereede verklaring van deze zonderlinge

zijdelingsche verlengsels: een verschijnsel dat, in

die mate , bij de bollen ongewoon is Ie noemen*

Bij mij althans blijft er niet de minste twijfel

over , dat deze lange stelen ontstaan ten gevolge

eener overmatige uitgroeijing van het doorgaans

zeer korte deel, hetwelk den zijdelingschen bol

{gemma axillaris) met de centraal-substantie

verbindt.

De invloed , dien zulk eene sterke uitgroeijing

dier stelen op de reproductie van bollen ^knop-

pen) boven aan den top en in de oksels der cen-

Iraalmassa en des kinderbols gelegen , uitoefent,

kan den opraerkzamcn waarnemer niet ontgaan.

Velen der genoemde jonge bolletjes worden mis-
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dragen , of in sommige exemplaren ontbreken zij

ten eenemaJe. De kinderbol zelf wordt uitgeput

,

of groeit althans niet genoegzaam , en terwijl hij

slechts weinig blad voortbrengt , weigert hij ook

zijne bloem, ten gevolge der sloornis in den was-

dom welken een gezonde toestand vereischt.

Maar waarvoor is nu die steel te houden ? Welk

orgaan stelt hij voor ? En in welke verhouding

staat hij , zoo wel tot het bolletje dat hij aan zij-

ne punt draagt, als tot de centraal-massa der

plant , uit welke hij zijnen oorsprong heeft ?

Hoe moeijelijk het ook moge zijn over de be-

teekenis van organen te spreken of te beslissen

,

meen ik echter hier mijn gevoelen niet te mogen

terug houden.

Zoude men dien steel niet mogen houden voor

een veranderden , uitgegroeiden bol , of liever

voor deszelfs centraal-massa ? Ik ben niet onge-

negen tot deze wijze van verklaren over te hel-

len. Ik durf mij bijna vleijeu ook anderen in dit

gevoelen te zullen zien deelen.

Door eene of andere , ik durf niet beslissen wel-

ke , naaste oorzaak , meer dan gewoonlijk van

tusschen den kiuder- , en den moederbol als naar

buiten gedreven , heeft hij nogtans zijne wijze van

ontstaan uit den oksel van beiden even als de ge-

wone g^emmae axillares. Hij schijnt de vleesch-

achtige massa, die aan dezen eigendommelijk is,

. te missen , en , daar alzoo aan dezelve van het

aangevoerde voedsel niet behoeft te worden afge-

staan , is daarin eene reden Ie meer aanwezig der

builengewoue uitgroeijing van dit stengeldeel. 1- ie
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groote hoeveelheid voedende stof is levens dé re-

den , waarom in een , overigens vooral vaatachtig

deel , zoo als wij boven mede reeds aangaande

den caudex of de centraal-massa hebben aangege-

ven, eene zeer groote hoeveelheid contexlus cel-

lulosus , en, zoo als wij reeds zeiden, van ver-i

leng'le cellen aanwezig is. De laatstgenoemde cel-

lenvorm is bovenal eigen aan alle monocotyledoni-

sche planlendeelen , die zeer sterk groeijen. Men

beschouwe slechts microscopisch de bloemstengels

van Tulpen en Hyacinthen. Gelijk nu bij de ge-

wone ^ewj^ae a^^zV/are* de steelachtige , in enkele

individuen èok wel eeus zijdelings uitgebreide, aan-

hechting orimiddellijk in den kleinen bol overgaat,

loo wordt daarentegen hier die steel , als 't ware

in het oneindige verlengd ; de bol , dien hij dragen

zal , ontbreekt nog, en , terwijl de verlenging voorl

blijft gaan, blijft de; bol ontbreken. Zoo althans

schijnt het te zijn, maar het is , geloof ik , anders

met de zaak gelegen. Neen , het is geen steel

die eett' bol zal dragen, maar een bol van welken

alleen de verlengde centraal-massa is uitgegroeid.

liet is eene centrale zelfstandigheid , die aan hare

punt een knop draagt , even als de moeder denr

kinderbol en deze den kleineren , onder den scapus

besloten , draagt. Het is de moaocotyledonische

stengel, of, zoo men wil, tak, die zelf een indi--

vidu , uit zijn punt eene nieuwe f^emma te voor-

schijn brengt. Het is dus iets meer dan een een-

Toudig tusschen gejilaatst deel , iets anders daa

een eenvoudig verlengde steel. Aan iederen knop
of bol

,
geplaatst op , of gehecht aan den kinder-

«AT. TijoscBa. Ü. VIII. St. 2. 12
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bol is hij gelijk te achten, en, geluk deze als 'twa*

re zamengedrongen zijn, opdat ik mij van dit

woord bediene , en aan hunne toppen reeds ter^

stond hel beginsel van een nieuw^ individu besloi

ten hebben, even zoo groeit deze steeds uit en

toont eerst later het nieuwe individu.

Ik geef gaarne mijne meening voor beter en rij-

per oordeel. Ik wil trachten, bij eene volgende

mededeeling , mijn gevoelen , ook phytotomisch
j

nader toe te lichten, en zal elke bescheidene en

op kennis van zaken gegronde bedenking of te-

genspraak , in dank aannemen.

Wij hebben boven reeds gewezen op de analo>

gie tusschen het verschijnsel, waarover wij hier

hebben gehandeld , en de plantae sloloniferaei

Omdat wij er [irijs op stellen wél verstaan en rig-

lij beoordeeld te worden, achten wij ons ver-

pligt , onder die gewassen te noemen : Solnnum
tuberosum , Acfoxamoschatellina , sommige Saxi-

fragae. Die analogie is bovenal in den vorm , in

de wijze van verspreiden en , zoo als het heel,

in het verhuizen dier planten Maar, men be-

schouwe vooral de verschijnselen , welke daarin

plaats hebben . in verband met de structuur. Ver-

valt dan niet die vermeende analogie? Wij geloo-

ven , ja, in de meeslen. Hel onderwerp is uilsfe-

breid , het veld van onderzoek , van vergelijking

is schier eiiidcloo';. Wij hopen er ons weldra

eenige schreden verder op te wagen.

Amsterdam den J8 Maart JSiJ.

I



VERKLARING der FIGUREN.

Fi". l. Bol van I. carmosina in nat loesland^

a) niéuwe bol. b) oude bol van het vorige

jaar. c) jonge bollen , welke ontstaan in den

oksel Van den ouden en den kinderbol <l) een

uil den oksel aan zijne punl naar beneden af-

hangende bol. e) wortelvezels. ƒ) penwor.

lel der cenlraalmassa.

Fig. 2. Bol van /. carmosina. a) nieuwe bol.

b) oude bol van het vorige jaar. ccc) bol-

letjes op stelen, dthf) stelen, e) oorsprong

van de sleeltjes der bolletjes.

Fig. 3. Een jong gesteeld bolletje in zijne eerste

ontwikkeling.

Fig. 4. Hetzelfde van onder aan de basia of het

punt van aanhechting gezien.

Fig. 5. Hetzelfde overlangs doorgesneden.

Fig. 6. Hetzelfde in een meer gevorderden staat.

Fig. 7. Een bolletje met een kort , eenigzins ver-

breed steellje , zoo als hetzelve zich ^ewoon-

lijk uit den oksel v.m den moederbol ontwik-

kelt , doch welk steellje , in de hier voorge-

stelde figuur , twee zijdelingsche uitbreidingen

maakt. Vergroot.

Fig. 8 Een jong bolletje door den steel afge-

stoolen en gevonden op zekeren afstand van

de moederplant.

Fig. 9 Een doorgesneden bol mei langgesleelrfe

jonge bollen, a) nieuwe bol. h) zijne cen-

12'
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traal-massa. c) stengel, e) beginsel van een

anderen bol boven op den nieuwen, ƒƒ) af-

gesneden steeltjes van de op stelen gedragen

bollen, g) centraal-zelfslandigheid , welke den

ouden bol zijdelings aangehecht heeft , dien

zij op het punt is om af te stooten, A) oude

bol welke bijna geabsorbeerd is. i) centraal-

massa , welke zich als penwortel voortzet.

Fig. 10. Hier is bijna hetzelfde voorgesteld als in

Fig. 9 , maar is echter de oude bol geheel en

al afgezonderd.
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GTSSINGEB BETREFFEIVDE DE EERSTE VORMING

DER CELLEN EN DERZELVER KERNEN IH

PLANTIARDTGE EN DIERLIJKE WEEFSELS
,

GEGROND OP HET ONDERZOEK TAN AN-

ORGANISCHE PRAECIPITATEN ;

P. H A R T I N G.

Reeds sedert eenen geruimen tijd heb ik mij

onledig gehouden met het mikroskopisch onder-

zoek van een groot aantal praecipitaten en der-

zelver merkwaardige gedaanteverwisselingen. In

het eerstvolgend stuk van het Bulletin des scien-

ces ]>hijsiques et naturelles de Neerlande , zal

een omstandig verslag verschijnen van de uitkom-

sten, die dit onderzoek heeft opgeleverd, bege-

leid van de noodige afbeeldingen. Door de aldaar

in acht genomen scheikundig-stelselmatige volg-

orde , zijn echter eenige waarnemingen , die wei-

ligt ook ter verklaring van sommige physiologi-

8chc daadzaken niet geheel vruchteloos kunnen

aangewend worden, uil derzelver verband gerukt

,

en het kwam mij uit dien hoofde , niet ongepast

voor, den lezers van dit , uitsluitend aan natuurlijke

geschiedenis en physiologie gewijd tijdschrift, een

algemeen overzigl van dezelven aan te bieden.

Ueschouwen wij vooreerst kortelijkde algemecne

uilkomsten der gedane nas]iuringcn , om vervol-
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ger.s meer opzetielijk siil Ie «faan bij datgene,

wat eenige toepassing op de physiologie belooft.

De vorm der door den tnikroskoop onderzoch-

te praecipitaten is zeer verschillend ; echter kan

men dezen tot eenige hoofdvormen terugbrengen

,

waarvan sommigen oorspronkelijk \primitif) , an-

deren opvolgend (consecuiif) zijn. Tot de eersten

behooren: ten 1*"= het kristalvormige , 'iA^ het

^eletachtige , 3''e het moleculaire en 4^^ het

doorschijnend vliezige praecipitaat. De beide

eersten ondergaan , eenmaal ontstaan zijnde , gee-

ne verdere gedaanteverwisselingen , zoo als wel

het geval is met de beide laatsten , waaruit het

%amenkattge7id moleculaire — het moleculair'

vlokkige — , het moleculair-vliezige — (waar-

van het m.oleculair-plaalvormige slechts eene wij-

ziging is) I en eindelijk het korrelige praecipitaat

ontstaan. Dit la.Ttste, hetwelk het eind-resultaat

is van de elkander opvolgende gedaanteverwisselin-

gen , die sommige praecipitaten ondergaan , heb ik

onder den naam van tertiaire mikroskopischefor-

matie aangeduid , terwijl de overigen tot de secun-

daire vormen behooren. Omtrent al deze klassen

van praecipitaten kan men hel nadere in het Bullen

tin vinden , waar tevens datgene , wat de waarne-

mingen nopens het ontstaan van kristallen , als

mede den invloed , dien de warmte en eene langza-

me praecipitatie op dezelven uitoefenen , verders

betreffende de gedaante, grootte en beweging der

moleculen , enz. geleerd hebben , uiteengezet is.

Het zijn , in de eerste plaats , de vhezige praecipi-

taten , wefke mij t^veschijiien uit een physiologisch
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oogpunt eenige aanclaohf Ie verdienen. Deze klas-

se is zfer talrijk. Ve praecipilaten' van ijzT-

,

koper-, kwik-, nickel-, kobalt- en uraniumzou-

teu door prolo- en deulocijaniiretum polassü et

ferri, van ijzerzouten door succiiias amnioniae,

van kalk en magneziazouten door koolslofzure

polasch en soda enz. , bestaan onmiddelijk na de

vermenging der oplossint^en uit groote , van talrijke

plooijen voorziene, volkomen doorschijnende vlie-

zen, welke men, des niet bewust zijnde, be-

zwaarlijk voor eene anorganische zelfstandigheid

zoude houden. Deze volkomen vliezige toestand

is echter in de meeste gevallen slechts lijdelijk

,

en gaat na een korter of langer tijdsverloop ver-

loren. Het zal niet ondienstig zijn , ten einde

den lezer een juister denkbeeld te geven van den

gang dezer gedaanteverwisseling, hier een dezer

praecipitaten , hetwelk dezelve bijzonder duidelijk

vertoont, eenigzins omstandiger te beschrijven.

Wanneer men bij de geconcentreerde oplossing

van chlorurelum calcii (1 deel op 3— 4 deelea

vater) de desgelijks geconcentreerde oplossing van

su'icarbonns po/assae voegt , en een weinig van

het aldus gevormde uit koolslofzure kalk bestaande

praecipilaat onder den mikroskoop brengt , dan

ziet men, dat hetzelve gevormd wordt door eene

vliezige massa, welke zoo duorscliijnend is. dat

zij alleen aan de talrijke plooijen onderkend kan

worden (zie Fig I). Dit valt nog meer in lirt

oog , wanneer men van ieder der oplossingen

«•i-n'in druppel op het voorwcrpglaasje dif^t nanA

elkander claJitsl , en beiden nu bedekt mei ccn
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glasvlicsje, zoodal zij in een vloeijen. Beziet

men dit mengsel door het vergrootglas, dan zal

men aanvankelijk hoegenaamd niets van eenig

praeoipitaat kunnen ontwaren, maar naauwlijks

heeft men het glasvliesje een weinig verschoven

,

of ontelbare plooijen doorkruisen het geheele veld,

zoodat men meenen zoude , de draden van het

onregelmatige webbe van sommige spinsoorten voor

zich te hebben. Hieruit blijkt tevens, dal deze

vliezen geenszins broos en hard , maar integendeel

zeer buigzaam zijn. Na een tijdsverloop , welks

kortere of langere duur voornamelijk van den

hoogeren of lageren warmtegraad , van den min-

der of meerder geconcenlreerden toestand der opr

lossingen , als mede van nog andere omstandighe-

den afhangt , waarop wij straks zullen terugko-

men, beginnen deze vhezen de eerste gedaante^

verwisseling te ondergaan. De doorschijnendheid

en buigzaamheid verdwijnt allengskens , het prae^

cipilaat wordt moleculair-vliezig , d. i. er vormen

zich inde vliezen lallooze , uiterst kleine ligchaampi»

jes, terwijl dezelven tevens nu bij de minste aan-

raking ligtelijk scheuren, (zie Fig. I. a.) Onder-

zoekt men hel praeoipitaat eene poos later , dan

ziel men , dat een gedeelte der vliezen reeds ge-

heel verdwenen ik , en dal , uit kleine moleculen

bestaande vlokken , derzelver plaats hebben inge-

nomen. Hel aantal dezer vlokken neemt langza-

merhand toe , en nu bespeurt men ook , dal te

midden der moleculen , die dezelven zamenstellen

,

grootere min of meer ronde , donkere vlekken ontr

ctaan ; deze vlekken of eigenlijk korrels worden
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<vaB lieverlede grooter en scherper van omtrek
,

terwijl de vlokken zelve doorschijnender worden

en eindelijk geheel verdwijnen, waarna de kor-

rels afgezonderd of met elkander vereenigd ach»,

terblijven. Deze bezitten nu nog niet allen scher-

pe omtrekken en zijn- ook nog meerendeels on-

doorschijnend , doch ten laatste verkrijgen ook

de omtrekken eene volkomen scherpte , terwijl de

meeste, vooral de kleinere geheel of half door-

schijnend worden. Derzelver gedaante is in vele

gevallen volkomen bolvormig (zie Fig. 3. ) , som-

wijlen ellipsoïdisch (zie Fig. 4.) , in andere ge-

vallen meer onregelmatig (zie Fig. 2), Eenige ma-

len heb ik er waargenomen , die een kleiner bol-

letje , als ware het een kern , insloten , andere

malen bestonden dezelven uit talrijke kleine bol-

letjes en hadden zij hierdoor een moerbezieachtig

voorkomen , hetgeen inzonderheid bij die genen

het geval was, welke zich gevormd hadden in

eene oplossing van chlorcalcium in gomwater (zie

Fig. 5).

Op dezelfde wijze nu , als de beschreven kor»

reis in hel uit koolstofzuren kalk bestaande praeci-

pilaat ontstaan, vormen zich dezelven ook in alle

die gevallen , waarin eenig moleculair-vlokkig

praecipitaal deze gedaanteverwisseling ondergaat.

Uitnemend fraai is dezelve , wanneer men bij eene

oplossing van twee deelen sulphas c.upri in acht

deelen water één deel ammonia liquida van de

«tcrkte der 1'harm. Belg. voegt. Deze verhou-

ding is echter volstrekt noodzakelijk, want ge-

firuikt men eeiie dubbele hoeveelheid wiiler Ier
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oplossing van hel kopprzout , dan 7,al men , ook

na verscheiden dagen het praecipitaat nog onver-

anderd vinden , terwijl in de opgegeven verhou-

ding de Torming der korrels bij de gewone tem:-

peraluur reeds na eenige minuten eeiien aanvang

iieemt (zie Fig. 6 en 7). Dit duidt derhalve aan,

dat de praecipilaten alleen onder zekere gunstige

omstandigheden deze gedaante aannemen, en dat

dus die gevallen , waar ik tot nog toe het ont-

staan der tertiaire formatie niet heb kunnen waar-

nemen , nog geenszins bewijzen , dat dezelve vol-

strekt niet plaats hebben kan.

Reeds uit het gezegde zal men hebben kunnen

Opmaken , dat de vorming dezer ligchaampjes het

gevolg is van de onderlinge aantrekking («j en

vereeniging der moleculen , die de vlokken zamen-

stellen , doch eensdeels uit hoofde van de slechts

gedeeltelijke doorschijnendheid dier vlokken , en

anderendeels ten gevolge van het meestal zeer

langzaam elkander naderen der moleculen , is die

vereeniging eenigermate onduidelijk waar te ne-

men, doch met de grootste duidelijkheid heeft

dezelve plaats in die piaecipilalen , welke oor-

spronkelijk uit van elkunder afgezonderde mole-

culen bestaan , zoo als dat , hetwelk oiitstaat door

de oplossing van hijposulplns sodae met het eeii

of ander mineraal zuur te vermengen. Ook hier

vereenigen zich de moleculen wel eerst tot vlok-

(a) Over de inwonercle aantreUkings- en terugstoo-

tingskn.clit der inoletiilcu zie men almede liet

Buttttin.
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l:pn, maar deze zijn zeer klein en men ziet hier,

zoader den minsten twijfel over te laten, hoe de

deeltjes zich lot kleine bolletjes , en deze weder

zich tot grootere vereenigen.

De tijd , welke tot deze volledige gedaantever-

wisseling vereischt wordt , verschilt aanmerkelijk

bij de verschillende praecipilaten. Zoo besteedt

b. v. het cilias argenli hiertoe verscheidene da-

gen, terwijl het praecipitaqt, oi>tstaan door bij de

oplossing van chlorbaryum die van koolslofzure

ammonia te voegen, schier onmiddelijk na de ver-

menging bij de gewone temperatuur uit ronde, vrij

groote bolletjes beslaat , zoodat dit bijna aanleir

ding zoude kunnen geven tot liet vermoeden , als

of in sommige gevallen deze korrels eene oor-

spronkelijke vorming waren, doch het tegendeel

blijkt duidelijk , wanneer men de in smeltend ijs

geplaatste oplossingen op het mede tot htt vries-

punt afgekoelde voorwerpglaasje onder een mengt

,

en daarop dadelijk onder de lens brengt , als wan-

neer het praccipitaat blijkt te bestaan uit molecu-

laire vliezen , die zich echter allen binnen eenen

zeer korten tijd , tien seconden of daaromtrent

,

geheel in korrels veranderen.

Deze invloed der temperatuur is bijzonder op-

merkelijk. Alle gcd.iaiiicverwiss'jlingen der prae-

cipitaten worden door eenen hoogeren wurnite-

graad bespoedigd , door eenen iageren vertraagd.

Ik heb ten einde de wetten op te sporen van

den invlofd
, welken de warmte op de moleculaire

aatilrekkiiigskracht uitoefent , een groot aantal

waarncrnij gen aun het praccipitaat van kooiólof-
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zuren kalk gedaan , en schoon ik aanvankelnk bij

dit onderzoek met eene menigte geheel onver-

wachte hinderpalen te worstelen had , ben ik toch

eindelijk in mijn doel geslaagd. Het omstandig

verslag dezer reeks van waarnemingen hoop ik

eerlang aan het publiek mede te deelen. Voor-

loopig moge hier derzelver slotsom eene plaats

vinden. De tijd vereischt tot de volledige meta-

morphose bij de verschillende temperaturen wordt

uitgedrukt door de getallen eener geometrische

reeks, waarvan voor iederen graad van den hon-

derddeehgen thermometer 1,15273 de reden is , d. i,

indien de tijd bekend is, welke het praecipitaat

noodig heeft , om bij eenen zekeren graad , de

volledige gedaanteverwisseling te ondergaan , en

men dien lijd m , den graad t en de rede p noemt

,

dau zal de tijd, vereischt voor eenen hoogeren

warrategraad t' gevonden worden door -, , en

omgekeerd voor eenen lageren warmtegraad t"

door j)'"— 'm. Of deze wet ook toepasselijk zij

op de overige praecipitateu , dit zullen verdere

nasporingen moeten leeren.

Laat ons nu , na deze beknopte uiteenzetting

zien , in hoeverre deze daadzaken eenige vruchten

voor de physiologie beloven te dragen. Ik be-r

ken, dat ik met eenigen schroom van het veld der

waarneming op dat der gissingen overga ; echter

komen mij deze niet te gewaagd voor, om de-

zelve de aandacht der natuurouderzoekers geheel

onwaardig te keuren. De grenzen tusschen rij-

ken en rijken, tusschen organische en anorgani-
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sche natuur 'verdwijnen tocli hoe langer zoo meer
,

eu elke bijdrage, hoe gering ook, om de analo-

gie tusschen de wetten, die de verschijnselen in

beide deze groote hoofdafdeelingen der ligchamen

besturen , aan te toouen , en dus doende het duis-

tere begrip der levenskracht , door dat der meer

voor waarneming en berekening vatbare krachten

der anorganische natuur te vervangen, kan, mils

dezelve op gronden steune, niet als geheel nut-

teloos beschouwd worden.

ScniEiDEU heeft ons geleerd hoe zich de cellen

in de plantaardige weefsels vormen, en uit de

schoone en belangrijke ontdekkingen van Sghwabm

weten wij , dat ook alle dierlijke weefsels oor-

spronkelijk uit cellen bestaan. BaowN had reeds

Toorlang ontdekt , dat vele cellen kernen bevat-

ten. Volgens de zoo even genoemde waarnemers

,

ontstaan deze kernen vóór de vorming der cellen ,

welke zich eerst later ontwikkelen. ScnLEiDEs

heeft aan dezelven den naam van Cyloblaslen ge-

geven , en waargenomen , dat zij doorgaans 6éa

of twee , zelden drie of vier kleinere ligchaampjes

(kemkörperchen) bevatten , terwijl ook Schwann

hetzelfde heeft aangeteekend betreffende de cijlo-

Uasten in de dierlijke weefsels. Deze cyloblas-

len vormen zich te midden van een min of meer

belder vocht, dat meestal een aantal zeer kleine

moleculen bevat (zie Müller's Archiv , 1838.

Tab. III. Cg. 2. en Schwahs's ünlersuchungen ,

Tab. II. fig. 12). Dit vncht wordt cyloblasleme

gfheelen. Ten aanzien van de wijze, hoe zich

de rijlobluslen in het cyloblasleme vormen , zegt
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ScB\*A*S (S. 207. Tab. III. %. I, e, a en *)

het volgende: « £s wird %uerst ein KernAör-

perchen gebihléi ; uiti dieses schlagt sic/t etne

Snkic/i/e gewönhlich feinkörnicjer Substa'n% nie<-

der y die aber nach aussen noch nir.kt scHurf

hegrenzt ist. Indem nun zwischen die vor-

hartdene Molekiile dieser Schichte immer néue

Moleküle (i h^jelagerl wei-den , und zwar nur ih
hestimmter Enifernung vort dem Ksrnkörper.

eken grenzt sich die Schichte nach aussen ab ,

•utid es entstehl ein mehr odet weViigér begfenz-

ter Zellenkern. " Men ziet dat deze beschrijf

ving in de hoofdzaken overeenstemt met die wel-

ke ik gegfeVén heb van de vorming der korrels iü

de anorganische praecipitaten. Het eenige onder-

scheid -bestaat in het aanwezen van het kernlig-

chaampje , maar vooreerst ontmoet men hetzelve

volgens ScnWAns (S. 206) niet in alle kernen , en

ten tweede is het ook geenszins zeldzaam , dat

hien onder de korrels der tertiaire formatie et

eenigen aantreft , die zulk een kleiner ligchaampje

insluiten. Men mag het derhalve , als hoogst

'waarschijnli'k besclionwen , dat beiden , zoowel

de cytoblasten , als deze korrels derzeiver ont-

slaan aan dezelfde oorzaak verschuldigd zijn, na-

melijk aan de physieke aantrekkingskracht der

moleculen. Volgens ScnwAnu zouden de cyto-

blasten, die doorgaans vast zijil, somwijlenhoi

"wördeh ; ik geloof evenwel dal bij zulke kleine

ligchaarnpies de schijn al zeer ligt bedriegen kan.

Men vindt ook onder de korrels der praecipitaten

enkelen, die zoo volkcmen doorschijnend rijn.
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dat men dezelve bij een oppervlakkig onderzoek

voor hol zoude houden , terwijl zij alleenlijk p'al»

ter , dan de overigen zijnde , het licht mindet

breken.

Eene andere vraag is het , of de moleculen vafl

het cyloblasteme uit organische of anorganische

slof bestaan. Hier sluit zich eene waarneming

aan , welke ik reeds vroeger in dit tijdschrift

(Dl. VII. bl. 21S) heb medegedeeld, namelijk dat

de kernen der bloedschijfjes na de verbranding

zoo veel onverbrandbare deelen achterlaten, dat

dezelven nog duidelijk te onderkennen zijn (zie

Fig. 10. e. Fig. II). Schwamn nu, beschouwt de-

xe kernen , en mijns inziens met regt , als r.yto'

hlaaten. Ik heb , ten einde te beproeven in hoe

TPrre dit eene algemeene eigenschap der cytohlas-

'ten mogi zijn , een dun schijfje van eene jonge

uijen, in welks cellen dezelve in groot aantal

aanwezig waren , op dezelfde wijze verbrand

,

doch , alhoewel de omtrekken der cellen zelven

na de verbranding nog zeer duidelijk waren, zoo

kon ik echter van de kernen geen spoor meer

ontdekken. Dit ontkennende resultaat bewijst ech-

ter nog geenszins, dat deze laalstcn geen onver-

brandbare bases of zouten bevatten , want de ascH

kan zich verstrooid hebben , of zoo doorschijnend

zijn geworden , dat dezelve onmogelijk onder-

scheiden worden kan , zoo als zulks noodzakelijk

plaals moet hebben , indien de overblijvende deelt-

jes uit eene zelfstandigheid bestaan, die door de

warmte smelt en glasachtig wordt, b. v. phos-

pliorzure kalk.
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Vestigen wij nu, na het verband aangetoond M
hebben , hetwelk er bestaat tusschen de vorming

der cijtohlasten in de organische weefsels . en die

der korrels in de anorganische praecipitaten , on-

ze aandacht op de cellen zelven. Strüve {Journ.

f. prakt, chem, V. S. 450) , Goeppert (Poggehd,

Ann. XXXVIII. S. 668), Raspail (Chimie org.

p. 516), Rbade (Lond. and Edinh. Phil. Mag.,

Nov. 1837. p. 413) en Mete» (Jahresber., 1838.

S. 31) hebben waarnemingen bekend gemaakt,

die bewijzen, dat de wanden der plantencellen

door de verbranding hunnen vorm niet verliezen

,

en alsdan uit anorganische zelfstandigheden be-

staan. De eenvoudigste wijze, om zich hiervan

te overtuigen bestaat in het verbranden van een

gedeelte der epidermis van eenig blad op een glas-

plaatje , op dezelfde wijze , als ik dit vroeger voor

de bloedschijfjes heb opgegeven. Ten duidelijk-

ste herkent men dan na de volkomene verbran-

ding nog al de cellen en zelfs de omtrekken der

stomata (zieFig. 12). Bladeren, die eene dunne

epidermis bezitten , zoo als die van Rumex ace-

tosa of van Sambucus nigra , zijn hiertoe het

best geschikt. Bevochtigt men de aldus verbran-

de epidermis dezer bladeren met water, dan ont-

staat er geene verandering , maar door bijvoeging

eener zeer geringe hoeveelheid acidum hydro-

chloricum, lost alles zich oj). De oplossing door

warmte verdampt laat een zout achter , dat in de

lucht deliquesceert , en met oxalas ammoniae

een praecipitaat vormt. Derhalven bestaan de ver-

brande wanden dezer cellen althans hoofdzakelijk
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uit kalk , die •waarschijnlijk aau koolslofzunr is

gebonden geweest. Wat de dierlijke weefsels aan-

gaat , zoo weten wij , dat vele infusoria hulsels

bezitten, die uit kiezelstof beslaan, terwijl ik bij

de verbranding der bloedschijfjes mede sporen

van derzelver hulsels zag overblijven , welke , wel

"

is waar flaauw waren , zoo als men ook wel niet

anders van zulke dunne vliezige deelen verwach-

ten kon , maar evenwel nog duidelijk genoeg oui

geenen twijfel over te laten, vooral, wanneer ik

mij ten dien einde van de bloedschijfjes eens Sa-

Jamanders bediende (zie Fig. 10./. en Fig. 12).

Le meeste der zoo even genoemde waarnemers

sijn van oordeel , dat deze anorganische stoffen

een zamenstellend deel der elementaire organen

zelven uitmaken , doch volgens Meien zouden de-

zelve alleen door de vochten , die de cellenwan-

den doordringen , in oplossing worden gehouden.

Het is evenwel hoogst moeijelijk , zoo niet onmo-

gelijk, om zich de groote hoeveelheid te verkla-

ren , welke van sommige dezer stoffen , b. v. de

Jciczclstof opgelost zouden moeten zijn , zoo dat

onder anderen de Spongia lavustris door de ver-

branding niet minder dan 40 procent van dezelve

oplevert (Stbdve I, c).

Het komt mij derhalve niet alleen voor, dat

de eerste wijze van zien , veel meer overeenkomstig

met de bestaande daadzakeu is , maar ik meen.

zelfs , ecnen stap verder gaande , le mogen vragen :

of het zoo geheel ongerijmd zoude zijn, om aan

Ic nemen , dal de i'orming van alle liomnr/eue

«AT. Tijoecim. D. VIII. St. 2. 13
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or^a7usche vliezen begint tnet eene viieiiae

praecipitatie van zoogenaamtle anorganische

stoffen , welke vervolgens tot grondslag dienen,

voor de eigenlijk gelegde plantaardige of dier-

lijke %elfstandigheden ?

Tot oplossing van dit vraagstuk is het vooral

noodig , dat men aantoone , dat zich inderdaad

op die wijze wanden van cellen kunnen vormen

,

waut wij welen thans, dat de cellen, als de

grondvorm van alle plantaardige en dierlijke weef-

sels moeten beschouwd worden. Een ieder nu

kan zich hiervan gemakkelijk overtuigen. Wan-
neer men eenen droppel eener oplossing van deu-

tochloruretrum ferri (het gewone liq. slipt.

Loojf. is hiertoe volkomen geschikt) naast eenen

droppel eener oplossing van één deel suhcarho-

nas potassae in drie deelen water op een voor-

werpglaasje zoodanig plaatst , dat de beide drop-

pels elkander aanraken , dan ontstaat op het punt

van aanraking een doorschijnend , bruingeel ge-

kleurd, vliezig praecipitaat. Na eenige oogenblik-

ken begint men eene gasontwikkeling te bespeu-

ren, ten gevolge van het zuurgehalte in de ijzer-

oplossing; de hierdoor ontwikkelde , kleine gasbel-

letjes dringen door de vliezen , en ieder derzelver

omgeeft zich met een vliezig hulsel ; weldra ziet

men een aantal dezer bolronde vliezige blaasjes

in den droppel der potasch-oplossing drijven ; het

in dezelve bevatte koolslofzuurgas ontwijkt na

eenige oogenblikken , en Jaat de ledige hulsels te-

rug , waaraan racu nu eene grootere of kleinere
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ingeicerfde opfnln» ontdekt, door welke liet gS§

zich eenen uitweg gebaand heeft (zie Fig. 8).

Door de kokende geconcentreerde oplossingen

Tan chlorurelum calcii en van suhcarbonas po-

tassae te zamen te vermengen, is het mij eenige

malen gebeurd dergelijke vliezige ligchaampjes te

zien ontstaan. Andere malen kou ik , schoon de

vermenging zoo veel mogelijk op dezelfde wijze

geschiedde , niets van dezelven bespeuren. De oor-

zaak hiervan is echter duidelijk; door het ver-

mengen der kokende oplossingen is namelijk de

hierbij plaats hebbende watergasonlwikkeling ligte-

lijk te sterk , zoodat de vliezen dus wel scheuren

,

doch geen tijd hebben , om zich rondsom de gas-

bellen aan Ie zetten. Wanneer men bij eene zeer

geconcentreerde chlorcalcium oplossing eene uiterst

geringe hoeveelheid salpeter- of zoutzuur voegt en

nu eenen droppel van dit mengsel met dien eener

oplossing van subcarbonas polansae in aanraking

brengt , dan ziet men dezelfde ligchaampjes ont-

staan , als die ik zoo even beschreven heb , doch

de zekerste methode , om dezelve in groolen ge-

tale te verkrijgen is de volgende.

In eene , 8— 10 milhm. wijde, van onderen ge-

sloten glazen buis brenge men 12 gram eener op.

lossing van 1 deel chlorcalcium in 20 deelen wa-

ter en voege hier vervolgens bij 3 gram eener op-

lossing van I deel carbonas (bi-carbonas) potas-

sae 'm 6 deelen water. Nu keert men de buis

om boven een horizontaal geplaatst bord. Na
eenigen lijd zal men nu op de oppci-vlakle

van het vocht een iridescercuj vlies zien out»
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staati (a) , en tevens ontwikkelen zich een aantal

gasbüüetjes, bestaande uit het overtollige kool-

slofzuur. Brengt men nu een weinig van het op

de oppervlakte drijvende vlies onder den mikros-

koop , dan zal men in hetzelve een aantal celach-

tige blaasjes waarnemen , die aanvankelijk alle

op zich zelven drijven, en waarvan vele dubbe-

le wanden bezitten , terwijl sommige bovendien

nog een kleiner kringetje , als ware het een kern

,

vertoonen (zie Fig. 9. a). Opmerkelijk is hierbij

de sterke schokkende beweging tusschen deze blaas-

jes onderling , die klaarblijkelijk niets gemeens

heeft met de gewone beweging der zeer kleine

moleculen , maar veeleer van electrischen oor-

sprong schijnt te zijn. Eene wijle later hebben

velen zich groepsgewijs vereenigd , terwijl zich

tusschen dezelven de kleine bolleljes der tertiaire

formatie hebben geplaatst, welke het gevolg zijn

der metamorphose van het overige gedeelte van

het praecipilaat (zie Fig. 9. b).

Door deze waarnemingen mogen wij het als uit-

gemaakt beschouwen , dat de vliezen der anorga-

nische praecipilaten de noodige buigzaamheid en

rekbaarheid bezitten , om den vorm van cellen te

kininen aannemen , schoon ik er verre af ben

,

van te willen beweren , dat de cellen in de or-

ganische weefsels op dezelfde wijze als boven be-

(a) Vele vliezige praccipitaten zijn ligler dan waler,

en zinken dan eerst in hetzelve neder, wanneer

de gedaanteverwisseling ecnc zekere hoogte heeft

bereikt.
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schreven is, te weten door eene gasnntwik teling

zouden gevormd worden ; integendeel is hier veel-

eer eene uitzetting door eene drupvormige vloei-

stof aan te nemen. Ook is dit reeds zeer gemak-

kelijk door de wetten der endosmose te verkla-

ren. Voorondersteld namelijk , dat het eerste cel-

lenvlies, zoo als de waarnemingen van ScntEiDEif-

en ScHWASi» geleerd hebben, zich aan de kern

op de wijze van een horologieglas aansluit , ea

het tusschen beiden bevatte vocht geconcentreer-

der is , dan het omgevende , dan zal het evcnwigt

zich van lieverlede zoeken te herstellen , en het

reeds gevormde vlies uitgezet en van den kern af-

gedreven moeten worden.

Er bestaat echter eene zwarigheid , die op den

eersten aanbhk de geheele hj'pothese schijnt om-

ver te werpen , namelijk de boven beschreven ge-

daanteverwisselingen der vliezige praecipitaten

,

doch deze zwarigheid verdwijnt , wanneer men

de zaak eenigzins naauwkeuriger beschouwt. Uil

erscheidene omstandigheden, waaromtrent ik we-

der naar het Bulletin verwijs , blijkt , dat het

eenige scheikundige onderscheid tusschen het oor-

spronkelijke vliezige praecipitaat en het korrelige
,

alleen daarin gelegen is, dat het eerste een aanmer-

kelijk gehalte aan water heeft. Leze waterdee-

len verbinden de onzigtbare moleculen der vliezen
,

maar verhinderen dezclven tevens om tol elkatider

te naderen. Indien derhalve aanhoudend nieu-

Tve waterdeelen de vliezen doordr'ingen, dan zou-

de de gedaanteverwisseling , die alleen het gevolg

»s dezer onderlinge vcrecniging der moleculen.
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geen plaats kunnen grijpen. Dit nu geschiedt

door de , in de organische levende weefsels , nimmer

geheel rustende endosmose. Door den dood houdt

dezelve op, en dan bespeuren wij ook inderdaad

aan vele weefsels een korrelig voorkomen, het-

welk gedurende het leven of kort na den dood

niet aan dezelven eigen was.

Doch er bestaat nog eene andere oorzaak, wel-

ke deze vereeniging der moleculen tegenwerkt.

Alle dierlijke en plantaardige vochten zijn slechts

meer of min geconcentreerde oplossingen van ei-

witstof, gom, suiker enz. De kleverigheid dezer

stoffen stelt het met dezelve bedeelde water nog

meer in slaat , om de gedaanteverwisseling te ver-

hinderen. Wanneer men bij eene oplossing van

1 deel chlorcalcium in 4 deelen water eene op»

lossing voegt van 1 deel subcarbonas potassae

in 3 deelen water, dan is bij eene temperatuur

van 12°— 14° C. het geheele praecipitaat binnen

drie uren tijds korrelig geworden ; doch bezigt

men eene gelijk sterke oplossing van chlorcal-

cium in met 4 deelen water verdund en gefiltreerd

eiwit , dan zijn , na 4 uren tijds
,
genoegzaam alle

de vliezen nog geheel doorschijnend. Na 24 uren

is hel praecipitaat wel vlokkig geworden , doch

er vertoonen zich nog geene korrels. Nog meer

in het oog loopend is het onderscheid , indien men

zich van eene gomoplossing , 1 deel op 4 deelei^

water , bedient , daar alsdan na 24 uren het prae-

cipitaat nog in geen opzigt veranderd is, Eerst na

verscheiden dagen liebben de praecipilaten in de-
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te beide gevallen de volkomene gedaanleverwis-

seliog ondergaan.

Wanneer wij nu uit alle de medegedeelde daad-

zaken een besluit zullen opmaken , dan geloof ik

,

dat wij ons niet te ver van de onmiddelijke uit-

komsten der waarneming verwijderen , door ona

het ontslaan der cellen en derzelver kernen op de

volgende vsijze voor te stellen. Eerst ontstaat er

te midden van het cytoblastème een moleculair of

vlokkig praecipitaat ; waarschijnlijk bestaan des-

zelfs moleculen uit eene anorganische stof. Na

eenigen tijd ondergaat dit praecipitaat de gedaan-

teverwisseling , die ik boven onder den naam van

tertiaire mikroskopische formatie beschreven heb

,

d. i. de moleculen beginnen elkander aan te trek"

, ken , en uit derzelver vereeniging ontstaan een of

meer ligchaampjes, rondom welke zich de deel-

tjes meer en meer opeenhoopen , tot dat er einde-

lijk een bolvormig of ellipsoïdisch ligchaampje is

gevormd , hetwelk de cytoblast of toekomstige

kern der cel is. Men behoeft hierbij geenszins

aan te nemen , dat de cyloblasten alleen uit zoo-

genaamde anorganische stoffen zouden bestaan

,

want er kunnen in dezelve ook organische zelf-

standighcden worden opgenomen , die in het cy-

toblastème opgelost zijn. Deze aldus gevormde

kern wordt vervolgens het steunpunt voor eene

tweede , doch nu vliezige praecipitatie ; dit vlies ,

hetwelk aanvankelijk bijna in onmiddelijke aan-

raking niet de oppervlakte der kern was , ver-

wijdert zich hiervan allcngskens , en zet zich,

niet de randen aan of om de kern gehecht blij-
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Tènde , al meer en meer blaasrormig uil , ten ge-

volge der plaatshebbende endosmose , en hierme-

de is de eerste vorming der cel voltooid
, die zich

nu aan anderen aansluit, welke op dezelfde wij-

ze ontstaan zijn ; terwijl vervolgens de , aanvanke-

lijk nog hoogst teedere wanden der cellen van

lieverlede steviger worden , door de organische

zelfstandigheden , die dezelve doordringen en met

dezelve eindelijk een geheel vormen.

Ik erken gaarne, dat hiermede nog niet alles ver-

klaard is , want nog altijd blijven de vragen over:

door welke scheikundige reactie ontstaan hier

deze praecipilaten ? hoe komt het , dat het vlies

zich juist zoo en niet anders aan de kern aan-

sluit? Evenwel zal wel niemand de mogelijkheid

eeuer scheikundige reactie in de organische voch-

ten ontkennen , terwijl deze zoo wel als het laat-

ste punt welligt zoude opgehelderd worden door

eene juiste kennis van de scheikundige zamenslel-

ling van het cytoblasteme , de cytoblasten en van

de cellenwanden zelven. Dit alles ligt nog groo-

tendeels in hel duister, en welligt zijn nog een

groot aantal waarnemingen onder gunstige om-

standigheden gedaan noodig, eer men tot deze

juiste kennis geraakt.

Met de voorgedragene hypothese schijnt in strijd

te zijn de waarneming van ScntniDEN, dat het

vlies , waaruit de cellenwanden bij derzelver eer-

ste vorming bestaan, in water oplosbaar zijn zou-

de. Doch vooreerst kunnen zelfstandigheden , die

in eene groote hoeveelheid water oplosbaar zijn ,

i» eene betrekkelijk geringe hoeveelheid van het-
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b-asleme aanwezig , zoodat derhalve deze zwa-

riglieid ook voor alle andere stoffen geldt, waar-

uit zich de ceüen kunnen vormen) onoplosbaar

zijn , en dien ten gevolge gepraecipileerd worden.

Maar , ten tweede , meen ik Ie mogen vragen of

ScnLEiDEX zich wel ten stelligste van de juistheid

dier waarneming overtuigd heeft. Door die soor-

ten van cellen , welke een vocht bevatten , waar-

in ve'e organische zelfstandigheden zijn opgelost

,

in water te plaateen , ondergaan deze cellen eene

meer of min belangrijke zwelling, ten gevolge

der plaats hebbende endosmose. Hierdoor wor-

den de cellenwanden zoo verdund, dat deze! ven

einde'ijk naauwHjks of in het geheel niet meer

Euunén onderscheiden worden. Zoo zag ScnuLT-

ZE van de hulsels der in water geplaatste bloed-

schijfjes eindelijk geen spoor meer , doch door

bijvoeging van iodium-tinctuur werden dezelve

desniettegenstaande weder zigtbaar. Dat deze

kleuring der cellenwanden door iodium , hetzij

bruin , hetzij blaauw , alleen aan de organische

zelfstandigheden , vsaarvau dezelve doordrongen

zijn, moet worden toegeschreven, spreekt overi-

gens van zelve.

Wat de bekende hypothese van Sijio» en AscnER-

sor» aangaat, volgens welke olie- of veldroppelen

zich in , kaas-, eiwit- of vi-zclstof bevattende voch-

ten met een hulsel van deze sloffen zouden omge-

ven , en aldus cellen vormen , deze moet staan of

Tallen met het bestaan van hulscis der molkbollet-

je», waarvan ik mij lot nog toe geenszins heb
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kunnen overtuigen. (Men vergelijke hierover mij-

ne waarnemingen medegedeeld in dit Tijdschrift

,

Dl. Vir. bl. 219).

ik twijfel niet , of er zullen zich noch andere

daadzaken opdoen, welke met de hier ontwikkel-

de denkbeelden bezwaarlijk overeen te brengen

schijnen, doch dit is gewoonlijk het lot van alle

pogingen , om de wetten der natuur te onderwer-

pen aan de uitkomsten eener steeds beperkte en

vaak bedriegelijke waarneming. Mogten er ech-

ter redenen bestaan , of gevonden worden , die

de slotsom dezer onderzoekingen, — die ik ove-

rigens zelf nog geenszins als gesloten en geheel

afdoende beschouw — wederleggen , dan zal ik

een der eersten zijn , om die op gronden steu-

nende wederlegging aan te nemen en te verde-

digen.

Oudewater,

Februarij JS'fJ.
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VERKLARING dek AFBEELDINGEN.

Fig. 1. Vliezig praecipitaal van koolstofzureu kalk,

verkregen door vermenging der geconcen-

treerde oplossingen van chloruretum calcis

tnyan sxibcarbonas potassae. a, punt waar

hel praecipilaat moleculair-vliezig wordt, (zie

bl. 181 en 182).

Fig. 2. Korrels der tertiaire mikroskopische for-

matie, ontstaan uit het vorige praecipitaat.

(zie bl. 183).

Fig. 3. Die, welke gevormd worden in het prae-

cipitaat eener cA/orca/czMw-opIossing door

hicarhonas potassae, (zie bl. 183).

Fig. 4. Die , welke ontstaan door 8 deelen eener

oplossing van 1 deel chlorcalcium in 40 dee-

len water te vermengen met 1 deel eener op-

lossing van 1 deel subcarbonus pulassae in

3 deelen water, (zie bl 183).

Fig. 5. Die , welke gevormd worden door , bij

eciie oplossing van 1 deel vidorcalcium en

l deel arabische gom in 4 deelen water , eene

geconcentreerde oplossing van onderkoolstof-

zure polasch te voegen, (zie bl. 183).

Fig. 6. Verschillende trappen der gedaantever-

wisseling in het pr.iccipitaal der oplossing

v.'in nulfas cupri door ammonia, li(/uida.
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a. Eerste vorming Jer korrels in bal vlokkige

praecipiluat. (zie bl 183).

Fig. 7. a. Deze zelfde korrels geheel gevormd

met derzelver natuurlijke kleur.

h. Eenige dezer korrels, die platter, dan

de overige zijn , en eene bruiu-gele kern

bevatten, die waarschijnlijk uit van water

beroofd koperoxyde beslaat.

Fig' 8. Vliezige blaasjes gevormd in het pvaeci-

pitaat van koolstofzuur ijzer. a. Een derzeU

ver nog met gas gevuld, (zie bl, 192).

Fig. 9. a. Dergelijke blaasjes in het praecipitaat

van koolstofzure kalk. b- Dezelfde ingeslo-

ten tusschen de korrels der tertiaire forma-

tie, (zie bl. 193).

Fig. 10. a. Een bloedschijfje van den kikvorsch.

(635 m. vergr
)

h. c. d. Voorkomen der bloedschijfjes

,

gedurende de verschillende tijdperken der

verbranding. (Verg. d. Tijdschrift, Dl, VII.

bl. 212).

e. De geheel verbrande bloedschijfjes,

ƒ. Overblijfselen der hulsels.

Fig. 11. Geheel verbrande bloedschijfjes van den

Salamander.

Fig. 12. Een stukje geheel verbrande epidermis

van een blad van Ruinex av.elosa. a. Over-

blijfselen der sloniala.
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NIEUWE BIJDRAGEN
TOT D E

INEDERLAINDSCHE FLORA;

TEBZAMBLD DOOR

H. C. VAK HALL.

(^Eerste Stufc.)

Ik heb hel genoegen den beminnaren der Vader-

landsche plantenkennis hierbij weder eenige loe-

voegselen tol onze Nederlandsche Flora aan te bie-

den , als hel resultaat van vele , mij hieromtrent

van zeer verschillende zijden gedane mededeelin-

gen , na de uitgave , in 1836 , van het S» Stuk

der Noord-Nederlandsche Flora.

Ik heb dit een en ander Ie zamen gebragl in

denzelfden vorm , als de Flora zelve en de daarop

vroeger in de Bijdragen tot de Natuurkundige

Wetenschappen verschenen Nalezingen ; weshal-

ve ik dan ook hier alleen melding heb gemaakt

van vroeger nog niet als inlandsch bekende soor-

ten of merkwaardige verscheidenheden ; terwijl

'ik. slechts bij de meest zeldzame soorten , waarvan

tot dus verre niet meer dan ééne of twee groei-

plaatsen in ons Land bekend waren, ter nadere

bevestiging nog enkele groeiplaatsen heb bijge-

voegd ,
gelijk mij die door onderscheidene beoe-

fenaars onzer Vaderlandsche Plantkunde , meestal

mede onder toezending van gedroogde exemplaren

der planten zelve (hetwelk telkens door hel Ice-

kcn 1 is aangeduid) , zijn medegedeeld.

Groningen

J5 April J8'iJ. 11. C. v*H IIalu

HAT. rijuicuii. D. Vill. St. 3. 14
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1. Salicornia k»rbacea.

Est planta admodum varia. Formam erectam,

ramis fere omnibus indivisis ( S. virginica L. ? ) ,

ex insula Walcheren acceptam mihi misit om.

DoRssEiFFER ! Aüa forma est

:

p. procumbens. Cf. Merteks et Kocb I. p. 291.

Salicornia procumbens Sm, v. H. p. 4.

Je. Dan. 1621.

4' Corispermum bracteatum (Viv.), caule to-

mentoso, foliis bracteisquelineari-lanceolatis, mar-

gine carlilagineis, floribus demum longissime laxe-

que spicalis , utriculi subrotundi margine lato alato

superne denticulato apice exciso. Reich fl. exc.

p. 584.

C. hyssopifolium differt a nostris speoimini-

bus fruclu vix alato caet. ; C. nitidum fructu

aptero; C. microspermum fructu apice rolundato;

et C. intermedium spicis crassis compactis.

Ie. Reich. X.

Flor. Jufio, O
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1. geleedde Zeekraal.

Eene zeer wisselvormige plant , waarvan mij

exemplaren uit ÏValoheren , door den Heer A. A,

DoaKSBiFFEn zijn toegezonden , welke aan de be-

schrijving van Salicornia virginica Tan Linnaeus

zeer nabij kwamen.

/?. nederliggend.

Behalve de in de Flora onder n°. 2 opgegevene

groeiplaats, heb ik daarvan ook fraaije exempla-

ren gevonden bij Amsterdam , volkomen overeen-

stemmende met de aangehaalde afbeelding der

Flora Danica , en zijn mij daarvan exemplaren

medegedeeld : bij Bergen op Zoom J. Wttewaall !

Tusschen Oost- en Westkappel op Walcheren

J. E. TAN DEK Tbappbk ! Bij Spakenburg A. A.

DoaitseiFFEü !

4' schutbladig Vlics%aad , meteene viltige steng,

de bladen en de schutblaadjes lijn-lancetvormig

met kraakbeenigen rand , de bloemen in , ten laat-

ste , zeer lange en losse aren vereenigd , de rand

van het rondachtige vruchtje breed
,
gevleugeld

,

van boven fijngetand en aan den top uitgesne-

den. RsicnENBAcn.

PI. Bij Zandvüort in Julij 1835. J. II. Mot-

KEMIÜEa !

14'
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7. Blitutn capitatutn.

8. Blilum virgaium.

16. Veroniea Anagallis var. latifolia. v. H.

I. 3. p.748.

17. Veroniea scufellata»

Var. |ï. pubescens , caule foliisque pubescen-

libus.

Je. Dau. 1561.

21' Veroniea polita Fries, in Zeelantlia in-

dicatur a doet. van den Boscn ( R. 15. va"i dei»

Boscn , M. D. Emimeralio plantarum Zeelan"

diae Belgicae indigcnarum , in Tijdschrift voor

Nat. Gesch. VIII (1841). p. 32.

28. Gratiola officinalis.

41. Polijcnemum arvense. Cf. v. H. 1. 3. p,

750-751.

41' Crocus vermis. W, — v. 11. 1. 3, p. 752.

Flor. Jlarlio et initiü Aprilis. Ti..
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7. kopvormende Sapkelk.

PI, Voeg bij : Bij Dokkum. J. Cock ! In een

moestuin bij Utrecht. A. A. Dobhseiffem.

8. okselbloeijende Sapkelk.

PI. Voeg bij : Op eenen mesthoop buiten Dord-

recht. C. M. VA» DE Sande Lacoste !

16. water Eerenprijs, De breedbladige ver-

scheidenheid is ook gevonden langs de Merwe bij

Sliedrecht en Werkendam door C. M. van db

Sahde Lacoste !

17. schild%adige Eerenprijs.

Versck.
I?.

zacktbehaard , met de steng en de

bladen zachtbehaard.

PI. In de Wychensche Veenen. Lacoste ! In

een vochtig weiland in de buurschap Keringen bij

Tubbergen. A. L. de Grient Dbeüx !

21' Veronica polila FaiES is niet zeldzaam op
Zuidbeveland , volgens Dr. R. B. van den Bosch

in het Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiede'

nis, VIII. (1841) bl. 32.

28. gewoon Genadekruid.

PI. Voeg bij : Bij Zwolle. M. Dassen ! Tus-

8chen Oss en Ooijen. J. E. var dek TbappbnI

41. akker Polijcnenum.

PI. Voeg bij : Bij Werkendam (in één exem-
plaar). C. M. VAN BÈ Sandb Lacoste.

41" voorjaars Saff'raan.

PI. Voeg bij : Deze plant is op twee plaatsen in

een bosch te Cornjum , bij Leeuwarden gevonden
eerst door den Heer H. H. Hi>\t en later door
den Heer J. Bakklk !
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45, Svhoenus nompressus, L,

52. Scirpus campestris.

52' Scirpus Baeothrynn,

53. Scirpus multicaulis.

Flor. Junio, Julio. ^.

63' Eriophorum latifoliurti. Hoppe. — y, H.

I, 3. p. 752.

65 . Cyperus flavescens,

Ie. Dan. 1682.

Flor. Augus/o , Sept. Q,
66. Cyperus fuscus.

Ie. Engl. 2666.

Var. (9. virescens ( Hoffjiawn ) , gracilior, spi-

culis angustioribus
,
glumis basi paHidioribiis.

Flor, Augusto. Q,
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46. %amengedrukte Knophies.

PI, Voeg bij : Aan de Breesaap niet ver van

Wijk aan Zee. Kbrbert en MotKBnBOER ! In

groote menigte in een weiland lusschen den Krom-

men Rijn en Klein Ameliswaard bij Utrecht; ook

aan het Mallegat bij Katwijk binnen. J. Ë. vah

SB& TaAPPsn !

62. veld Bies.

PI. Voeg bij: Bij Zandvoort en in het duin

achter Overreen. Kerbbkt en IHoLKEnsoEa !

52" roodbruine Bies.

PI. Voeg bij : In zeer groote menigte in eene

duinpan bij Wijk aan Zee. Kebbert en Molkbr-

SOEB !

53. veelhalmige Bies,

PI. Voeg bij : Op veenachtigen heidegrond lus-

schen Westbroek en Nieuw-Loosdrecht. C. M. vak

DE Sarde Lacoste ! en A. A. Dorhsbiffeh ! Te

Paterwolde bij Groningen, v. H.

63* breedbladig Wollegras.

PI. Voeg bij : In de Hooglandsche veenen bo-

ven Amersfoort. Dorkseiffen I

65. geelachtig Cypergras.

PI. Voeg bij : Bij Werkendam. Lacoste !

66. bruin Cypergras,

PI, Voeg bij : Bij Haarlem , en op eene zand-

plaat in de Waal tegen over Rossum. J. E. vak

BER Trappe!» ! Bij Gorinchem en Werkendam.

Lacoste.

Versch. (i. groenac/tlig , slanker, met smalle-

re aartjes , de kafblandjes blccker aan den voet.



210

68. Asprella oryzoides.

Ie. Dan. 1744.

Flor. Augusto el Seplembri, panicula saepius

vagina inclusa, T^.

.r.69. Alopenurus fjulboius»

rf]f\oi, Junio, "ij,.

78. Polijpogon motispeliensis. (ï.

Ie. Bahbelier t. 115. f. 1'.

Flor. Julio. 0.

r85. Arundo Pseudnphragtniles.

87' Anindo huUiea. Flügge. — v. U. I, 3.

p. 756.
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PI. Op eene zandphat achter den Veerdam bij

Werkendam. Lacostb !

68. rystac/i/ige Scherpbloem.

PI, Dit gewas , hetwelk wegens zijne late en

menigmaal onvolkomene bloeijing meermalen wordt

voorbijgezien, is op verscheideiie plaatsen bij Rot-

terdam wedergevonden door Ddmohtier ; voorts

aaa den Nederwetterschen molen bij Tongeren in

Noordbraband. F. Dozt ! Op verscheidene plaat-

sen bij Utrecht. G. Bhoers , J. E. van der Trap-

pkn en Lacoste ! Op een' polder in de Merwe

bij Dordrecht , langs slooten te Dussen in Noord-

braband ; te Maasdam , St. Antonie-polder en

Mijusheerenland buiten Dordrecht, vi» de Sasdb

Lacoste 1

69. bolwortelige Fosscslaart.

PI, Voeg bij : Op de wallen van Utrecht. L.

Mabcbadd ! Tusschen Harlingen enFraneker, vau

AiTESA ! Tusschen Naarden en Muiderberg. vau

DEa Tbappes. In het land van Kadzand Lacos-

te. Bij Leiden. Kebbert , Molkekbobk ! en La-

coste ! Op vele plaatsen bij Amsterdam , Harder-

wijk en aan de Linde in Friesland, v. H.

78. Fransch Baardgras jï.
'

PI. Bij eene zoulkeet te Zwijndrecht gevondea

in Julij 1837 en 1838 door Lacoste !

85. veen Riet.

PI. Voeg bij : Bij Haarlem onder het hout.

VAB DER ÏHAPPEH ! Bij dcn Ilartckamp. KEangar

en Mof.KE.tBOER !

87' Ballisch PUel.

PI, \'üi'g bij: Op Scliicriiiunnikoog. llnxr! ,
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Ie. Dan. 1684.

Flor. JuHo.
"üf.

99. Setaria glauca. Cf. v. H, 1 , 3. p. 758

el 759.

Flor. Julio, Augusto. Q.

100. Arrhenatherum avenaceum.

Var. |ï. bulbosum , radice bulbosa , culmi nodis

villosis.

Avena elatior jï. L. sp. pi. W.
Arrhena/Aerutn elatius |ï. JUehters et Kocb

I. p. 547.

bulbosum, DUMOSTIEK.

Uolcus bulbo.ius , Sgiibader.

Ie. Palisot DE Beadvois 1. 1. f. 2; Host. Gram.

IV. t. 30.

111. Poa bulbosa. Cf. v. H. I, 3. p. 758 et

759.

118* Poa procumbens. Cf. I, 2. p. 714 et

I, 3. p. 758.

Flor. Julio, Augusto, Seplembri. 0.

149, y. Festuca ovina y maritima. Varie-

tas olim cum dubitatione quadam proposita , i-eji-

cienda videtur, nam denuo inspectis speciminibus

,
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99. gele NaalJaar.

PI, Voeg bij : Aan de Bildt bij Utrecht, vak

DER Trappen en Dorbseippen ! Onder Bussutn bij

Naarden, vak der Trappen ! Op vele plaatsea

aan de Grebbe en bij Darthuizen in de prov.

Utrecht, v. H.

100. haverav.htig Langgras.

Versch. |5. holwortelig , met bolachtigen wor-

tel, de knnopen der steng vlokkig-behaard.

PI, De gissing reeds vroeger (in mijne Flora ,

I, 1. p. 76—77) geuit, nopens het waarschijnlijk

inlandsche van het holwortelig Langgras , heeft

zich nader bevestigd. Reeds Tabernaemohtaküs

sprak daarvan als groeijende in Braband , Vlaan-

deren en Gelderland. Onlangs echter hebben mij

de Heeren Kerbbht en Molkekbobr exemplaren

daarvan overgezonden, welke zij in menigte ge-

vonden hadden langs het geheele voetpad tus-

schen Zandpoort en Wijk aan Zee. Zij groeit

ook op Zuidbeveland. van deb Bosch.

|

111. holwortelig Beemdgras.

PI. Voeg bij : Bij de begraafplaats te Noord-

wijk binnen. C. M. van de Sandb Lacoste ! en

C. J. Prince.

118* nederliggend Beemdgras.

PI. Voeg bij : Bij Zwijndrecht. Lacoste !

149, /. Deie, vroeger als twijfelachtig opge-

tenc verscheidenheid , schijnt mij toe een vorm te

zijn van hel roodi Zu/enkcjra.i , volgens de exem-
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ex herbario viri doet. Beucker Asdreae , haec

nfilii ad Fesiucam ruhram perlinere visa sunl.

155' Festuca bromoides,

Ie. Dan. 1445.

156. Brachypodium pinnatam,

159. Lolium arvense.

162. Agroptjrum acutum.

Var. aJUne Dethardiüg locustls 21-23-lloris>

165. Agropyrum repens.

Var. S. glaucum , foliis glaucis. v. H. ia Flora

Batava n°. 486.

An huc perlinét Trilicum caesium Pbesl»

ffliQOEi. Fl. Bat. n°. 607?

174 et 175. Monlia minor et Montia rivulu'

ris probabiliter conjungendae in unam speciem

:

Jffoniiam fontanam. L.

191» Galium anglicum. Hüdsok. — v. H. 1 , 3.

p. 764,
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plaren bewaard in het herbarium van Beuckek

Ahdheae , den eenigsten , die deze plant hier te

lande gevonden heeft.
'

155* dravikachtig Zwenkgras.

PL Voeg bij : Algemeen te Hilversum vah der

Trappeh ! en Dobbseiffew ! Op een muur te

Utrecht, vak dih Trappen ! — Van den laatsten

bezit ik tevens exemplaren der echte Fesluca

Myums bij Hilversum verzameld.

156. gevinde Kortsteel.

PI. Voeg bij : Bij Baambrugge. v. d. Trapper.

159. akker Raygras.

PI, Voeg bij : Bij Wehe en elders in de prov.

Groningen tusschen het vlas. v. H.

162. spits Tarwgra.1.

Fl. Voeg bij : Bij Katwijk aan Zee. G Broers !

Bij Noordwijk aan Zee. vas der Trapper !

Versch. jï. aanverwant , met 21 -23-bloemige

bloempakjes.

PI. Aan het strand bij Muiderberg. G. Backer !

tAW DER Trappesc ! Op Walcheren, vak de» Bosch.

165. kruipend Tarwgras.

Versch. S. blaauwgroen , met blaauwgroene

bladen.

PI. Op verscheidene plaatsen binnen 's lands,

doch vooral ook aan de zeekusten b. v. te Zand-

voort , Katwijk enz. v. H,

174 en 175. De kleine en water Montia zijn

liüogslwaarschijnlijk slechts verscheidenheden van

cene en dezelfde soort.

191' Enrjehch Wahlroo.
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192» Galium. tricorne. Witu. — v. H. 1 , 3.

p. 764.

Flor. Julio , Auguslo, Q.

201» Centunculus minimus.

208. Ilex Aquifolium,

Var. |ï. foliis integerrimis , lanceoIatO'Oblongls.

211. Pofamogeton heteropkyllum.

Flor, Junio, Julio. 1^,

Obs. Potamogeton heteropkyllum, foliis supe-

rioribus latioribus natantibus destitutum , est P,

gramineuvi Linkaei , testibus Wahlberg et Fries

{Isis 1829. p. 398) , quod confirmatur icoue P.

graminei , in Flora Danica , l. 222 ,
quamvis alii

hanc ad P. lanceolatum referant; denique P. gra-

minei descriptione a CAHDomo n". 1879.

215. Potamogeton praelongum.

Ie. Dan. 1687 ; Reichenbacu n'. 323.

Flor. Junio. 3^.

216. Potamogeton rufescens, Cf. I. 3. p.

766-767.

Ic. Reicbeiibach ie, 322.
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PI. Voeg bij : Tusschen Westbroek en Nieuw

Loosdrecht en bij Utrecht, Lacoste !

192' driehoornig ^Valstroo.

PI. Voeg bij : In bouwland aan den krommen

Rijn bij Utrecht ; bij Axel. vaw der Trapveh ! In

bouwlanden bij Hoofdplaat in Zeeland en te Zwijn-

drecht en Westmaas bij Dordrecht. Lacoste !

201. ongesteelde Dwerghloem,

PI. Voeg bij : Bij 's Gravenhage. Z ! Op de

heide bij Zwaag-Wesleinde in Friesland. Hihxt !

208. gewone Hulst,

Versch. jï. met gaafrandige , lancetvormig-lang-

werpige bladen.

PI. Voeg bij : In het bosch te Veenkloosler in

Friesland. Hisxt. Bij Meppel. A. Vos Hobwihk !

211. verschilbladig Fonteinkruid.

PI. Bij Achtienhoven in de prov. Utrecht. La-

coste ! Bij Westbroek en Renswoude , mede in

de prov. Utrecht. Dohnseipfe» I

Aanm. Welligt behoort het grasachtig Fon-

teinkruid n"». 223, tot deze zelfde soort, als zij-

ne bovenste, breedere, op het water drijvende

bladen, zoo als somwijlen gebeurt, ontbreken.

215. uitgerekt Fonteinkruid.

PI. Voeg bij : Bij Soeterwoude en Katwijk.

Lacoste !

216. rosbladig Fonteinkruid.

PI. Voeg bij: Bij Sliedrecht. Lacoste. Tus-

•clien Albergen en Tubbcrgcu in Overijssel. A. L.
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Flor. Junio, Julio, Aayuxfo ^.

221. Potamoge/on nrutifoliinn.

In Dan. 1747; Engl. 2609; REionïiNUAcu u». 309.

Flor. Juriio , Julio. 2^

.

258. Anagallis r.oerulea probabiliter nil nisi

varielas An, phoeniceae.

Obs. Lonicera Biervilla ab orn, var der

Thappes reperta est prope Wulverhorst in prov.

Trajectina , at probabiliter ibi olim plantata.

Solanum guineense. Lam. ad liltora Holiandiae

indicatur a Reichehbacuio (Fl. exc. p. 391) , sed

hanc vix speciem crederem.

270" Catnpanula glomerala. Cf. v. H. 1
, 3.

p. 774

272' Prismatocarpus hijhiidus , caule ereclo

ramoso, ramis inferioribus elongatis adscendenti-

bus, foliis oblougis , inferioribus obovatis, floxibus

solltariis, laciniis calycis lanceolatis, corolla loii-

"ioribus, ovario dimidio breviorilrus. Kocu. Svu-

opsis Florac Germanicae p. 473.

Frismatocarpus liybridus l'Hcritif.r. DC.

Canipanula Jujhridu, L,
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BR OaiETT Dreos. In zacht-slroomend water tiis»

sclien Roswinkel en Weerdüige in Drenthe, v. H.

221. spitshladig Fonteinkruid.

PI. Voeg bij : Bij Leeuwarden. His^t ! Alge-

rneen in slooten om Haarlem MotKENsoEa ! Bij

Noordwijkerhout. van dee Tkappeh ! Veel bij

Utrecht en Groningen, v. H.

258. blaauwe Basterdmuur. — De Heer tas

BEH Tbappes deze plant in bouwland bij Utrecht

,

langs den straatweg naar Amsterdam
,
gevonden

en mij toegezonden hebbende , maakt de beden-

king dat zij waarschijnlijk niet anders dan als

eene verscheidenheid van de tneer algemeene i-oo-

de Basterdmuur zal moeten beschouwd worden

;

hetwelk ook mij , naar zijn exemplaar te oordee-

len , niet onwaarschijnlijk voorkomt.

Aanm, Lonicera Diervilla (bij JVulverkorst)

en Solanum guineense Last. 'aan het strand der

Noordzee in Holland) behooren nog tot de twij-

felachtige inlandsche gewassen.

270" gctropt Klokje.

PI. Voeg bij : Aan de Waal tusscheu Dreume

en Heerenwaarden. vAif der Trappen ! Op den

Thomaswaard onder Werkendam. Lacoste !

272' bastaard Kantzuilvrueht , met de steng

opgerigt en getakt , de onderste takken uitgerek

en opgaande, de bladen langwerpig, de onder-

ste echter omgekeerd-eirond , de bloemen alleen-

slaande, de kelkslippt-'n lancetvormig en langer

dan de bloemkroon , tweemaal korter dan het

Truchtbeginsel. Koch.

PI. Hier en daar in het koornland fiisschcn

rat. tijdsciib. Ü. VIII. St. 3. 15
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Ie Engl. 375.
,

Flor. Julio. 0.
277. Verbascum cuspidatum,

Ie. ScnaADER Comm. Gott. t. I. fig; 1.

329» Chenopodium Jicifolium, Cf. v. H. I, 2>

p. 720.

Flor. Julio , Augusto. 0.
333. Chenopodium foetidutn,

338. Chenopodiumfrutieoium.

353. Oenanthe peucedanifolia Pouich , ra-

dice fasciculata , fibris napiformibus ovalibus ob-

longisve sessilibus, foliis radicalibus bipinnatis,

caulinis superioribus pinnatis, oainium lacinüs Ii<

nearibus , radicalium brevioribus , fruclibus oblon-

gis , basin versus atteuuatis , sub calyce contractis,,

petalis radiantibus obcordatis basi cuneatis ad

tertiam parlem fissis. Kogh Synopsis p. 292.

Ie. Engl, 348; Pollich. Palat. t, 2. f. 3.

Flor. Junio, Julio. ^.

Obs. Oenanthe pimpinelloides. Sm. (adeoque

et probabililer Oen. pi-mpinelloides noslTae Florae)

eadem est plaula quae Oe7i. Lac/tettalii Guelik ,

testibus Merteks et Koch II. p. 415, 416.

362' Daucus liUoralis
,
pilosus, pilis caulis de-
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Leiden en Valkenburg. Kerbfbt en Molk.e."iboer 1

In een bouwland bij Nymegen. Kraapcwihkel.

277. punlhladige Toorts.

PI, Voeg bij : Op de heide bij Heumen in Gel-

derland. Lacoste.

329* gestippelde Gan^evoet.

PI. Voeg bij : Aan den molen bij het Karne-

melksgat bij Amsterdam, v. H.

333. stinkende Ganaevoet.

PI. Voeg bij : Te Zwijndrecht. Lacoste !

338. De heesteraclttige Gani,evoet is door den

Heer Lacoste ! gevonden te Zwijndrecht tusschen

zeeplanten , te gelijk met Medicago apicula-

la W. , Frankenia pulverulenta en Polypogon

monspeliensis , en dus daar waarschijnlijk van

elders aangevoerd.

353. (jroothloemig Torkruid ^ met den wortel

bestaande uit handelswijs vereenigde raapvormige

eironde of langwerpige ongesteelde vezels , de wor-

telbladen tweemaal gevind , de bovenste stengbla-

den gevind , de slippen van allen lijnvormig , die

der wortelbladen echter korter, de vrucht lang-

werpig , naar den voet toe versmald en onder den

kelk zamengetrokken, de bloembladen straalvor-

mig, omgekeerd-hartvormig, aan den voet wig-

vormig , tot op een derde hunner lengte ingesne-

den. Koen.

Fl. Langs den dijk buiten Zwijndrecht; in

vochtige hooilanden bij Dordrecht zeldzaam. La-

coste ! Zeer overvloedig in laag gelegen land liis-

schon Lilh en Lilhooijen. van der Trappep» !

362' strand Peen, behaard, do haren van de

15'
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flexis, foliolis lineari-multifidis , involucro sublri-

phyllo umbella triplo breviore , involucellis mem-

branaceis , aculeis glochidalis fructus latitudiue

sublongioribus. Sibthohp. Smitu F1. Graeca et

Reicherbach F1. exc. p. 449.

Ie. Flora Graeca t. 272.

Flor. Julio , Augusto. </.

363' Torilis Helvetica Gm. (Koch p. 341) ad

aggera Zeelnndiae indicatur a va-^ dek Bosch I. c,

p. 23.

376. Ligusticum Levislicum.

380. Pastinaca Anethum. Cf. v. H. 1 , 3, p.

784-785,

Flor. Julio , Auguslo , Septembri. Q,
382. Angelica carvifolia (a).

399* AlHum JJexum , caule tereti ad medium

folialo , foliis linearibiis , planis pulposis subtus (iii

(a) Myrrhis odorata is door den Heer A. J. de

Bbd\iS (!) gevonden te Hoogloon in Noord-Bra-

hand. Daar deze plant ccliler in dat Gewest

sums aaii^'uktruekt vroidt, is het irclligt als eeu
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steng nedergebogen , de blaadjes lijnvormig-veel-

spletig , het omwindsel bijkans 3-bladig, driemaal

korter dan de bioemscherm , de omwindseltjes

vliezig, de stekels van de vrucht haakvormig, iets

langer dan de vrucht breed is. Sibthorp. Smith.

ÜEICBE^SBACB.

Fl. Reichesbach verklaart (in zijne Flora ex-

cursoria p. 449) deze plant in het jaar 1828 aan

het zecslrand bij Katwijk gevonden te hebben.

363' De Torilis Helvelica groeit aan de dij-

ken van Zuidbeveland , zeldzaam , volgens van

DEH Bosch , t. a. p. p. 23.

376. groote Lavas,

PI. Voeg bij : Bij Nunen in Noordbraband.

A. J. de BaoTH. Te Nieveen bij Meppel. A. Vos

HODWIBK !

380. dille Paslinake.

PI. Voeg bij : In een aardappelveld bij Goriu-

chem. Lacoste !

382. karweibladige Anf^elica.

tl. Voeg bij : Bij Breda. JIoucei.. (Flore du

Hord de la France , Paris 1803, I. p. 214-215.)

Aan de Waal bij Varik. van deb Tbappen. Op de

waarden ouder Werkendam , Giessendam en Slie-

drecht. Lacoste !

399" bogltg Look, met ro'ronde steng, lol op

het midden bebladerd , de bladen lijnvormig vlak

verwilderd cxemjilaar Ie besclioiiivcii. — Zoo
hebben ook de Huercn Kxitii£i(r eu Molkenboer
de A'arcissiis oiloius , L. bij den boiiwfal vun

Brcderode bij Haarlem /.icn (jrueijcn.
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viva planta) obtuse et leviler striatis , margine acu-

tis , spatha bivalvi persistente , valvula altera lon-

gissime rostrata , umbella bulbifera vel capsulifera
,

staminibus edentulis perigouio denique duplo lon-

gioribus, perigonii phyllis oblongo-obovatis apice

valde concavis truucalo-obtusis sub-emarginatis.

Koon. Syn, p. 720.

Flores rosei , siccati violacei. Folia subtus fere

laevia , obsolete obtuse slriata , al nee sulcata ne-

que carinata sunt. Koch.

AUium Jlexum, Waidsteih et Kitaibel.

carinatum. Fries, Merteks et Koen.

II. p. 528.

Flor. Julio. ^.

401. AUium oleraceum.

Flor. Julto. Tf. (a).

I

419* Juncus (ftffusus Hoppe. Koch Syn. p 727

in Zeelandia indicatur a doet. van den Bosch I c.

p. 45.

421" Juncus fusco-aler. v. H. 1 , 2. p. 720.

(a) SciUa bifolia groeit op Walcheren , volgens den

Heer van der FtEH (niedegeJeeld door den Heer
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gevuld , aan de onderzijde in de levende plant

stomp- en ligtelijk gestreept, op den rand spits,

de bloemscheede tweekleppig en blijvende, met

de eene klep zeer lang gesnaveld , de scherm bol-

of zaaddoos-dragend , de meeldraden zonder zij-

tanden en ten laatste tweemaal langer dan het

bloemdek , welks blaadjes langwerpig omgekeerd-

eirond , aan den tóp zeer uitgehold , afgeknot-

Btomp en een weinig uitgerand zijn. Koch.

De bloemen zijn rozenrood en door drooging

violetkleurig. De bladen van onderen bijkans glad

,

flaauw- en stomp-gestreept , maar noch gesleufd ,

noch gekield. Koch.

PI. In eene heg bij den kerkweg te Wassenaar.

J. ScHDORMANS Stekhovek (lu do Flovo, LeiUcri'

sis
, p. 293).

401. moes Look.

PI. Voeg bij ; Op zandgrond bij Zevenaar,

J. Wttewaall ! Bij het Spui in het land van

Axel. VAK DEa Tkappeh 1 Op de wallen van Bom-

mel en aan den muur van den hoogen dijk bui-

ten Rotterdam ; langs de Maas bij Hemmen, Gas-

sel en Katwijk in de heggen. Lacoste !

419" Juncus diffasus Hopi'E. Groeit op Wal-

cheren in de duinen, vak dek Bosch.

421' bruin%warte Bloembies.

Fl. Voeg bij : In het Spoel bij Kuilenburg. La-

coste !

Dozy), en volgens den Heer de MARnéE, bij

VAN DEN Buscit, l. a. i>l. ji. 45, doch ïekUauru.
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425. Juncus capitalus. Wrigei.

Ie. Dan. 1690; Engl. 2644.

428 Juncus tenuis. Cf. v. H. 1 , 3. p. 790.

Flor, Julio , Augusto, "i^.

438. Rumex aqualicus.

Species, saepe cum 'R. Hyclrolapalho confiisa,

egregie dislinguitur laciiiiis perigonii frucliferi üi_

terioribus cordatis 7ion graniferis caet. — Rumex
Bijdrolapaihum frequenter apud nos occurrit.

Ie. Reicbekbacb ie. 553.

438'' Rumex maximus, lacinüs perigonii fru-

cliferi interioribus triangulari-cordatis postice den-

ticulatis , omnibus calliferis , racemis paniculatis

aphyllis, foliis radicalibus caulinisque inferioribus

oblongis acutis basi oblique-OTalis cordalisve, pe-

tiolis supra planis utrinque costa prominula mar-

ginatis. K.ocn Synopsis Fl. Germ. p. 614.

Differt a R. aqualicol aciniis omnibus granife-

ris (calliferis) ; a R. Uydrolapatko foliis inferio-

ribus basi oblique ovatis vel cordatis cact.
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425. kojworvmnile Bloemhies.

PI, Voeg bij : Achter Rijzenburg in de pro?.

Utrecht. Kebbert en Molkbbboer ! Bij de Bildt

en tiisschen Zeyst en Austerlilz , in de prov.

Utrecht. Lacosie !

428. tengere Bloembies.

PI. Het inlandsche dezer zeldzame soort beves-

tigt zich meer eu meer. Op dezelfde plaats , waar

ik haar in 1821 het eerst vond , is zij in 1839 in

menigte wedergevonden door den Heer A. A. Doaw-

SEiFFEN (!) , die dezelve mede op den weg lu.»-

schen Amersfoort en Voorthuizen heeft aangetrof-

fen ; de Heer Lacoste vond haar bij Maartensdijk.

438. water Zuring.

Deze soort is niet zoo algemeen in ons land,

als men vroeger geloofde , toen men haar met de

oever Zuring ( n'. 438' ) verwarde. De Heer

Lacoste heeft de echte (!) water Zuring langs

de Mcrwe tusschen Gorinchem en Dordrecht op

verscheidene plaatsen gevonden en mij medege-

deeld. — De oever Zuring is het geheele land

door algemeen.

438'' grootste Zuring , met de binnenste slip-

pen van het vruchtdragend blocmdck driehoekig-

hartvormig, aan de achterzijde fijn-getand, allen

korreldrageud ; de pluimachtige trossen blader-

loos , de wortelbladen en de onderste stengbladen

langwerpig spits, aan den voet schuins eirond of

hartvormig, de bladstcicn van boven vlak, aan

weerskanten door cene uitstekende rib gerand.

Ror.ii.

Zij vcrscliilt van de water Zuring (n°. 438)
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Rumex maximus Scbkeber , IUertehs el Koch
II. p. 616.

aquaticus , et keterophylïus. Mstek
Clilor. haanov.

Flor. Julio , Augusto. "ïj,.

440' Rumex conglomeralus Schreb. ^— \, H.

1 , 3. p. 792.

449' Scheuchzeria palustris.

Flor. Junio. 'ij..

453. Alisma Plantago / graminifolium. Cfi

Cf. 1 , 3. p. 794.

Flor. mensem fere serius quam Alisma Plan-

tago ipsum.

482. Polggonum lapathifolium.

Var. / nodosum , caule articulis valde tumidis,

piirpureis , ochreis integerrimis. Miquel in Fl.

Bal. 602.

Ie. Bat. 602.

487' Paris quadrifolia.

488' Elatine Bydropiper.

Ie. Engl. 2670; ScHKuna Handhuch t. 109, rf.

Flor. Julio, Augusto (Lacoste) , Septemhri

(Broers). 0.
488'> Elatine triandra, foliis opposilig petiolo

longioribus, floribus sessilibus tripelalis triandris,

seminibus leviter arcuatis. Koch Syn, p. l2Ck.
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doordien alle de binnenste bloemdekslippen kor-

reldragend zijn ; van de oever Zuring (n°. 438')

doordien de onderste bladen aan den voet schuins-

eirond of hartvormig zijn enz.

PI. Bij Dordrecht. Lacoste !

440 getropte Ztering.

PI, Voeg bij : Om Dordrecht. Lacoste !

449' moeras Scheuchzeria.

PI. In Juhj 1840, met vrucht, wedergevonden

in drie moerassige valleijen bij den bouwval van

de kapel St. Willebrordus tusschen Wijchen en

Heumen. Lacoste !

453, gemeene Waterweegbree , /, lintbladig.

PI. Voeg bij : In sloten bij Dordrecht , 3 tot 4

weken later bloeijende dan Alisma PlatUufjo zelf.

Lacoste .'

482. bleehbloeijende Bui%endknoop /. met

gezwollen geledingen.

/'/. Bij Rotterdam en Delfshaven. Miqdel.

487* vierbladig Pariskriiid,

PI. Voeg bij: Bij Oorschot in Noordbraband.

A. J. DE BfiurN.

488" kleine Waterpeper.

Pt. Voeg bij : Langs de Merwe bij Dordrecht

,

Papendrecht, 'Slicdrecht en op eene plaat bij Krim-

jicn aan de Lek. Lacoste !

488'' driekelmiije Walcrpepcr , mei tegenover-

gestelde bladen
, langer dan derzelver bladstcel

,

de bloemen ongesteeld met 3 bloembladen en 3

niceldradeii , de zaden slechts cven-boglig. Kocu.
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In El, Uydropipere «emina semicirciilariter sunt

curvata.

Ie. SCHKUHR Uandbuch t. 109, 6,

Flor. Julio (Lacoste). Q,

490. Monotropa hypopitys.

506. Gypsophila muralis.

509. Dianthus Armevia.

Flor. Julio , Augus/o. Q.

511. Dianthus delloides.

Var, p, fflaucus , foliis glaucescentibus , floribus

pallidis, albis carneisve.

Dianthus glaucus, L, Reicuekbacb. (Cf. Fl.

Bat. 1. c.)

Ie. Bat. 578, A.

512' Dianthus superbus , floribus subcorym-*

bosis, squatnis calycinis ovatis breve acuminatis

adpressis
,

petalis tnultifidis barbatis, foliis lineori-

lauceoiatis ruargine scabriusculis. Reigberbacu ,

FI. exc. p. 808.

Dianthus superbus, L. W.
Ie. Dan, 578.

Flor. Julio , Augusto. Tf, (a).

(a) De {gewone Duizcndschoon of Dianthus haihalus

is doüi- deu Hcci' MiiiUEL iu een Itoscli bij Voi-
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Iii de kleine Water-peper zijn de zaden als iti

eenen halven cirkel omgebogen.

PI. Langs de Merwe bij Dordrecht, Shedrecht

en aan de Lek bij Krimpen lusschen en met El.

IJijdropiper. Lacoste !'

490. woekerend Stofaaad.

PI. Voeg bij : In dennen bosschen te Rozendaal

bij Arnhem. Doerseiffeh ! Te Darthuizen. vak

DEa Thappeh.

506. slanke Gaffelstenf;.

Pt. Voeg bij : Te Maarsbergen bij Doorn. Dd-

BOis ! Bij Werkendam, Lacoste !j

509. duizendschoon Anjelier.

PI. Voeg bij : Tusschen 's Gravenpolder en

Rwadeudamme op Zuidbeveland en te Gassel in

noordbraband. Lacoste !

511. driehoekige Angelier.

Versch. jï. blaauwachtig , met zeegroenachli-

ge bladen, bleeke , witte of vleeschkleurige bloe-

men.

PI. Tusschen ter Haar en ter Apel in de proT.

Groningen v. H.

512. prachtige Angelier , met de bloemen

bijkans tuilvormende , de kelkschubben eirond

kort-toegespitst en aangedrukt , de bloembladen

vcelspletig en gebaard , de bladen iijn-lancetvor»

mig, ruwachtig op den rand. Reiciieneach.

PI. Op veenachtigcn grond , in hooilanden , bij

Meppel. A. Vos Hodwikk !

(IcD, door den Ilecr A. J. de Bnürif op hooge

zandgrundcn bij üoxinecr ( de iaalslc o|> ceae

oj'cne jiUiiits, ver vau luiuvu) jjevundca.
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519'' Silene gallica.

Obs. Multi inter hodiernos, Mertens el Koen

aliique , Silenen anglicam , s. quinquevulnerarn

et gallicam conjunxerunt in unata speciem : Sile-

nen gallicam.

530. Arenaria tenui/olia. Cf. v. H. 1 , 3.

p. 802.

Ahine tenuifolia. Koen.

535. Sedum rejlexum,

Tar. §. glaucuni , foliis glaucescentibus. Koen

Syn. p. 261,

Sedum rupestre. Reichenbacu.

Ig. Bal. 563 ; Engl. 2477.

539. Sedum sexangulare.

Ie. Dan. 1644.

Flor. Julio, Auguslo. 1^.

541. Oxalis stricta.

Ie. Dan. 873 ; Bal. 487.

Flor. Junio , Julio. %. (etiam ex mea observa-

lione. Cf. Fl. Bat. 1. c.)

541' Oxalis corniculata , caulibus diffusis pu-

bescenlibus basi radicantibus , foliis ternalis, fo-

liolis obcordalis, stipulis oblongis peliolo ad-

natis ,
pedunculis 2-5-floris folio brevioribus , pe-

dicelüs fructiferis refraclis, radice ramoso-Cbrosa,

stolonibus nullis. Koen Sya. p. 144.

Plantae color glaucescens. va:» drn Boseu I. c.

p. 14, quem cf. uli et Fl. Bat. 487.

Oxalis corniculata. L.
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51 O*" Fransche Silene.

PI Voeg bij : Bij Nunen iu Noordbraband.

A. J. DE BanrR ! In eeo stuk boekweit bij Axel.

VAN DEK ThAPPBH !

530. dunbladig Zandkruid.

PI. Voeg bij : Op eene zandplaat aan de Mer-

we te Werkendam. Lacoste ! Op Zuidbeveland.

TAN DEX BOSCQ t. a. pi. p. 11.

535. omgebogen Huislook. Versch, /?. blaauw'

achlig.

PI, Te Haren bij Groningen, v. H. Waarschijn-

lijk ook op meer andere plaatsen. Zie de Flora

Balava , n°. 563.

539. zesrijïge Huislook. ,

PI, Voeg bij : Bij Bommel. Dr. Lardbé. In

hel Spoel te Kuilenburg, van der Trappen ! Tus-

schen Deventer en Zvyolie en aan den IJssel bij

het Katerveer. v. H.

541. gele Klaver%uring.

Eene overblijvende , zeer algemeene plant.

541' gehoornde Klaver%uring , met uitgesprei-

de zachtharige , aan den voet wortelende stengen

,

drievoudige bladen , de blaadjes omgekcerd-hart-

vormig , de sleunblaadjes langwerpig en aan

den bladsleel vastgegroeid , de bloemslelen

2-.'i-blüeroig korter dan de bladen, de vruchtdra-

gende bloemstclen teruggebogen , de wortel tak-

kig-vezelig , zonder uitloopers. Kock.

De kleur der gansclicpluut is blaauwgrocnachlig.
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Ie. DoDOHAEDs Cruydtboeck p.918; Dan. 1753.

Flor. Junio , Julio. ©.
542" Lychnis coronUria. Lam. — v. H. 1 , 3.

p. 802-803.

546'' CerasHum brachypetalum Desportes ,

tamquam nova indigena indicalur a Molkehboer

en Kerbert iii Flora Leidensi p. 49, Utrum certo

distiucta sit species, dubito.

lidem scriplores (p. 50) nostrum Cerastium tri'

viale ( 546" ) ad C. triviale /ï. holosteoides refe-

runt, quod nobis ita non videtur, cum nostra

planta omnino sit hirsuta.

571. Euphorbia plalyphyllos.

Differt ab Euph. verrucosa Lam, involucellis

(bracteolis) subtriangulari-ovatis mucronatis, sed

non ellipticis obtusis basi attenuatis cael. Nonne

huc itaque Euphorbia verrucosa. d. G. 41. de

Beijer et V. H. 570. cui sunt involucella subtrian-

gulari-ovata , mucronata ! — « Euph. verrucosa

Linnaei dubia est." Koch Syn. p. 629.

Flor, Julio , Augusto. (a).

(o) Euphorbia epitkymoides is te Leiden gevonden

buiten de Morschpoort langs liet raslerwerk van

Oianjelust. Zie Mor.KENBOER eu Kerb£rt , Flo-

ra Leidensis p. 24C.
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PI. Zeldzaam op Zuidbeveland, vas dei» Bosch.

p. 14.

542' gekroonde Koekkoeksbloem,

PI. Voeg bij : In het Oranjewoud in Friesland.

HiisxT ! Aan de Veensloot bij de Meeden (prov.

Groningen). J. A. W. Pott ! Te Midwolde eo

in hel Eexler-hamrik in de prov. Groningen. P. J.

HCISIKGA !

546'" De Heeren Molkekboer en Kerbebt heb-

ben in hunne Flora Leidensis p. 49. de Ceras-

tium brar.hijpetalum nog als eene nieuwe inland»

sche plant opgegeven. Of deszelfs soortelijk ver-

schil echter genoegzaam gegrond is , is mij nog

twijfelachtig.

Ook brengen zij onze ruige Hoornhloem tot

eene meer onbehaarde verscheidenheid , hetwelk

mij , uit mijne exemplaren , niet alzoo voorkomt.

571. hreedUadige Wolfsmelk.

PI. Voeg bij : In de bouwlanden te groote Lindt

en Zwijndrecht buiten Dordrecht. LicosiE ! Bij

Zutphen. J. Wttewaall !

Nat. TijbscDh. D. VLII. St. 3. 10
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586. Rosa cinnatnoniea, L. — v. II. 1,3.

p 806-807.

Ie. Dan. I2I4; Engl. 2388.

Flor. Junio, Julio, ^.

591. Jlosa tomentosa. Cf. v. H, 1 , 3. p. 808.

Flor. Junio , Julio, ^.

Ohs, Rubus discolor Weide , tamquam Hol-

landiae indigena indicatur a REicnEBBACHio Flora

excurs. p. 603. Similem formam (Rubum argeti'

ieum ? utraque enim accedit ad Rubum /ru/ioo'

sum) in Zeelandia reperit orn. C. M. vas db

Samob Lacostb !

602. Polentilla verna»

Ie. Dan. 1648. (nee 114, quae referenda est

ad Pot. auream).

609. Geum rivale.

Flor. Majo , Junio. \),

624. Uypericum dubium Leers. (laciniis ca«

lycinis ellipticis obtusis),

Hypericum quadrangulare L. non Sm. cujus

Hypericum quadrangulare (v. H. 623) ,
perti-

net ad Hyp. tetrapterum. Fries.

Flor. Julio, Augusto. If,,

627. Uypericum montanum.

Flor. Julio. ^.
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586. kaneel Roos,

PI. Voeg bij : Bij Katwijk en in de Breesaap,

Kerbert en Molkenbobr !

591. vilti^e Roos.

P\. Voeg bij : Langs den Kapitalen Dam nabij

Biervliet. Lacoste !

Aanm. De Rubus discolor Weihe , groeit

ook in Holland volgens REicnESBACH. Eene aan-

verwante vorm (want beiden komen Rubus fru-

ticosus nahi]) , de Rubus argenteus f vanWEine,

is in Julij 1839 door den Heer Lacoste (!) gevon-

den nabij het fort Nassau bij Breskens.

602, voorjaars Gatiserik.

PI. Voeg bij : In de duinen bij 's Gravenhage.

Z ! Bij Scheveningen Dr. Landbé. Bij Haarlem.

VAS UER TeAPPEW.

609. knikkend Nagelkruid.

PI. Voeg bij : In het Beekberger-woud. J.

Wttewaall ! Bij Langweer in Friesland, Brdins-

MA en BtOEMBERCEN ! Volgens de Flora Frisica

p. 86, ook op het kerkhof te Wijkei ; bij de stad

Slooten en te Friens. Bij Voorschoten. P. M. E.

Gbvebs Deïhoot !

624. aanverwant Bertshooi.

PI. Voeg bij : Tusschen Raalte en Hellendoorn

in Overijssel. M. Dasseh! Bij Waalderen in Noord-

braband. F. Dozy. Te Vlagtwedde in de prov.

Groningen. J. A. W. Pott ! Bij Bellingwolde en

Vriescheloo in de prov. Groningen, v. H.

627. berg Hertshooi.

l'l, Wedergevoaden te Beek bij Nijmegen in

16
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628. Hypericum pulchrum,

Ie. Reichehbacb 447.

Flor. Julio. %.

638, Thalicfrum minus.

Var. j9. dumosum, majus, ramosius, foliolis

saepe fere pollicem latis. Kocb Syn. p. 4,

Thalictrum majus. Sar. DC.

elatum auct. Gertn.

657" Helleborus viridis.

Flor. Martio, Aprili, 3^.

es?"» Eranfhis hyemalis. Cf. v. H. 1 , 3. p. 812.

Ie. Dan. 1391. (a).

678. Lamium incisum.

68l« Galeojysis aanescens.

Flor. Augusfo, Sept, 0.

685. Betonica afficinalis.

(ö) Clemaiis VUkella is door den Heer A. J. de

Bruyn gevonden aan de Maas bij Boxmeer in

Fioordbraband.
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1839 en 1840. Lacoste !

628. bevallig Hertshooi,

PI, Voeg bij : In het bosch van Rijs , bij Oude^

Mirdum en Sondel in Friesland Brdissma en

BLOE5IBEKGE^ ! Bij Beek, Groesbeek eu Wijchen.

Lacoste ! Tusschen Garderen en Ermello. J, Wtte-

WAALL ! Aan de Grebbe en te Amerongen. v. d.

Trappen. Op den Havelterberg in Drenthe. A.

Vos HoDwiRK. ! Tusschen Zwolle en Deventer, v. H,

638. kleine Thalictrum.

Versch, ^. groolbladig
,
grooter, meer gelakt,

de blaadjes soms een duim breed. Koen.

PI Tusschen Arnhem en de Tolkamer. Z

!

Aan de duinen tusschen Domburg en Westkappel.

VAK DES Bosch t. a. pi. p. 5—6.

657" groene Niesworlel.

PI. Voeg bij : Aan den achterweg van Gro-

ningen naar Haren en aan den dijk te Arkel bij

Gorinchem. v. H.

6.57'' gele IVinlerlloem,

PI. Op Walcheren, de Marree.

678. ingesneden Doovenelel {h).

PI. Voeg bij : Tusschen Utrecht en de Bildt.

va:» der Trappe!» !

681' grijswitte Ilennepnetel.

PI Voeg bij : Bij Werkendam. Lacoste .'

6S5- gewone Uetonie.

l'l. Voeg bij : In het bosch van VVadenoijen

in Gciderluud. va> der Thapcen !

(6) Ulenlha viriitit is rloor den Heer van riEn Til i>-

PEN hij Durdreclit jjevuuUeii j wclligt uil <te lui-

licu outvlugt.
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694. Thijmus Serjnjllum.

Var. ancjustifoUus , foliis liiieari-lanceolalis,

antrorsum latioribus , floribus majoribus , stamini-

bus exserlis.

Thymus angustifolius. Schreber.

Ie. Bat. 595.

Flor, Julio , Auguslo , Septembri, \).

706. Rhinanthus crista galli /?. pubens. Cf.

V. H. I, 3. p. 816.

FJor, Junio. 0.

713. Linaria spuria corollis 5-caIcaratis [Pe-

loria).

Obs. Linaria vuhjaris a doet. Eerbert et

Molkehboer prope Harlemum reperta est corollis

subbicalcaratis et simul floribus pentandris.

726. Orobanche coerulea. Cf. v. H, I, 3.

p. 820.

725'' Orobanche minor (Sdttos), caule sim-

pliei, bracteis ovato-lanceolalis corollae subaequa-

libus vel ea brevioribus, sepalis e basi ovata acu-

niinatis vel bilidis, corollae tubum aequantibus,

corolia sensim arcuata fauce verticali , limbo cre-

nulato, undulato, subaequali, staminibus nudis,

basi sparse pilosis. v. H. ex M. etK. IV. p. 459—461.

rianta similis Or, amethysfeae sed minor ; brac-

teae latiores, basi ovatae ; corolia minor, brevior

inprimis , sensim arcuala , sed ila ut Imjus faux lio-



24 (

694. veld Thym.

Versch. smalbladig , met lijn-lancelvormige
,

aan den top meestal iels verbreede bladen , de

bloemen grooter , de meeldraden uitspringende.

Zie verder de beschrijving in de Flora Batava
,

n°. 595.

PI. Welligt even algemeen als de gewone veld

Thym , allhans op alle de heiden van Utrecht

,

Drenthe en Groningen, v. H.

706. gele Ratelen. Versch. jï, zacktkarig.

PI. Voeg bij : Op de waarden bij Werkendam.

Lacoste !

713. eirondhladige Leeuwenhek.

De vorm Pe/or/a met 5 sporen aan iedere bloem-

kroon , niet zeldzaam ia de bouwlanden bij Utrecht.

Lacoste.

726. hlaauwe Bremraap.

PI. Voeg bij : Bij Dordrecht op AchiUaea Mil~

lefolium. Lacoste.

725'' kleine Bremraap y met onverdeelde steng

,

de schutblaadjes eirond-lancelvormig , nagenoeg

even lang of iets korter dan de bloemkroon , de

kelkblaadjcs uit eenen eironden voet toegespitst of

tweesplelig , even lang als de buis der bloem-^

kroon, welke laatste zacht-gcbogen is met lood-

regt slaande opening , Cjngekartelden golvendcn

,

bijkans gelijkvormigen booid, de meeldraden naakt

on alleen aan den voet met enkele verspreide haren.

Deze soort heeft de grootste overeenkomst met

de rijzige Itrumraup {aP. 725'), maar is over

hel geheel kluiucr , heeft brcedere , aan den voet
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rizontem speclet ; stamina minus alte inserta.

Orobanche minor. Suttos. Sm. W.
Ie. Reichenbach ie. 876, 877, 879 et 8i

Flor. Junio, Ij,,

7S2' Myagrum dentatum.

Ie. Bat. 579; Reichenbach ie. 4294.

Flor. Junio , Julia. Q.
Obs, Accuralius insliluta disquisilione circa hu-

jus generis planlas , mihi patuit , plantam quae

Belgiee dicitur Deder%aad , esse Mijaijruni sati-

vum (M. dtntatum /?. integriim. v. H. Fl. Belg.

Sept. I, 3. p. 820. et Fl. Bat. 579, ^.) ;
plantam

autem ,
quae frequeiitius apud nos colitur sub

nominibus, Hullentut, Kaï-mil , Doddcrzaad

(Gron.) esse Myagrum microcarpon. v. H. {Ca-

melinam microcarpon Andreiowsky)
, quod cul-

tura non transit in Myayrum sativum.

Suhularia aquatica , tamquam planta Hollan-

diae , indicalur a Fa. Burkhardt in Botanische

Zeilung 1835, 2 Beibl. p. 106; sed a me non-

dtim visa est.

7.i8' Ibsris amara. L. — v. H. 1 , 3. p. 822- 823.

Ie. Reich. ie. 4197.

740. Lepidium sativum.
,

Ie. Dan. 1761 ; Reicu. ie. 4212.
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eironde schutblaadjes , eene kleinere en vooral

kortere bloemkroon , die zacht gebogen is , doch

zoo , dat hare opening naar den gezigteinder ge-

wend is.

tl. Bij Katwijk op Zee tusschen de vuurbaak

en gemeld dorp. F. Dozt. (zie MoLKENBOEa en

Keheert, Flora Leidensis, p. 202-203). In het

Spoel bij Kuilenburg, vab beh Tkappew ! Lacostb !

(op de wortels van Medicago falca(a).

732' gelande Huttentut.

PI. Voeg bij : Te Groesbeek bij Nijmegen ; bij

Dubbeldam , Zwijndrecht en Werkendam. Lacos-

TE. Bij Leeuwarden T. T. Hinxt. Te Ober-

gum in de prov. Groningen en digt bij de stad

Groningen, steeds in vlasland. v. H.

Aanm. De als oliezaden bekende , doch zeer

na aan elkander verwante soorten van dit geslacht

naauwkeuriger vergeleken hebbende , is mij geble-

ken , dalhcl Dederzaad 13 Myaffiu/ii safivu7ii, de

zoogenaamde Uuttenlul , Karmil of JDodde^zaad

(gelijk het in Groningen genoemd wordt) daaren-

tegen Myagrum microcarpon. — Dat de Hutten-

tut door kweeking niet in Deder%aad overgaat is

mij door eene veeljarige kweeking bevvezen. v. H.

7.'58' biltere Schee/bfoem.

PI. V«''g bij : Te ISuueii in Noordbraband.

A. J. DB BncYN !

740, gewone Kers.

PI, Voeg bij: Tus.s(!hen Rliijiishtirg eu Vuor-

iiout , lil vlaslund. va» deb TnAi'i'Kii

!
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743' Tklaspi perfoliatum , racemis fructifcris

elongalis , foliis caulinis cordatis sessilibus , ovarii

loculis 4-ovulatis, caule ramoso, semiuibus laevi-

bus< Koen Synops. p. 68.

Tklaspi perfoliatum. L. W. Sw. DC.

Ia. Engl. 2354; Jacqoih Auslr. 337.

Flor. Aprili, Majo, 0.
747* Draba muralis , caule ramoso folioso

,

foliis caulinis OTatis amplexicauhbus
,

pedicellis

.... palentibus silicula glabra .... longiori-

bus, radice simplici. Kocb Syn. p. 63,

JOraha muralis. L. W, DC. M.etK. IV. p.55a

Ie. Engl. 912.

Flor. Aprili, Majo. 0.

750. Isatis tincloria»

Ie. Reiciiesbach. 4177.

Flor. Junio. 1^.

760* Sisymbrium murale (L.), caule herbaeeo

basi foliato , foliis adsperse pilosis sinuato-deiilatis

piunatitidisque , laciniis ovatis oblongisve denta-

tis, terminali obovato angulato-dentato, pedicellis

floretn (sub-)aequanlibus, petalis subrotundo-ob-

ovalis in unguem brevem contractis. Koch Syn.

p. 57.

Sisymbrium murale. L W. Sm.

Diplotaxis muralis. DC. Koen. M. et K. IV.

p. 701.

Ie. Bakhelier ie. 131 ; Engl. 1090; Reichen-

BAÜH. 4417.

Flor. Majo , Junio , Julio. Q.
784" Erijsimwm. slrictum , foliis inferioribus

lyralis, lobo lerminali maximo oblougo ovalo , la-
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743" stengomvaftende Taskers , met de vrucht-

dragende trossen uitgerekt , de slengbladen hart-

vormig ongesteeld , de hokjes van het vruchtbe-

ginsel met 4 zaadjes , de steng getakt , de zaden

glad. KocB.

Fl. Op den Thomaswaard onder Werkendam.

Lacoste !

747" muur Vroegeling , met eene getakte en

bladdragende steng, de stengbladen eirond steng-

omvattend , de bloemsleeltjes openstaande , langer

dan het onbehaarde haauwtje, de wortel enkel-

voudig. KocH.

PI. Langs een dijkje bij Gorinchem en aan

oude muren in die stad. Lacoste !

750. verwers fVeecle.

PI. Voeg bij : Op de waarden bij Werkendam.

Lacoste !

760" muur Waterkers , met eene kruidachtige

aan den voet bebladerde steng , de bladen met

verspreide haren
,

golvend-getand of vindeelig

,

met eironde of langwerpige getande slippen , waar-

van de eindcHngsche omgekeerd-eirond hoekig- ge-

tand is, de bloemslelen ongeveer even lang als

de bloem , met rondachtig omgekeerd-eirondach-

tige , tot een kort nageltje zamengetrokkene bloem-

bladen. Kocu.

PI. Aan de Waaloevers omtrent Ileerenwaar-

den , Rossum , enz. vas der Trappen! Bij Wer-

kendam, Lacoste !

7fi4" gestrekte Stcenrahcl , met dé onderste

bladen liervormig , hel eindelingsche blaadje zeer
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leralibus 2-3-jugis minhins , foliis intermediis basi

lyrato-incisis , supremis indivisis obovatis repando-

denlalis
;
petabs oblongo-cuneatis , calyce sesqui-

longioribus. KocH Syn. p. 36.

Erysimo Barhareae affinis , dififert floribus lon-

ge minoribus ,
petabs inprimis angustioribus ; sib-

quis raaluris axi adpressis , caet.

Barbarea stricta. AwDazEiowsKi. Mertehs et

KofiB. IV. p. 667; Koen Syn. 1. c.

iberica. DC. pr. I. p. 141.

parvifiora, fkies.

Ie. Sturm FI. 43.

Flor. Aprili , Majo. J",

764*" Erijsimum praecox , fobis inferioribus

pinualls S-S-jugis
,
jugis sursum sensitn accrescen-

tibus , ultimo latitudine lobi termiiiabs subrotundi

subcordati , foliis superioribus profunde pinnatifi-

dis, piiinis bnearibus integerrimis , termiuali tineari-

oblonga. KocH Syn. p. 37.

Erysimum praecox. Sm. F1. Dan,

Barbarea . Brows. DC. pr. Koch 1. c.

Ir.. Dan. 1759; Reicuebbach 4358; Eugl. 1129.

Flor. Aprili, Majo, Juiiio, ^.

791. Geranium, columhinum,

Vbs. Althaea offic.inalis |9. oblusiusc.ula , FI.

Belg. Sepl. p. 508. non distiuguenda videlur ex

observatione viri Cl. Mulder. Cf. Apothekers

Woordenboek II , 2. p. 54.

Allhaeu hirsuta ad fluvium Wahaliit a doet-
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groot ,
lanffworjiig-eirond . de zijdelingsche uit 2

lol 3 paren beslaande %eer klein , de middelste

bladen aan den voet liervormig-ingesneden , de

bovenste onverdeeld , otngekeerd-eirond , uitge-

schulpt-getand ; de bloembladen langvi^erpig-wig-

vormig, anderhalfmaal zoolang als de kelk. Koch.

Zij komt der rondlobbige Sleenraket nabij

,

maar verschilt daarvan door veel kleiner bloemen

door smallere bloembladen vooral, doordien de

rijpe vruchten tegen de bloemspil zijn aangedrukt

enz.

PI. Bij Dordrecht , Gorinchem , te Vreeswijk

aan de Lek. Lacoste ! Bij Goes. vah dek Boscn (?)

l. a pi. p. 8.

764'' voorjaars Steenraket , met de onderste

bladen gevind, bestaande uit 5 — 8 paren vinblaad-

jes, die naar den top toe langzamerhand grooter

worden, zijnde het eindelingsche paar even breed

als het eindelingsche rondachlige en eenigzins hart-

vormige blaadje , de bovenste bladen diep-vindee-

lig , met lijnvormige gaafrandige slippen , de ein-

delingsche lijn-langwerpig. Koen.

PI. Bij het Joden-kerkhof achter Overveen en

op het Bentveld. Kehbert en Molkenboek ! Op
de waarden bij Werkendam, op zandgrond. La»

COSTE !

792. duivenpool Ojevaarshek.

PI. Voeg bij : Vrij overvloedig op de batterijen

aan het Vossegat en aan het lloulensche pad bij

Utrecht, vax oEa TaAPPEn ! Op Zuidbeveland.

VAH DEH Teappbh.

Aanm. De verscheidenheid j>. stompachlig\&a
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Van der Trapper reperta est , fliimine forsan aliim-

dc allata.

801'' Corydalis cava (Sohweigger et Korts),

radice luberosa cava , caule diphyllo squama ba-

silari destituto , foliis biternatis incisis, lacinulis

oblusis , bracteis integris
,
pedice)lis capsula triplo

brevioribus, caicare cylindrico apice incurvo. Koch

Syn. p. 31.

Fumaria cava. Millbe.

Corydalis bulbosa. Persoon. Sprekgel Syst.

veg.

. tuberosa. DC. ( Cf. v. H. Fl. Belg.

Sept. I, 3. p. 834 in nota).

Ie. Sturm. heft. II.

Flor. Aprili, Majo. ¥•

816" Anthyllis maritima.

Flor. Julio, Augusto. %.

819'' Lathyrxis Nissolia L. Koch. p. 199, in

Zeelandia indicatur a doet. van den Bosch p. 17.

844. TrifoHum striatum, cf. Fl. Belg. Sept.

1 , 3. p. 840.

Ie. Dan. 1171.

858. Medicago minima.
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de gewone Heemst (n». 797) zal waarschijnlijk

moeten vervallen , volgens het onderzoek van prof.

MuLDEa. Zie Apothekers Woordenboek II , 2.

bl. 54. — Al/haea hirsuia is door den Heer van

DER Trapper aan de oevers van de Waal gevon-

den , daar welligt door de rivier van elders aan-

gespoeld.

801'' holworlelige Eelmhloem, met knoHigen ,

uitgeholden wortel, de steng met twee bladen,

doch zonder schub aan den voet , de bladen dub»

bel-drievoudig ingesneden , met stompe slippen

,

de schutbladen gaaf, de vruchtstelen driemalen

korter dan de vrucht zelve , de spoor rolrond met

krommen top. Rocb.

PI. Half in het wild bij Groningen v. H. (Zie

1 , 3. bl. 835 in de noot) Even zoo bij Cornjum

in Friesland, Bbüihsma en Hinxt ! In een bosch-

je bij het Haagsche Schouw en lusschen hakhout

langs eenen achlerwal bij het Marendijkje bij Ley-

den. J. ScBDDRMAvs Stekhove». Bij Valkenburg.

FoBSTEir. (Zie Flora Leidensis
, p. 14.)

816* %ee fVondkruid.

PI. Voeg bij : Aan de duinen op Walcheren.'

VAN db:« Boscn p. 15.

819'' Lathyrus Nissolia, L. groeit , zeldzaam

,

op Zuidbeveland. tah des Bosch. p. 17.

844. gestreepte Klaver,

PI. Is in Julij 1840 wedergevonden te Nijme-

gen , als ook te Gassel in de prov. Noordbraband.

Lacoste !

85S. kleinste Rupsklaver.
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Ie. Engl. 2635.

Flor. Majo, Junio. Q),

Übs. Medicago maoulata (cf. 1 , 3. p. 840 el

VAN DEN Bosch 1. c. p. 15) reperta est prope Am-
stelodamum. Lacoste ! van der Trappen; etiam

prope Leidam , cf. Flora Leidensis 1. c. p. 70 el

in Zeelandia. van den Bosch.

865. Lactuca Scariola,

Flor. Augusto , Septemhru

880. Uieracium paludosum.

Flor, Junio , Julio. 3f

.

911. Serraiula tinctoria.

914. Eupatorium eannabinum.

Var. ^, folüs omnibus iudivisis.

944. Senecio ovatus. W.
Fuchsii, GiuEL. KocH Syn. p. 390.

Flor. Aucjusto, "Hf,

945. Cineraria palustris.

Var. (S. hoUandica , folüs radicalibus e petiolo

canaliculato in laniinam lineari-lanceolatam pinna-

tifidam expansis caet. Miqüei.

Ie. Bat. 608.

Flor. Septembri. <ƒ. (Miqcel.).
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PI. Voeg bij : In het Spoel bij Kuilenburg. La-

COSTE ! VAS DES TaAPPEM ! CU KaAANWI^KEL.

865. wilde Laluw,

PI. Voeg bij : Bij Werkendam en Sleeuwijk,

Lacoste 1

880. moerassig Havikskruid.

PI. Voeg bij : Overvloedig aan de rivier ora

Dordrecht en omliggende dorpen ; ook buiten Rot-

terdam. Lacoste !

91 !• verwers Zaagblad.

PI. Voeg bij : Op den Hayelterberg bij Steea-

wijk en bij Meppel. A. Vos Houwihk !

914. hennepbladig Leverkruid,

Versch. |9. met de bladen allen onverdeeld.

PI. Voeg bij : Bij Eindhoven. A. J. de BaoijH

!

944. eirondhladig Kruiskruid.

PI, Voeg bij: Bij Nijmegen herhaalde malen

•wedergevonden door de Ueeren G. Baoehs ! en

Lacoste ! Tusschea Nederlangbroek en Doom.

TAN DER TbAPPES.

945. moeras Aschkruid.

Versch. ^. HoUandsch, de worlelbladen uit

eenea diep gesleufdeu steel uitloopende in eene

lijn-lancetvormige vindeelige bladvlakte. Miqdei,.

PI. Op den uilgedroogden Zuidpias tusschen

Rotterdam en Gouda , waar zij onder den naam
Nat. TfjDsciiR. D. VIII. St. 3. 17
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969. Anihemis tincioria.

973. Centauréa Jacea,

Var. '/. decipiens , arachnoideo-sublanala , fo-

liis angustis , hinc iude dentatis vel pinnalifidis

,

appendicibiis exierioribus squamarura involucri

pectinato-fimbrialis recurvis. KocH Syn, p. 409-410.

Ie, IIEICEEKBA.CH 1316.

983* Orchis angustifolia , labello trilobo,caI-

care conico-cyliudrico descendente ovario brevio-

re
,
perigonii laciuiis lateraiibus palentibus poslea

sursutQ reflexis, bracleft omnibus flore longioribus

trinerviis Tcnosisque , caule fistuloso 4-6- folio, fo»

liis erectis cauli parallelis, elongalo-lanceolatis at-

tenuatis apice cucullato-contraclis, supremo basin

spicae superanle , infimo breviore patulo , tuberi-

bus palmatis. Koen Syn. p. 687.

Flores incarnali , qui purpurei in Orc.hide lati-

folia (L.) s. O. majali. Reich. ie. 770.

Orchis angustifolia. Wimmek et Ghabowslt

Flor. Siles.

latifolia /ï. angustifolia, v. H. Fl. Belg.

"

Sept. n°. 983 , ^.

Ie. Reicbemb&cr ie. 769.

Flor. Junio, 21.,
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van wilde Andijvie bekend was, volgens Miquel

in de Flora Batava t. a. pi.

969. verw Kamille,

PI, Voeg bij : In het Spoel bij Kuilenburg.

C. M. vau Dijk, Aan de AYaal bij Heerenwaar-

den en Rossum. vak der Tbappeit. Bij Werken-

dam. Lacoste ! Menigvuldig aan de muren in

de stad Kampen. R. Bokdam !

973. drooge Centaurie.

Versch, /. bedriegelijk , spinnewebacbtig-wol-

lig-behaard , de bladen smal , hier en daar getand

of vindeelig , de buitenste aanhangsels der schub-

ben van het omwindsel kamvormig als in franje

verdeeld en omgekromd. Koch.

PI. Aan de Lek bij Vianen. var der Trappeh F

983' smalbladig Slandelkruid , met het lipje

3-lobbig, de spoor kegel-rolvormig nederdalend,

korter dan het vruchtbeginsel , de zijdelingsche

bloemdekslippen openstaande en daarna boven-

waarts omgebogen , de schutblaadjes alle langer

dan de bloem , drienervig en geaderd , de steng

pijpvormig 4-6-bladig , de bladen reglstandig uit-

gerekt-lancetvormig toegespitst en aan den top

kokervormig zamengetrokken, de bovenste lioo-

ger komende dan hel begin van de aar, het on-

derste korter en openstaande, de knollen hand-

vormig. Koen.

De bloemen vleeschkleurig, terwijl zij paars

zijn in het hreedhladig Slandelkruid,

PI. Op vochtige veenachtige gronden te West-

broek bij Utrecht. Bergsua ! v. H. Bij Amers-

foort, VA» DEa Tbappbh ! Bij Wassenaar en Kal»

17'
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997" Zoslera nana. Roth. Koch Syn. p. 6S(T.

J004' Lemna arrhiza. Hanc esse speciem pro-

priam mu'tis argumentis comprobavit J. F. Hopf-

BiAjfs in Tijdschrift voor Natuurlijke Geschie-

de?us IV. p. 282—333 et Vf. p. 257—269 et in

WiEGaANS , Archiv J'iir Naturgesciüchte 1840;

p. 133-163.

1008. Sparganium, simplex,

Obs. Ex paludibus prope urbem Meppel in

Drenthia , doet. A. Vos HonwisK mihi hujusce

plantae formam retulit foliis longissimis , anguslis

uli in Sparganio 7iatanie et ex toto fere planis;

probabiliter formae mutatie, uti in plantis aqua-

licis (v. c. in Sagitlaria sagittifolid) erebro oc«

currit; nam missum specimen stigmate lineari, ca»

pitulorum numero caet, ab ipso Sparganio na-

tante certo differebat.

1018' Carex divulsa (Good.) , spica oblonga

composita , spiculis superne masculis remotis , su-

premis approximatis , stigmatibus 2 , fructibus

erectis ovatis plano-conveiis in rostrum margine

leviter serrulalo-scaforura acuminatis enerviis, glü-

mis mucronatis fructu brevioribus, culmo debili

gracili superne scabriusculo , radice fibrosa. Koctt

^ya. p. 751.



vrijk. MoLKESBOER en Kerbert, In het veen bij

Haren , Eelderwolde en Palerwolde bij Gronin-

gen , waar het gewoon breedUadig SlandeU

kruid niet Ie Tinden is. r. H.

997* lilehi Zeelint.

PI. Zuidbeveland. van den Boscnt.a. pi. p. 43.

1004' onbeworteld Kroos ; eene eigene soort

volgens den Hoogleeraar J. F. IIoffmans t. a. pi.

PI. Bij Gouda in eene sloot tusschen Gouderak

en Ouderkerk aan den IJssel en op meer plaat-

sen bij Gouda (zie Tijdschrift, Deel IV. bl. 321)

,

bij Leiden in den Rhijn bij de Vink. J. F. Hoff-»

MA.SS ! Bij 's Gravenliage. Osttd Jun.

1008. eenvoudige Egclshop.

Aanm, De Heer Med, Doctor A. Vos Hottwikk.

zond mij eencn , in de moerassen bij Meppel ge-

vondenen zeer eigenaardigen vorm dezer plant

,

met zeer lange ; smalle als in de drijvende

Egelshop (n°. 1009! , en bijna geheel vlakke bla-

den ; waarschijnlijk alleen eene verandering van

gedaante , gelijk die bij waterplanten , b, v. bij

het Pijlkruid (zie n°. 1070), zoo menigmaal

Toorkomt. Van n"*. 1009 verschilde zij overigens

genoegzaam,

1018' gescheiden Rietgras , met de aar lang-

werpig en zamcngesleld , de aartjes aan den top

mannelijk en verwijderd, do bovenste elkander

toenaderende , twee slempels , de vrucht opge-

rigt, eirond, plat-bolrond , in eencn aan den rand

eenigzins fijngezaagden of ruwen snavel iiitloo-

pende en ongenerfd , de kafblaadjes gepunt , kor-

ter dan de vrucht , de steng zwak slank , van bo-
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Glumae albae stria dorsali viridi. — « Habitus

« Caricis muricatae, a qua fortasse nimis argute

« separatur." Gaüd. II. p. 97.

Carex divulsa. Good. W. Sm. EG. GAro.

Ie. MicHELT Gen. tab. 33. fig> 10; Schk.uq&

Dd. f. 89; Stdem H. 57.

Flor. Majo , Junio. If

.

1025. Carex tereiiuscula, Cf. v. H. 1 , 3.

p 854.

Flor. IHajo. Tf,.

1028. Carex lasiocarpa,

Ie. Ban. 1344 et 379 (ex parle).

1035. Carex distans L. (non Fl. Dan. 643).

Flor. Majo, Junio. 2f.

1036. Carex biligularis. Cf. v. H. 1 , 3. p 854.

Flor. Junio. 2f.

1038* Carex leplostachys. Cf. v. II. I, 3.

p 834 (a).

(a) Carex cerina Dtjmortier , species a me nuraquam

visa, prope Leidam et Wassenaar crescens indi-

catur in Molkeneoer et Kerbirt Flora Leiden-
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•»en eenigzins ruw , de wortel vezelig. Roch.

De kalfblaadjes zijn vrit met eene groene streep

op den rug. Volgens Gaddin heeft het de hou-

ding van het stekelig Rietgras en zoude daarvan

welligt al te fijn onderscheiden zijn.

ƒ/. Bij Leyden, J. Wttewaali.

1025. rolrondachlig Rielgras,

PI. Voeg bij : Bij Achtienhoven , den GageN

dijk en Westbroek ia de prov. Utrecht, vas dee

Teappes ! Op onderscheidene plaatsen bij Geldorp

in Noordbraband. A. J. de Brütk!

1028. wohadig Riefgras.

PI. Voeg bij : In de Veeuen lusschen den Ga-

geldijk en Westbroek en bij Achtienhoven in de

prov. Utrecht. vAs dee TfiAPPEs ! de Bildt, La-

COSTE.

1035. verwijderd Rielgras,

PI, Bij Katwijk. J. Wttewaah. In de Hoog-

landsche veenen bij Amersfoort. DoaKSEiFPEs !

Zeer algemeen in de lage veenstreken te Haren

,

Uarendcrmolen , Palerwolde en Eelderwolde bij

Groningen, v. H.

1036. Iweehindselig Rielgras.

Pt. Voeg bij: Bij Breskens, Iloofdplaat , Elle-

woutsdijk , Oudeland , Baarland enz. in Zeeland.

Lacoste ! Op Zuidbcvcland. vah deh Boscu.

10)8' slanh-urifj Rietrjras.

si p. 308. — lidem anclorcs noslram , dJu du-
]iiam, Cnricein saiatitcm rcfeiunt ad 6'. rigidani

GooD. et Koen .Sjn. p. 750 (ie. Engl. 2047) id

cit ad C. laiatilcm. Willd, non L.
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1063' Amaranthus sylvestris (Desf.), glome-

rulis triandris , omnibus axillaribus , spica termi-

nali nulla , caule primario erecto , secundariis ad-

scendentibus, foliis rhombeo-ovalis margine undu-

Jalis apice iiilegris, infimis leviter marginatis, bra-

cteis flores subaequanlibus. Koen Syn. p. 601,

Amaranthus stjlveslris. Desf. Reichebbacii.

• viridis. Ailioni.

Ie. REicnENBAcn ie. 667.

Flor. Julio — Sept. Q.
1069" Myriophyllum allernijlorum. DC. —

V. H. 1 , 3. p. 859.

1057. Urlica Dodartii,

Flor. Julio , Auguslo, Q.

1070. Sagittaria sagittifolia.

Var.
I?.

breviscapa , hurailior , crassior , racemo

foliis breviore caet. Miquel.

Ie. Bat. 610 (Miqdel).

1094. Salix monandra.
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PI. Voeg bij : Te RoUerdam in de Plantagie.

Miquel! Lacoste!

1063' bosch Amaranlh , met drielielmige , al-

len in de oksels der bladen geplaalste bloemkop-

jes
,
gcene| eindelingsche aar , de hoofdsteng regt-

standig , de zijdelingsche opgaande , de bladen

ruitvormig eirond , op den rand golvende , aan

den top gaaf, de onderste een weinig uitgerand,

de scliutblaadjes nagenoeg even lang als de bloe-

men. Koen

PI. Bij Baambrugge. tam dek TaArpEs

!

1069' hlein Vederhruid.

PI. Voeg bij : In eene sloot bij Boxmeer tus-

Echen Alisma naians , Meum inundaium en

Chara vulgaris. A. J. de Baürwl

1037. Dodarts Brandnetel.

PI. Voeg bij : Gedurende drie achtereenrolgen-

de jaren wedergevonden in den tuin der pastorie

Ie Hcerjansdam, Lacoste !

1070. gemeen Pijlkruid.

Versch. ^. met korten bloemtros , lager ea

breeder groeijend, de bloemtros korter dan de

bladen. Miqcel (in de Flora Balava).

PI. Algemeen in de prov. Holland, bepaalde-

lijk bij Rotterdam. Miqdei,.

1094. cénhelmu/e WiUj»

PI. Voeg bij : Op Zuidbevcland. vau der Bosch.

In de duinen bij Haarlem en op Amelisweerd bij

L'lreclil. VAS OER Trappe:^ ! Te Bloemendaal bij

Haarlem en aan den IJssel bij het KaterYeer. v, 1{.



BIJDRAGE

TOT BE

FLORA LEIDExNSIS;

F. D O Z Y

,

Med. et PUL Sat. Doet.

Het wordt bij de Kruidkundigen van ons land

algemeen erkend, dat de uitgave der Flora Bel-

gii septentrionalis , door den Hoogleeraar vak

Hall, den lust tot onderzoek der inlandsche plan-

ten bijzonder heeft opgewekt ; zoodat liet aantal

der sedert dien tijd gevonden inlandsche planten-

soorten aanmerkelijk is vermeerderd , en onze

Flora reeds menige belangrijke bijdrage heeft ge-

leverd tot de kennis van de verspreiding der ge-

wassen. Dan het is er ver af, dat dit onderwerp

zoude uitgeput zijn ; het ziju vooral de bedekt-

bloeijende planten , welke in ons Vaderland een

naauwkeuriger onderzoek verdienen, dan tot hier-

toe geschied is. Onze vochtige luchtstreek, de

menigvuldige moerassen, veen- en heidegronden,

de vele rivieren , die in haren loop de kiemen de-

zer planten uit zoo vele verschillende landen me-

devoeren , onze zeekusten , dit alles belooft onzen

j)!antkundigen eenen ruimen oogst van deze soort

van gewassen. Hoewel nu in de genoemde Flora

veel meer soorten van cryplogamen worden be-
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schreven , dan voorheen als inlandsch bekend wa-«

ren , zoo is het echter niet te ontkennen , dat on»

Vaderland , bij andere landen vergeleken , arm in

cryptogamen zoude kunnen genoemd worden , bij-

aldien onze veronderstelling niet gegrond ware,

dat het veeleer aan een naauwkeurig onderzoek

heeft ontbroken. Te meer wordt dit gevoelen be-

vestigd door mijne verzameling van mossen uit de

omstreken dezer stad , welke anders niet mosrijk

kunnen genoemd worden , bij gemis van bosch of

lioulgewas , dat eenigzins dien naam verdient ; ia

welke zich verscheidene soorten bevinden, die of

als inlandsch onvermeld , of nog zeer zeldzaam in

ons land gevonden zijn. Ik heb het niet onge-

past beschouwd , om van deze kleine verzameling

eene naamlijst in dit Tijdschrift te plaatsen, ten

einde alzoo vooreerst eene geringe bijdrage te le-

veren tot volmaking van onze Flora ; en ten an-

deren , om de aandacht van jongeren Botanici op

de beoefening der cryptogamen te vestigen , wel-

ke ons des winters dezelfde en nog grootere ge-

noegens verschaft , dan die der phanerogamen

,

gedurende de overige maanden ; terwijl zij tevens

zoo onmisbaar is voor de Organographie en Phy-

siologie van het Plantenrijk.

Allede hier opgenoemde soorten zijn zoo naauw-

keurig mogelijk bestemd, waarbij mij de zoo vol-

ledige als prachtige Biblioliieck van den Hoog»

leeraar Keiswardt, benevens het Itijks Herba-

rium ten dienste stonden; het zal mij echter steeds

een genoegen zijn , om anderen Botanici mijne

Specimina ter vergelijking mede te declen. Ver-
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scheidene afwijkende vormen of variëteiten , wel-

ke door anderen als soorten worden beschreven

,

heb ik , op eene enkele uitzondering na , niet op-

genoemd , om deze lijst niet nutteloos te vergroo-

ten. Bij de algemeen voorkomende soorten heb

ik geene bijzondere groeiplaatsen aangeteekend

;

ook heb ik steeds vermeld , welke soorten het mij

nog niet gelukt was , alhier bloeijeude Ie vinden.

Phascum cuspidaium, Schreb.

« ^. jnliferum, Schreb.

« y. curviselam, Dicks.

« Irijoides. Dicks. Deze mij in het vo-

rige jaar reeds medegedeelde nieuwe soort , door

mijnen vriend R. B. ws den Boscn in Zuid-

Beveland ontdekt, vond ik met de HH. Mol-

KE5S0ER en BouRSSE Wils , op zandgrond bij

den Deijl, in April met rijpe vruchten.

Sphagnum cymbifolium. Brid,

« squarrosum. Pers,

<( aculifolium. Ehrh. Deze en de vo-

rige bij Leijmuiden , aan de oevers der Haar-

lemmermeer.

GymnosiiOmum pyi-ifoYme. Hedw.
« iruncaCani. Hedw.
« Eeimii. Hook. Bij Kroonenslein

op vochtigen puingrond.

IVeis.iia viridula, Brid. Op zandgrond bij het

Haagsche Schouw.

« cirrhata. Hedw. Algemeen, doch zeld-

zaam vruchtdragend.
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JVeissia curviroslra. Brid. Op de duinen bij

Noordwijk.

Grimmia pulvinala. Sm.

Leucodon sciuroides. Swaegr. Onvruchtbaar.

Fissidens bryoides. Hedw. Op de nieuwe Wan»
delplaats en bij het Haagsche Schouw.

« laxifoUus. Hedw. Op dezelfde groei-

plaats overvloedig.

« adianioides. Hedw. Bij het Haag-

sche Schouw ea Voorschoten , bij Wassenaar

in eene duinpan.

Dicranum scoparium, Hedw.-

« rugosum. Brid. Bij Katwijk op de

duinen , minder algemeen dan de vorige ; on-

vruchtbaar.

« heleromallum. Hedw.

« purpureum. Hedw.
« cerviculaium, Hedw. Op veenach»

tigen zandgrond bij Noordwijk.

« varium. Hedw. Op de nieuwe Wan-
delplaats.

Trichostomum canescens. Hedw. Op de dui-

nen bij Katwijk en Noordwijk.

« ericoidcs. Schrad. Bij de vori-

ge ; zonder vrucht.

St/ntrichia subulata. Brid. Bij Voorschoten,

den Deijl en ISoordwijk.

« ruralis. Brid. Op de duinen over-

vloedig en op daken.

« laevipilu, Brid. Op boomstammea
algemeen.

Barüulu unguiculata. Hedw.
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Barbula muralis. Brid,

Pohjtrichum punülum. Dill. BJj Sassenheim ea

Woordwijkerhout.

« piliferurn.S chreh. Bij Noordwijk,

minder algemeen dan de volgende,

« juniperinum. Brid.

« commune. Brid.

Catkarinea undidata. Brid.

Orthotrichum striatum. Hedw.

R affme. Brid.

« « jï. tenellum, Brucll.

« diaphanum. S c hr a d.

« crispum. Hedw. Bij Endegeest,

Leijderdorp en Katwijk.

« pulckellum, Hook. Op appelboo-

men bij Leijderdorp ; de vruchten rijpen in het

begin van den zomer.

Bryum andro^ynum. Hedw. Bij Noordwijk en

Noordwijkerhout , doch zonder vrucliten ge-

Tonden.

« argenteum, L.

« paluslre. Sw. Bij Noordwijkerhout , bij

Leijmuiden aan de oevers der Haarlemmermeer.

<t pseudo-iriquetrum. Brid. Op lage wei-

landen; de vruchten rijpen in het beginvan dea

zomer.

« capillare. Brid.

« hornum. Sw.

« caespititium. L.

« carneum. L. Bij Kroonenstein , met rij-

pe vruchten in Meij ; door den Heer R.B. v. d,

Bosch reeds in 1840 in Zuid Beveland gevonden.
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Bryum roseutn. Schreb. Bij Voorschoten; on-

vruchtbaar.

« cuspidatum. Sw. Meest onyruchtbaar.

« ligulatum, Schreb.

« pyriforme. Sw. Aan den achterweg bij

Oegstgeest , op de vest bij de aschscliuur en op

stalen bij Spanjaardsbrug,

« nutans. Schreb. Bij Leijmuiden tus»

schen het veenmos aan de oevers der Haarlem-

mermeer.

Funaria htjgromefrica, Hedw.
Fontinalis antipyretica. L. Onvruchtbaar.

Neckera keteromalla, Hedw.
« pumila. Hedw. Bij Voorschoten aan

boomstammen ; zeldzaam en onvruchtbaar.

Climacium dendroides . B r i d. Onvruchtbaar.

Leskia complanata. Hedw. Bij Kroonenstein

op een' ouden esschen tronk en aan eeae stee-

ne brug bij Endegeest ; onvruchtbaar.

« Irichomaiioides.Uedv/. Bij Voorschoten.

« sericea. Hedw.
« paludosa, Hedw. Bij Leijderdorp.

« pohjantha. Hedw. tij Voorschoten,

Bypnum sylvalicum. L.

« denticulatum, L.

« Silesiacum. Web. en Mohr. Bij En-

degeest en het Haagsche Schouw op vermolm-

de boomtronken.

« undulalum. L. Bij Leijmuiden op de

rietvelden door den Heer Bdse gevonden.

« riparinm, L, Groeit ook op de duinen

bij Noordwij k.
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JBupnum velutlnum. L.

« confertum. Dicks. Zeer algemeen op

boomstammen.

« Megapolilanum. B 1 a n d o w. Op de dui-

nen bij Katwijk.

« murale. Necker. Op steenen; zeld-

zaam.

B populeum, Hedw. Bij Voorschoten en

Katwijk.

« serpens. L.

« myurum. Follich. Bij Voorschotea

en Leljderdorp.

« viyosuroides. L. Bij Voorschoten.

« lufescens. Dill.

« alhicans. Neck. Op de duinen bij

Katwijk.

4( rutahulum. L.

« tamariscinum. Hedw. Bij den Deijl

en Noordwijk ; onvruchtbaar.

« abielinum. L. Bij Katwijk en Noord-

wijk; onvruchtbaar.

« longiros/rum, Ehrh.

« triquetrum. L. Op de duinen, doch

zeldzaam bloeijende.

« squarrosum. L.

« stellalum. Schreb. Op veenachtigen

duingrond bij Noordwijkerhout en Wassenaar.

« chrysophyllum. Brid. Bij Noordwij*

kerhout op veenachtigen duingrond ; bloeit des

zomers.

« piliferum. Schreb. Bij het Haagsche
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Schouw , Warmond en elders , doch zonder

vrucht gevoudeu.o

Hypiium cuspülaluTti. L.

« Schreberi. Wil ld. Bij Warmond, in

de duinen bij Wassenaar en Noordwijk , maar

zeldzaam bloeijende gevonden.

« pui-urn. L.

« praelonguni. L,

« splendens, Hedw. In duinen op ver-

scheidene plaatsen ; zeldzaam vruchtdragend.

« fiUcinum. L. Bij Wassenaar, Katwijk

en Noordwijk aan duingreppels en beekjes

,

doch steeds zonder vrucht,

« aduncum. L. Bij Katwijk iu'eene duin-

pan , bij Noordwij kerhout aan duinslooten; on^

vruchtbaar.

« ru^osum, Hedw. Op het Langeveld

bij Noordwijkerhout.

<' moUuscum. Hedw. Bij de vorige,

maar insgelijks niet bloeijende.

« cupressiforme. L.

« Jluitans. L. In duinslooten bij Kat-

wijk , Noordwijk enz. ; onvruchtbaar.

Riccia cryslallina. L. Tusschen de straatstee-

nen op de Mare.

• glaur.a. L. Op de nieuwe Wandelplaats

;

hel eerst door den Heer Molkekboeh gevonden.

V Jluitans. L. Bij Sasscnheim,

« «
I?.

canaliculala. Hoffm. Bij

de vorige op den grond.

Nat. Tijdscbr. ü. VIII. Si. 3. 18
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Preissia commutata. Ne es ab Esenb. Opbel
Langeveld bij Noordwijkerhout , met vruchten in

Junij gevonden.

Marchantia pohjmorpha. L.

Jangermannia epiphylla. L. Bij Voorschoten

en Noordwijk.

« multifida. L. Bij Katwijk in eenc

duinpan.

v. furcata. L. Minder afgemeendaa

de volgende soorten.

« dilutata. L.

« complanata. L.

« bidentata. L.

« heterojyhylla. Schrad. Op Ver-

, molmde boomstammen bij den Deijl.

(I quinquedentata. L. Bij Noord-

wijk op vochtigen duingrond.

« spha^ni. Dicks. Tusschen het

• veenmos bij Leijmuiden.

Men zal uit deze bijdrage de opmerking weder

bevestigd zien, dat onze inlandsche Flora vele

punten van overeenstemming aanbiedt , met die

van Engeland, wat het vlakke land betreft; zoo

ook dat de Florae der kustlanden , hoe verschil-

lend de geographische breedte ook zijn moge

,

vele planten gemeen hebben. Eene nieuwe in-

buidsche phauerogamische plant , welke ik met

den Heer J. H. Molkenboer. onlangs bij deze stad

aantrof, de Fraiikenia pulverulenta
,
geeft daar-

van een merkwaardig voorbeeld. Deze plant vindt
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men zoo wel in Afrika als in Europa , doch en-

kel aan de zeekusten of op eilanden , zonder

dat zij juist eenen ziltigen grond behoeft. Wij

vonden haar op stalen bij de Spanjaardsbrug

,

welke grootendeels uit puingrond bestaan , die

met der tijd tot eene soort van lossen kalkgrond

overgaat, waarop vele andere planten groeijen
,

die bij deze stad anders zeldzaam gevonden wor-

den, als: Polypogon Monspeliensis , Melilotus

vu/garis , Arenaria ntarina enz. Onze Fran-

kenia stemt volkomen met de beschrijving en af-

beelding overeen. Zij behoort tot de natuurlijke

familie der Frankenieë7i , die hoofdzakelijk van

de üaryophyUaceae , door de aanhechting der

zaden aan de kleppen van de zaaddoos , is on-

derscheiden. Bij de door ons gevondene soort

zijn de zaden aan het midden derzelven gehecht.

18 >



GROOTE BLOEDSCHIJFJES

BIJ

CRYPTOBRANCHÜS JAP ONICÜS;

EEHE BIJDRAGE TOT DE VROEGERE SIEDEDEELISGER

OVER DIT DIER ,

D O O-R

J. TAKT DER HOEVEN,

In April van dit jaar had ik gelegenheid , een'

droppel bloed uit den staart vau dit dier , 't geen

thans Ie Amsterdam in den tuin van het zoologische

Gezelschap Natura aj-tis magislra ter bevraring

is , te bekomen , en , 't geen ik reeds sedert ruim een

jaar gewenscht had , mikroskopisch te onderzee»

ken. Be spaarzame bloedschijfjes vond ik van

eene buitengewone grootte; reeds met eene ma-

tige vergrooting van een enkelvoudig mikroskoop

van Newman te Londen, 't geen ik bij mij had,

kon ik de kernen in dezelve onderscheiden. Te

Leiden terug gekeerd , onderzocht ik den op een

glasplaatje gedroogden bloeddroppel onder mijn

voortreffelijk mikroskoop vau Plössl. Ik vond

nu door behulp van den schroefmikrometer, dat

deze ovale bloedschijfjes gemiddeld J^ millim. of

omtrent J^ Par. lijn lang en ^'g millim. of 5*5 Par.

lijn breed waren.
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Tot nog toe was slechts één enkel dier bekend

,

hetwelk zulKe groole bloedschijfjes heeft. Dit

dier is Proteus anguinus , bij hetwelk deze lig-

chuampjes gemiddeld ^^ Par. 1. lang en ^'g breed

zijn. (R. WiGJfEB's Nuchirage z-ur vergleichen-

den Physiologie des Bhiies , Leipzig 1838. S. II.)

Bij Salamandra macuJata en vooral bij Eiiro-

pische soorten van Triton zijn zij veel kleiner;

bij deze laatste omtrent de helft kleiner en dus

weinig grooler dan bij Ranae. Men veigunne

mij , hierin een nieuw bewijs te vinden, dat het

Japansche dier geene Salaman<ha , maar een

ProUide is. Vooraf houde ik mij verzekerd , dat

ook Siren, Menobranclius , Axololl em. groo-

te bloedschijfjes zullen bezitten. De kern der

bloedschijfjes van Cnjptobranc.hus japonicus is

mede ovaal, maar evenwel minder langwerpig dan

de bloedschijfjes zelve, waar de verhouding tus-

schen lengte en breedte omtrent als 3 : 2 is; bij

de kern daarentegen is deze verhouding nage-

noeg 4 : 3.

Uit deze waarneming volgt , dat de bloedschijf-

jes van het groole Japansche kruipend dier ruim

achtmaal grooter zijn dan die van den mensch

,

wanneer men de lange as der eersten met den dia-

meter der laatslen, die, zoo als bekend is, cir-

kelrond zijn , vergelijkt. Volgens herhaald on-

derzoek vind ik de bloedsehijljes bij den mensch

gemiddeld ^i. Par. lijn groot.

Cirltelroode bloedschijfjes vindt men bij de

zoogdieren met zeer weinige uitzonderingen , die

men in den laatslen tijd door de waarnemingen
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van Makdl leerde kennen. Ovaal zijn zij daaren^

tegen bij vogels, kruipende dieren en visschen.

In Junij 1. 1. had ik gelegenheid ze bij Anarrhi-

chas lupus te onderzoeken , bij welken visch zij

tot nog toe , zoo ver ik weet , niet beschreven

waren. Ik vond ze hier zeer langwerpig , om-

trent van de gedaante van komkommerzaden

,

y|. Par. lijn lang en jij Par, lijn breed. Bij de

meeste overige visschen nadert daarentegen de

vorm , volgens Wagreb's waarnemingen, meer lot

het ronde , en is de verhouding lusschen lengte en

breedte als 3:2, even als bij Cryplobranchus.

Bij Acipenser stiirio , welke soort Wagner mede

niet vermeldt , vond ik de lengte ^ig Par. lijn ea

de breedte jig , en deze verhouding dus 4 : 3.



OYÏB DE SOOBTEN VA^ UET GESLACOT

L J M U LU S,

DOOR

J. VAB DER HOEVEN.

(Overgenomen uit den Algemeenen Komt- en Leller^

bode, N'. 41 , van het jaar 1840.)

Ik heb , bij gelegenheid van mijn kortstondig

bezoek van Londen in Augustus 1840 , ook ge-

tracht nader onderrigt te -worden aangaande de

door Leach voorgestelde soorten van het geslacht

Limulus , waarvan de exemplaren in het Britsche

Museum berusten , en werd daartoe met de meeste

bereid vaardigheid in staat gesteld door den ïlccr

J. £. Gbay. Toen ik met het opstellen mijner

Rerh, sur l'Hisl. nafurelle et tandlomie des

Limules bezig was, had ik reeds aan den lieer

Gbay om inlichtingen aangaande die voorwerpen

gevraagd ; het antwoord liierop , van 20 Octoher

1838, ontving ik echter eerst in 't begin van 1839,

toen mijn werk reeds gedrukt was.

In de Diclionnaire des Sc. nalur. Tom. XIV,

1810. p. 5li7, 538 vermeldt Leacii zeven soorten

\an het geslacht Limulus , namelijk Limulus

americanus , Lim, Sowerbii , Lim. MuvJeaii ,
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Lim, tridentatus y Lint. Lalreillii , Lim. rolurt'

dicauda en Lim, heterodactijlus , welke laatsle

zijn geslacht Tachypleus vormt. Wij hebben in

onze Monographie reeds aangetoond , dat Livi.

heterodac/ijlus van Lim. moluccanus Latr. niet

onderscheiden is. Wij maakten voorts geene zwa-

righeid , om Lim, Sowerbii met Lim. america^

nus te vereenigen, terwijl wij gisten, dat Lim.

iridentalus gebragt moest worden tot jonge voor-

werpen van Lim. longispina , hoeJanige wij

PI. V. fig. 3 , 4 hebben afgebeeld. Het was ons

aangenaam , uit den gemelden brief van den Heer

Gbaï te zien, dat hij deze meening deelde; Leach

had echter het voorwerp in de verzameling niet

aangewezen of waarschijnlijk was de efique/le

later weggenomen. Er bleven dan nog Lim, Ma-

cleaii en Lim. Latreillii als onzekere soorten

over.

Bij het onderzoek der voorwerpen van hel

Brilsch Museum, gelijk ook van die, welke in de

verzameling der Linnean Socic/y en der Zoolo-

s^ical Society voorhanden waren , is mij geble-

ken , dat er geene bestonden , die tot het aanne»

men van meerdere , dan de vier in mijne Monogra-

phie beschrevene, aanleiding konden geven. Lim.

Lalreillii is een klein voorwerp, 't geen hoogst

waarschijnlijk een jong van Lim. rotundicauda

is , waarvoor de Heer Grat hetzelve aanziet ; ik

zoude allhans geene soortskenmerken weten op te

geven. Lim. Macleaii is een jong voorwerp van

Lim, Pohjphcvms {Lim, americartus Leach ).

Er is nog eene in de Dictionn, des Sc. Nat. niet
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vermelde soort in 't Brilsch 110500111 met den naam

van Litn. australis aangeTvezen. Het voorwerp

,

dat dien naam draagt, •weiken Leach in zijnen

catalogus had aangenomen , was van Florida ge-

zonden door Th. Sat. Het heeft zeer groote do-

rens op zijn voorste schild , en is geel en bruin-

zwart gevlekt. Er is geen twijfel aan , of deze

soort moet even eens tot Lint. Polyphemus wor-

den gebragt. De voorwerpen, die wij in de ver-

zamelingen der Linnean Soc, en Zool. Soc. za-

gen, beliooren alle tot Lt?ti. mohtccmius.

Als resultaat van ons onderzoek geven wij dus

de volgende Synonymen

:

\. Limultis molucnanus , Latk.

Pohjphemus gi^cis , Lam.

Limulus heterotlactijlus , Late.

cf : Genus Tachijpleus , Leacd.

2. Liiviulus longispi7ia , v. d. Hoevev.

Lim. tridenlalus f Leacii (Specimina ju-

niora).

3. Limulus rolunclicauda , Latr.

Lim. Lalreillii , Leacd ? (over deze soort

zoude ik alleen eenige onzekerheid hebben).

4. LJmulus Polijjikemus , Latb.

Monoi:. 1'olijphemus L. (excl. Svnonymia).

Polijphemus occidentalis , Lam.

Limulus amerieamts , Leach.

Limulus Sowerbii , LsAcn.

Lim. Macleaii , Leach.

Lim. australis, Say , Leach.

Deze soort heeft derhalve lot vier nominale

Morlcn van Leach aanleiding gegeven.
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Ik wil bij deze gelegenheid nog een woord zeg-

gen over de geopperde Iwistvraag , of Limulus

tot de Crustacea , dan wel tot de Arachno'idca

behoort. Er is namelijk geen twijfel aan , dat de

aanwezigheid van abdominale poolen een ken-

merk uitmaakt , 't geen alleenlijk bij Crustacea

gevonden wordt. Dit alleen zoude reeds voldoen-

de zijn, om het gevoelen van Stbaus Dürckheim

te wederleggen en het doet ons leed , dat wij er

niet indachtig op werden , dan toen de door ons

bewerkte Monographie reeds was afgedrukt.

Voorts moet ik nog opmerken , dat dQ zes paar

smalle indruksels op het tweede schild van Limu"

lus , waaraan inwendig platte , hoornachtige uit-

steeksels bevestigd zijn , ons opheldering geven

over dergelijke indruksels bij sommige Arachnoï-

dea , zoo als op het achterlijf van Tehjphonus en

Chelifer. Bij Chelifer heeft TREVlRA^us deze

indruksels voor stigmata aangezien en van hier,

dat hij twee rijen stigmata op de boven- en op

de onderzijde van den buik vermeldt {Verm.

Schriften I. S. 18). Ongetwijfeld dienen dezel-

ve ook hier tot aanhechting van pezen en vormen

zij de grondvlakte van hoornachtige deelen ; van

hier dat ook Tkevirasüs aan deze vermeende

luchtopeningen , zelfs bij de sterkste vergrootingen ,

geene aldaar ontstaande tracheën kon waarnemen.



È IJ D R A G È

TOT DE AlfATOSUE VAN DEN

STENOPS KUKANG,
{WrCTICEBUS JAFJJSICUS). ,

DOOR

J. L. C. SCHROEDER vAif dee KOLK

,

Hoogleeraar te Utrecht.

Reeds in het jaar 1826 door mijnen onvergeté-

lijken , der Wetenschappen te vroeg ontrukten

Vriend H. C. taïc der Boon Mesch , toen Hoog-

Jceraar a.3.-a\\t\ Athenaeum illustre te Amsterdam

t

uitgenoodigd om de ontleding van een in zijne

verzameling berustend Exemplaar van dQüNyctice-

hus Javanicus op mij te nemen, ^fvaa^van hij dé

natuurlijke geschiedenis , voor zoo verre dezelve

bekend was, wilde beschrijven, om zoo gezamö-

lijk cene monographie van dit dier uit te geven.

Voldeed ik hieraan des te gereeder, al» dé meer»

dere zeldzaamheid van dit dier meerdere belang-

lijke bijzonderheden kon opleveren , terwijl het

blij een dubbeld genoegen verschafte in gemeen-

schap met mijnen hooggeschatten vriend iels tef

bevordering van de natuurlijke geschiedenis en

tergelijkendc onllcedkunde te kunnen bijdragen.

Daar ik eclitcr slechts over een eukël , vrij lang

Hat. Tijdscub. D. VIII. Si. 4. 19



278

in spiritus bewaard exemplaar kon beschikken
,

waarvan ik de beenderen ter vervaardiging van

het skelet zoo veel mogelijk moest verschoonen,

was ik niet in staat eene volledige ontleding van

alle deelen van dit merkwaardig dier te onderne-

men , maar moest mij met voorbijgang der spie-

ren , hoofdzakelijk bij het onderzoek der hersenen

en eenige zenuwen , van het vaatsysteem , de

werktuigen der spijsvertering en geslachlsdeelen

bepalen.

De uilkomst van dit onderzoek overtrof in de

daad mijne verwachting , daar ik hier meerdere

bijzonderheden aantrof, w'elke in andere dieren

zeldzaam worden opgemerkt , en waarvan mij

de opentlijke bekendmaking geenszins onbelangrijk

voorkwam.

Nadat ik mijnonderzoek gezamenlijk met mijnen

vriend had ten einde gebragt , en de noodige tee-

keningen en besphf-ljving had vervaardigd , liet ik

de verdere voltooijing van onzrn arbeid , en wel

bijzonder de bepaling van de eigendoromelijke

kenmerken en de vermelding van de leefwijze vaa

dit dier aan mijnen vriend over ; dan helaas!

eene steeds heviger wordende longtering verliin»

derde hem dien arbeid te volvoeren , en maakte

een vroegtijdig einde aan zijn jeugdig en voor de

Vretenschappen zoo veel belovend leven. — Mija

arbeid , benevens de door mij vervaardigde tee-

keningen , bleven hierdoor onder de nagelatene

Beieren van mijnen vriend berusten , tot dat ik

voor ruim eenjaar dezelve, vergezeld van eenige

sseer korte aanteekeningen van mijnen afgestorven
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vriend , en van twee zeer fraaije afbeeldingen Tan

hel opgezette dier en het skelet , welke hij nog

had laten vervaardigen, door de welwillendheid

van zijnen jachten broeder den Hoogleeraar vak

BEK Boos Mesch teLeyden, terug ontving. Doos

mijnen hooggeschatten vriend den Hoogleeraar

J. VAN DER Hoeves aangezocht, deze beschrijving

Ml zijn Tijdschrift voor natuurlijke Geschiede'

nis te plaatsen, voldeed ik hieraan des te geree-

der , toen bij de doorbladering van dit opstel

,

Tele bijzonderheden mij ook nu nog minder be-

kend voorkwamen , die echter eene nadere op-

merkzaamheid verdienden ; voor zoo verre mijne

bezigheden mij dit toelieten , heb ik echter bij

hetzelve verschillende latere werken over vergelij-

kende ontleedkunde geraadpleegd en hier en daar

eenige opmerkingen gemeend te moeten bijvoe»

gen.

De bepaling der soort met eenige zekerheid

vast te slclien , was echter eenigzins nioeijelijk,

vooral doordien mij geene afbeelding van dit dier

bekend was , en mij bij nader onderzoek bleek ,-

dat de afbeeldingen van den zoo na verwandtew

Stxnops tardiijradas geenszins naauwkeurig zijn
,

«n de schrijvers onderlmg in eenige punten ver-

schillen.

Ongetwijfeld komt dit dier in vele opzigten over-

eea met den Lemur tardirjradus of vijfvingerigen

Lnijaard van Vosmaer uit Bengalen (a) , waar-

(o) A. Vosmaer , Jietehrijving van een tot nu toe on~

bekenJt vijfvingerige Luijaard-ioort , Ainst. 1770.

1'J'
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Van het edbter in andere punten Weder génoégJ

laam schijnt te verschillen, om eene bijzonderei

soort daar te stellen. De Lemur tardigradu^

namelijk schijnt alleen in Bengalen voor te ko-

men , terwijl eene Javaansche species onder den

naam van Nyciicebus javanicus door Geopfboy

St. Hilaihe het eerst beschreven is (a) , waartoe

ook onze species schijnt te moeien gebragt wor-i

den; de Lemur tardigradus schijnt inlusschen

op Ja:va niet voor te komen ; ik herinner mij zeer

goed van mijnen afgestorvenen vriend meermalen

gehoord te hebben , dat ons voorwerp met meer

anderen uit zijne verzameling van Java afkomstig

was. Deze Javaansche soort is door Raffles

onder den naam van Slenops Kukang beschre-

ven , waarvan Fischer alleen als onderscheiden

kenmerk eene meer spitse snuit aangeeft (b). De

lloogleeraar van der Hoeven meent dat dezelve

tatl dezen naam van Slenops Kukang moet wor-

den onderscheiden , onder welken naam hij den

.sciiedel derzelve in zijn uitmuntend handboek

heeft afgebeeld (c) , waarom wij dan ook dezelvö

met dezen naam verder zullen onderscheiden. In

de Mammifères van F. Cdvier komt eene af-

beelding voor onder den naam van Poucan (d) ^

die uit Bengalen afkomstig is en met den vijfvin-

(a) Geoffhoy, Annal. du 3Ius(um, XIX. pag. \(>9,

(i) Fischer, Synopsis Maminalium, Stutgard 1829

pag. 72.

(c) Handboek der Dierkunde , PI. 19. Fig. 12.

(rf) Geoffroy St. Hilaire et Cuvi£R, Uislairt

naU des Marmnif., Tom. II.
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gerigen Luijaard van Vosjiabr overeenlcoml , van

den onzen echter aanmerkelijk verschilt.

Ik had het geluk dit dier in den zoo rijken zoö-

loglschen tuin te Amsterdam levendig aan te tref-

fen , en hierdoor mij van het kenmerkend onder-

scheid der beide soorten nog nader te overtuigen.

Ten opzigte der kleur van dit dier is de afbeel-

ding van VosMAEa veel getrouwer , dan die van

CuviEK , daar dit dier, behalve de donkere streep

over den rug, veel lichter, en gelijk Vosmaeb

zegt , licht geelachtig grijs of aschldeurig is , het-

welk in de afbeelding van Cuvier veel te donker

bruin is voorgesteld. Ik meende door de afbeel-

ding van het skelet en van het opgezette voor-

werp van mijnen vriend van der Boon Mesch,

dat er in de vingers een soortelijk verschil be-

stond , en dat dezelve in den Stenops Kuhang
dunner en slanker waren dan in den Slenops lar»

digradus. Ik werd in deze meening versterkt

door dat Vosmaeb schrijft: « de duim is langer

« en dikker dan de andere vingers , waarvan de

« middelste de langste en de voorste de kortste

i(is(a)." In ons voorwerp daarentegen is de

duim iets korter dan de voorste vinger en wel in

beide extremiteiten. De Hoogleeraar vau der

HoEVEX , die twee skeletten van Slenops Kiikari^

en een van Slenops lardirjradus in het Rijks

Museum van natuurlijke historie vergeleken en

daaraan de vingers gemeten heeft, herigt mij, dat

er tiis-.olii'n de viiigers geen standvastig verschil

(«) V"SM Al n 1. c. p. 20.



282

«chijnt te beslaan. Wanneer liij hel os fnefacarpi

mei de twee phalanges van den duim Ie zamen

telde , is bij Slenops fardigradus volgens zijn

onderzoek , de duim korter dan de index met

het daarbij behoorend nahandsbeen en veelmeer

dan zulks bij Stenops Kukang het geval is, bij

welken hij in de voorpooten beide afmetingen bij-

kans even groot of zelfs den duim iels langer vond.

Wanneer er dus een verschil in de vingers tusschen

beide soorten bestaat , zou het veeleer daarin ge-

legen zijn, dat de duim met het naliandsbeen bij

Slenops tardigradus in betrekking tot den wijs-

vinger korter is dan bij Stenops Kukang en dat

bij deze laatsle soort de wijsvinger in beide lede-

maten korter is dan bij de eerste. In beide soor-

ten schijnt de ringvinger of vierde vinger de lang-

ste te zijn, doch steeds weinig van den middelvin-

ger te versciiillen. Bit alles blijkt uit de door

hem aan mij medegedeelde afmetingen, waarbij

voor de twee skeletten van Kukang hel midden

uit de uitkomst der twee maten genomen is en bij

al de vingers levens de ossa metacarpi mede in

rekening zijn gebragt.

Stenops Kuknvg. Stenops fardigradus.

Voorpoot.

Duim, 23 Millim. 21 Miliim.

Tweede vinger

,

22 « 34 «

Middelvinger

,

37 « 39 «

Vierde vinger

,

39 k 39 «

Vijfile vinger, 33 « 25 «
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op: cinerea ; stria dorsali nigra , longitudo

corporis tota J3 poll. , caudae 3 poll. Auriculae

ienuissimae , ovales , reciae,fere psniltis ab-

sconditae. Pili tenerrimi. Regio ophlhalmica

fusca. In Bengale. Deze beschrijving past in-

dedaad volkomen op de afbeelding van Addebebt,

welke door hare meerdere grootte en gelijke brui-

ne kleur althans aanmerkelijk van den gewonen

Slenops tardigradus verschilt, uitgezonderd ech-

ter den staart , waarover men in de afbeelding van

AuDEBERT wel niet kan oordeelen , echter zegt hij

in den tekst
,
geen spoor van staart in het opgezette

dier te hebben aangetroffen. Kuhl , vviens naauw-

keurigheid ik overvloedig leerde kennen uit eenen

driejarigen omgang, welke ik met dezen voortreffelij*

ken , der wetenschappen te vroeg ontrukten Geleer-

den, tijdens zijn verblijf te Groningen mogt genieten,

prijst bijzonder deze afbeelding van Audebert (a)

,

maar wil dezelve tot de Loris gebragt hebben , daar

hij boven vier en onder zes snij tanden heeft, iets

hetwelk ongelukkig in de teekening van onzen Ste-

nopa Kukang niet is aangegeven , maar in het skelet

uit de verzameling van den Hoogleeraar Fhemert

zijn duidelijk zes snijtanden in de onderkaak, in

de bovenkaak slechts twee (b) ; de neusstreep lus-

(a) Beytragc zur Zoölogie und vergl. Anat., Franif,

1820. pag. 61.

(i) Eigenlijk slechts een, daar de andere tand bij

het leven verloven schijnt, waardoor de aheolim

is digt gegroeid; zoude dit misschien ook soni-

veijlen aanleiding tot verschil kunnen geven, daar
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8chen beiden , zegt hij , is graauwit , welke echlep

in de plaat van Atjdebert niet is aangegeven. Het

is voorzeker jammer , dat deHeer Temmisck, wel-

Le het voornemen schijnt gehad te hebben volgens

KoBL (a), eene uitvoerige beschrijving met afbeeU

dingen dezer verschillende species te geven, ditplaa

nog niet heeft ten uitvoer gebragt. Ook de Hoogl.

•»AH DER Hoeves schrijft mij in drie schedels van

dtn Slenops Kukang , slechts twee snij tanden in

de bovenkaak en integendeel bij den Sienops gra-

cilis en tardigradus vier gevonden te hebben ; dit

schijnt dus wel het meest charakteristiek onder-

scheid uit Ie maken , indien dit in alle voorwerpen

bestendig is , zoo als dit ook in de 19 Pi. van zijn

uitmuntend Handboek Fig. 12a en Fig. 124 is

aangegeven. De afbeelding echter van den schedel

yerschilt van mijne teekening , en komt mij in om-»

trek niet volkomen juist voor; in mijne afbeel-

ding is de snuit spitser, de schedel gewelfder, de

oogholte , vooral aan de voorzijde meer met eenea

scherpen rand omgeven, de gehoorgang is in mijne

teekening iels lager geplaatst en houdt hel mid-

den tusschen den ooghoek der Fossa ni/gomatica

en den rand van het achterhoofd , welk laatste in

de teekening van vas dek Hoevbh zeer kort is;

dit alles komt echter volkomen overeen met dca

Lovcnvernieldea schedel van den Slenops Ku-

do zoo smalle tcedere snijlandcn misschien ge-

makkeiijk verloren gauii, wanneer door het za-

iiieiigrocijen der naauwc atveoli geen spoor van
dezelve overhüjft ?

(a) Beytrajjc, 1. c. pag. CO.



286

kang van den Hoogl. FbemeIit, waar alleen de

crista wegens den meer gevorderden leeftijd nog

sterker gevormd iSy ïoodat ik hieruit tot denaauw-

keuriglieid van mijne afteekening gerust meen ie

kunnen besluiten.

De Hersenen,

Het is bekend, dat over het algemeen de uitge-

breidheid en grootte, vooral der groote hersenen,

de hoogte van het standpunt der dieren en derzel-

ter aannadering tot den mensch aanduiden ; ech-

ter bevinden zich , vooral indien men alleen op den

omvang der groote hersenen acht geeft, zulke aan-

merkelijke uitzonderingen , dat men alleen uit de

grootte en den omvang dezer deelen bezwaarlijk

altijd tot den stand kan besluiten , welke een dier

onder de zoogdieren zoude moeten bekleeden

;

zoo zijn de Ourang Outan en Dolphijn in dit op-

zigt het naast bij den mensch geplaatst (a) , hoe-

zeer de vorm der hersenen bij den laatsten zeer

Terschilt, vooral door het gemis der voorste en bo-

Tenste windingen (b) , terwijl dezelve in bet ver-

dere maaksel van zijn ligchaam op zoo veel lage^

ren trap met de overige Cetacea geplaatst is , dat

de Dolphijn in hel systeem der zoogdieren de

laagste rangen bekleedt, zoodat in de grootte der

hersenen juist de laagste en hoogste zoogdieren

het meest tot den mensch naderen.

(o) Tiv.DZ-axti-s ,Zeitschrift für Physiol. II B. S.260.

(b) Leitret , Anatomie comjjarét du sysi. nerveux,

1 Vol. pag. 448.
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Ook de hersenen van den Stenops Kukan^ bieden

hier en daar afwijkingen aan, welke het moeije-

lijk maken zijne regte standplaats aan Ie wijzen,

daar eenige deeien meer, andere minder volledig

schijnen gevormd te zijn.

In het algemeen kunnen de hersenen van dit

dier gezegd worden op eene middelmatige hoogle

te staan, zoo echter, dat dezelve geenszins met

de ontwikkeling en uitgebreidheid der halfronden

bij den hond , en veel minder bij de apen aanwe-

zig , kunnen vergeleken worden , maar meer tot

de vorming der hersenen bij de Lemures schijnen

te naderen (a) , waarbij dan ook het geheele dier

nader komt, terwijl zij in andere deeien weder

meer met de hersenen der knaagdieren schijnen

overeen te komen , bijzonder door de grootte der

zoogenoemde ^occmA' aan de kleine hersenen {b).

De groote hersenen zijn eenigzins ovaal en van

voren een weinig toegespitst met vrij ronde , ech-

ter niet talrijke windingen , welke tamelijk sym-

metrisch en gelijk zijn, Fig. II. a, a. b.l>., en in

deze hoofdafdeelingen door twee grootere schuins

naar boven en achteren gaande groeven , Fig. II.

a. b. meer of min gescheiden zijn.

In het door mij onderzochte exemplaar was het

Lnker halfrond iets grooler en langer, dan het

regier, zoodat de achterste kwab aan de linker-

(a) ZieTiznEMANN , Icones Cerehri Simiarumet Mam-
malium, Tab. IV. Fig. I.

(b) TiEDEMA.s.M, /cones, Tal». IV. Fig. 11 en 12.

lilt. gg.
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aijde een weinig verder de kleine hersenen bedek-;

Ie dan de regier , Fig, II . ƒ. /. en dus heeft ook

hier de ongelijkheid der halfronden bij overigens

grootere overeenkomst der windingen plaats, wel-

ke wij zoo dikwijls bij den mensch aantreffen (a).

Deze meerdere overeenkomst der gyri is, zoo als

bekend is , bij de dieren sterker , dan bij den

inensch , dezelve wordt ook nog bijzonder bij den

zoo na verwandten Lemur JUoiigoz door Tiede-

IBAWN opgemerkt (6).

De onderste kwabben zijn vrij aanmerkelijk ea

liggen diep in het cranium, Fig. I. 6. b.

De achterste kwabben bedekken bijna de helft

der kleine hersenen, of liever het voorste gedeelte,

Fig. II. ƒ. ƒ. Fig. III. f. zoodat zij in dit opzigt

de hersenen van Lemur Mougoz schijnen te na-

deren (o); echter zijn zoo wel de voorste als ach-

terste kwabben minder rond en meer toegespitst.

De kleine hersenen zijn naar evenredigheid minder

sterk ontwikkeld, bijzonder puilt het middelste

gedeelte, of de zoo genoenide worm (praceasas

vermiformis) uit Fig II, e., welk deel bij vele

lagere zoogdieren , zoo als de knaagdieren groo-

ter is , b. v. in de Cavia Aguti (d) , waaron;

(a) Bijzonder heeft mij meermalen hij den raensch de

ongelijkheid der achterste cor/itia der ventriculi

laierates getroffen, zoodat ik dikwijls het linker

cornuposteriusveeX grooter en dieper heb aaiige-

Irofl'en dan het regter.

(h) TiEDEjiANN, Icones, 1.1. pag.49.

(c) TiEDEMANN, 1. c. Tab. IV. 1'ig. 1 , 2.

{d) Tii;dj:.ma.vn , 1. c. Tab. l\^ \%. 11. d.
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ne hersenen bij de vogelen naderen ; de windin-

gen zijn in dit .middelste gedeelte grooter dari

in de beide halfronden der kleine hersenen , welke

naar evenredigheid eenen minderen omvang bezit-

ten , Fig. I en n. c. n.

Zeer aanmerkelijk steken echter de beide zoo-

genoemde Jiocculi ter zijde uit, even als bij de

meeste knaagdieren, zoodat zij ook hier in eene

bijzondere holte van het rotsbeen (os pelrosum)

worden bevat. Tkeviranüs vond reeds bij eenige

Apen hiertoe den overgang, doordien hier aan

de zijde der kleine hersenen de Jiocculi eene uit-'

puiling maken, die in eene eigene uitholling vart

het os peli-osam bevat wordt (a).

De takverspreidingen van den zoogenoemden lé-

vensboom in de kleine hersenen zijn zeer fijn , en

hebben menigvuldige takken en verdeelingen , zoo-

dat het mij slechts mogelijk was de voornaamste

in de teekening te schetsen , Fig. III, c.

Op de grondvlakle der hersenen is bijzonder

merkwaardig de zoo vlakke , naauwelijks merk*

bare verhevenheid van den zoogenoemden />ons Va-^

»•<)/«, waarvan de dwarsche vezels, van deJiocculi

afkomende , met de opgaande uit de corpora pij*

ramidalia zicli kruisen , en door eikanderen loo-

pen , doch zoo dat de strengen uit de corpora

pyramidalia da dwarsche vezels van den pons Va*

(o) TnEvinANüs, vtrmiichlc Schrifitn, 3er Barid,

ij' 10. outa c.
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iolii bedekken , Fig. 1 ; eene yorming , welke mij

niet bekend is , dat bij eenig zoogdier anders voor-

komt, en met de geringe ontwikkeling der half-

ronden van het cerebelltan zamenhangt, en de

vorming van dit deel bij de vogelen zeer nadert.

De pyramidale strengen gaan onafgebroken in

de crura cerebri over , waar zij onder de zeer

dunne gezigtszenuwen doorloopen , welke aan de-

aelve schenen gehecht te zijn, zoo als dit ook el-

ders voorkomt , doch hetwelk om de teederheid

en broosheid dezer hersenen, daar bet dier reeds

lang in spiritus bewaard was geweest, moeijelijk

met zekerheid kon onderscheiden worden. Zeer

trok het echter mijne aandacht slechts een enkel

paar van de coipora quadrigemina te vinden,

Fig. III. ^- Indien zich dit zoude bevestigen zoude

de KukaiKj zich hierdoor van alle bekende Mam-
malia onderscheiden , welke deze verhevenheden

alle dubbel bezitten , eu hierin tot de vogelen nade-

ren (a) ; misschien echter is het achterste paar zoo

weinig ontwikkeld, zoo als dit b. v. ook ni den

Mol en Haas plaats heefl (6) , dal ik dezelve niel

heb kunnen onderscheiden.

De reukzenuweu zijn vrij aanzienlijk , Fig. I,

en worden door de groote kwabben bedekt, terw

wijl hare wortels uil de Sylvische groeve ont-

spruiten, zoo als eenigzins in de Figuur is aange«

geven. Zij zijn in diepe groevea van het o« eth-

(a) Stein , de ihalamo et origine nervi optici, Baun.

1834. p. 38.

(b) St£1n, l.c. Tab. VI. Tig. 1. N°.4- Fig.IX. N».6.



moideum , nevens de crisia galli geplaatst. De

gezigtszenuwen zijn zeer dun en vloeijen in de

doorkruizing ineen , Fig. I ; hierachter hgt ee»?

vrij aanzienelijke glandula pituitaria , die aan

eenen dunnen steel van den trechter was vastge»

hecht; door hare platte ronde schijfvormige ge^

daante nadert dezelve aan de gedaante van dit

deel bij de knaagdieren (a).

Het derde paar zenuwen scheen meer uit hel

midden der crura r.erebri te ontspringen , dan

wel anders plaats heeft, Fig. I. g.; dezelve wa,..

ren , even ab alle andere zenuwen van dit dier

,

uilgezonderd de reukzenuwen , zeer dun. Zoo

ook het zesde paar , Fig. I. /(. , hetwelk achter de

brug van Varolius ontspringt ; de overige zenuwen

heb ik met geene genoegzame zekerheid in de tee-»

keuing kunnen aangeven , daar door de broosheid

der hersenen, en de Lijzondere moeijclijkheid om
de pia meninr van dezelve af te ionder<?a, hel

zeer bezwaarlijk was, de ware plaats deraelve,

zonder verbreking der deelen te bepalen, waar-

om ik liever verkoos in de leekening dezelve niet

aan te geven, als misschien eene onware ligging

aan te duiden.

Daar ik de vaten mei kwikzilver had opgevuld

,

bleek het , dal de ongepaarde grond-slagader (art,

basilaria) langs hel midden in eene regtc lija

doorloopt tot aan de glandula pituitaria , waat
dezelve zich in twee lakken verdeelt en den cj'm

cuius IVilUsii vormt , waaruit de arieriae fossaa

(a) TanvinANirs, vermitclUe Schriften, 3cr B, S. 16.
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iSylvii ontspruiten , waarvan echter , om afle vér-'

^arHng te vermijden , alleen het eerste gedeelte

in de teekening is aangegeven.

Het eellachtig ligchaam ( corjnis callosvm ) ,

Fig. III. h. was vrij groot , overeenstemmende met

de meerdere ontwikkeling der hemisphaeren ; ook

de fornix , Fig. III. i. , is zeer duidelijk , bene-

vens zijn voorste schenkel , welke zich naar dei

"Witte verhevenheid
{
corpus candicans ) begeeft

;

hieronder vertoont zich de derde hersenholte, waar

de eenigzins vereenigde gezigtsbeddingen {tkalami)

zijn doorgesneden , Fig. III. k. ; achter dezelve

,

en bedekt doof de achterste hersenkwabben ligt

slechts een enkelvoudige vierheuvel , Fig. III. f;.

,

waarboven de ^landula pmealis zich vertoont

,

Fig. III. Van den vierheuvel begeeft zich schuins

naar achteten de valvula cerebelli , die hier eerst

eenigzins schuins naar boven loopt, en vervolgend

zich naar onderen buigt, hetwelk in de teekening

niet wel heeft kuhnen worden uitgedrukt.

De grijze en witte zelfstandigheid der hersenerf

konden niet meer duidelijk van eikanderen onder-

scheiden worden door de langdurige werking vaii

den spiritus.

Ten opzigte der zintuigen zullen wrj slechts Op-

merken, dat de oogen zeer groot zijn, en wel

bijzonder de cornea , die zeer bolvormig is, zooi

als bij de Zemures in het algemeen wordt aan-

getroffen. Ce schrotica Was zeer dun ; de oogze-

nuw zelve is, gelijk wij reeds boven hebben op-

gemerkt, veel dmmer, dan men uit de grootheid

Vanden oogbol zoude vermoeden ; het nelvlies strekt
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eich uit tcit aaü de corona ciliaris, en vertoonde

geene gele vlek ; de lens was zeer groot , rond

en geenszins in plaatjes verdeeld, zoo als bij den

mensch plaats heeft, als dezelve lang in spiritus

bewaard is ; de pupil was rond , en geenszins

langwerpig dwars
,
gelijk Cuviee bij de Poukan

vermeldt (a) ; de choroidea was zeer zwart. —

^

Le Hoogleeraar VA.t oEa Hoever berigtle mij , dat

onze reiziger S. Moller beweerde, dal de oogeö

's nachts zoude lichten ; dit is een verschijnsel bij

het kattengeslaclit in de schemering merkbaar , ea

hetzelve moet uit eene terugkaatsing van stralea

door het , van achteren bleekere gedeelte der cho-

roidea {(apetum) verklaard worden (b) ; daar ech-'

ter hier de choroidea zeer zwart was , kan ik

naauwelijks geloven , dat dit verschijnsel bij dit

dier wordt aangetroffen ; öok berigle mij mijn

hooggeachte vriend , dat hij van dea Uoogleeraar

W. Vkolik. vernomen had, dat hel levend exem-

plaar in den zoülogischen tuin te Amsterdam geens-

zins 's nachts phosphoresccert. Overigens schijnt

uit de grootte der oogen en bijzonder der cornea

te blijken , dat dezelve geschikt zijn om zeer vele

(«) Dit srliijnl echter onjuist le zijn, daar ik dezelve

hij hel in Amsterdam lerende dier , bij eene matige

vcrnaauwing, ecnigzins doch flaauw langwerpig

iD eene verticale rigting vond , zoo als bij de Kat-
ten pbats heeft ; bij verwijding der pupil werd
dezelve echter terstond geheel rond , bij eene
zeer sterke vcrnaauwing werd dezelve eveneens
mede rond.

(4) Zie ook Muller, /'/iy«o/., 2erB. 2c Abth. S.314.

Nat. TijosciiB. D. VIII. St. 4. 20
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lichtstralen op te vangen en in het oog te verza-»

melen , en dus het dier geschikt te maken om bij

nacht te zien; gelijk dan ook het exemplaar van

den Slenoj>s lardigradus of Poukan in Amsterdam

zich bij dag verschuilt , en 'a nachts levendiger

wordt; daar echter bij de meeste nachtdieren , als

Uilen , het kallengeslacht de choroidea bleek is

,

maakt de bijzondere zwartheid derzelve bij onzen

Sfenops Kukan^ eene eigenaardige uilzondering.

Opmerkelijk is het , dat het mij ook bij de zorg-

vuldigste nasporing, welke ik met mijnen overle-

denen vriend vak dek Boo:^ Mesgh hierover in hel

werk stelde, niet mogelijk geweest is, eenig spoor

van eene traanklier te ontdekken , daar dit deel

anders, behalve bij de in het water levende zoog-

dieren , bij alle anderen schijnt aanwezig te zijn.

Dat hetzelve door het langdurig verblijf van dit nog

jonge dier in spiritus, en door de kleinheid van

dit deel misschien zoo zeer was ingekrompen , dat

hetzelve niet meer te ontdekken en van celweefsel

en spieren te onderscheiden was , zoude ik bijna

moeten vermoeden, doordien ik in het cranium

eene zeer naauwe , ofschoon naar voren buiten de

orhila aanwezige opening van een traank anaal

vond , hetwelk ook in de afbeelding van den sche-

del door mijnen vriend vah Dta Hoeven, PI. 19.

Fig. 12. b. wordt afgebeeld , en vooral in onze

afzonderlijke afbeelding van den schedel van

boven, zeer juist is uitgedrukt. Toekomstige on-

derzoekingen in meer versche exemplaren zullen

dit moeien beslissen. De oogspieren waren even
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tils bij tléu mensch zes in gelal , en verloondea

niets bijzonders.

De trommelholte van dit dier was zeer'groot en

vormde eene wijde opening, zoodat het dier waar-

schijnlijk scherp van gehoor is, gelijk allo dieren

die bij nacht omzwerven. De sella turr.ica op

den bodem van den schedel was plat, en de pro-

cessus clinoidei waren klein.

Hart en Vaatgeslel.

Het is bekend , dat het harlezakje bij den mensch

en Ourang Outan zeer vast en sterk door kort

celweefsel aan het Viaphragma verbonden is

,

welke verbinding bij de overige aapsoorlen losser

wordt, en eindelijk bij de andere zoogdieren ge-

heel ophoudt (a) ; hierin houdt het maaksel van

onzen Kukang het midden , dat is , hetzelve komt

met de lagere aapsoorten overeen , daar het har-

lezakje slechts met dunne vezels en los celweefsel

aan het middenrif was vastgehecht , hoezeer dit

dier in andere punten van de Apen weder zeer

verre afwijkt, gelijk wij reeds bij de beschrijving

der licrscncn hebben opgemerkt.

Het hart zelve kwam mij groot voor, en wijkt

hierin af van het hart der Mijrmecophaga , het-

geen Meckei, klein noemt (b), hoezeer ik ver-

zuimd heb , het gewigt van hetzelve in evenredigheid

(ö) CtJvir.B, ^nat. compar., prcm. ëdit. Tom. IV.

p. 198. Mlckel, vergl. ylnat. V.Th. S. 297.

(4) Archif Jiir fhys., V. B, S. &U.

20 •
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tót het ligchaatn te bepalen; ik meen dal in hH
algemeen dit te zeer verzuimd wordt, want een

groot hart duidt op eene krachtige . sterke bloed-

beweging , terwijl bij een klein hart het bloed

slechts langzaam door het ligchaara zal vloeijen

,

hetgeen gewis op vele levenseigenschappen van hét

dier eenen groolen invloed moet uitoefenen. De

vorm van het hart was breed en rond ; ook bij ve-

le Apen , den Loris en andere aanverwandle soor-

ten noemt Cuviek het hart rond (a) ; hetzelve was

echter breeder en korter , als ik in eenige aapsoort

heb aangetroffen; in de holte dér kamers was geen

groot verschil , zoodat beide bijna eene gelijke

hoeveelheid bloed schenen te kunnen bevallen.

CuviE» zegt , dat in de meeste zoogdieren de holte

der beide kamers gelijk is (h) ; het linker oor

(auricula) was echter iels kleiner dan het regter;

Cdvier stelt dit algemeen van de zoogdieren (c)

;

Meckel voegt in zijne vertaling hier de aanmer-

king bij , dat deze regel in eenige dieren eene uit-

zondering lijdt, zoo als bij den Bever, waar het

linker oor grooler is dan het, regter , hetgeen vol-

gens Sarrasin weder door eene wijde holader

zoude vergoed worden (</).

Volgens mijne waarnemingen heeft in dit opzigt

èene bijzondere evenredigheid plaats lusschen de

onderlinge grootte .van het linker en regter atrium

(a) CuviER, Anat. cornp., Tom. IV. p. 196.

(6) jinat. camp. , Tom. IV. p. 203,

(c) 1. c. pag. 199, 202.

\d) CvviER, rag/. Jnai. von Meckel, IV Th. S;43j
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En wel bijzonder lusschen de aanhan«;en'Je ooren

van het hart. L'it mijne verzameling van harten

,

welke ik met wasch zeer voorzigtig lieb opgevuld

,

blijkt , dat het linker arleriense atrium en bij-

zonder het oor zelve, naar evenredigheid lot het

regter , het kleinst is bij den mensch ; bij de Apen

,

als de Simia Cij7iocepIialus , Cercopithecus vul-

garis , Semnopilhccas Entellus en andere is het

regter oor nog wel grooter, maar het verschil is

minder dan bij den mensch ; nog meer nadert de

grootte van beide tot eikanderen bij den Das, de

Yiverra Civella , en vooral bij de Ruminantia

;

althans bij een ongeboren Kalf is hel linker atrium

even groot als het regier, zoo zijn ook beide atria

en auriculae in het hart van een Varken , en van

een Sus pecari nagenoeg van dezelfde grootte;

hetzelfde heeft plaats in het hart van eeuen Dol-

pliijn , Delphinus Delphis.

In een fraai opgespoten hart van een Haaii

(Gallus Galliiiaceus) is het linker atrium reeds

grooter dan hel regter, zoo dat in het algemeen,

Loc lager men daalf , het linker atrium des tp

grooter wordt.

Opmerkelijk is het, dat dezo verschillende ver-

houding der atria ook in de vrucht wordt weder-

gevonden , immers is inden vroegsten lijd het linker

atrium grooter , lol later hel regier tot eenc ge-

lijke grootte aangroeit (a) , en in dea mensch eq

\a) liAi;ii, F-ntwicMung^aeschkhte , Ier Tli. S. 113,
128. Valknti.s, llandhuQh der £ntwic/<cluriss-

geicL, S, 330,
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hoogere diefen eindelijk hel linker overtreft.

Zeer merkwaardig is mij de oorsprong der Va-

ten uit de Aorta bij onzen K^ikang voorgekomen ;

hierin heerscht namelijk veel verschil in verschil-

lende dieren ; Mecüel zegt , dat bij vele Apen drie

tnkken uit den boog der Aorta ontspringen , even

dis bij den niensch {a\ Bij de Simia Cynoce-

phalus , Cercopilhevus en Semnop. Entellus vind

ik integendeel slechts twee lakken , waarvan de

i7inominaia zich in drie stammen , te weten , de

regier ondersleutelsbeen- en beide hoofdslagaders

verdeelt ; hetzelfde vind ik in het hart van een

Das , een Varken , een Sus pécari en eene Viverra

Cii'et/a ; zoo ook bij een Haan; bij den Dolphijn

{Delphintts Delphis) vond ik drie takken uit de

Aorta OutspringeUi

Bij onzen Slenops Kufictn^ heb ik de vcrdee-

ling zeer ongewoon gevonden , namelijk in twee

Arteriae anonymaé , welke ieder eene Arleria

subclavia en carolis afgeven ; welke vorming

Cdvier beschrijft als eigen aan den bruinvisch,

Velphinus Phocaena, Welke dus hierin van de

Delphiiiiis Delphis verschilt ; Meckei noemt in

eene aanmerking deze wijze van oorsprong te regt

als de zeldzaamste en voegt hier nog als voor-

beeld bij de Mus ri/elhts (h). Later heeft Mec-

KEL dit ook nog bij de Vledermuizen , althans in

den Vespertilio mnrinus aangetroffen , en voegt

(o) Meckei,, System der vcrgl.Anatom. V- B, S.303.

(è) 1. c. S. 90.
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hierbij , dat dit ook somwijlen bij den Mol voor-

komt (a).

Bijzonder verdienen echter de verdere verdee-

ling en het beloop der vaten , vooral in de extre»

niiteiteu onze aandacht ; onderzoeken wij dezel-

ve eerst in de voorste slagaderen van den arm ,

Fig IV.

De beide Arteriae sulclaviae verdeelen zich

zeer spoedig in eene vaatvlecht , welke uit zeer

fijne parallele vaten bestaat , even gelijk dit vroe-

ger door Caklisle (b) , en naderhand door den

Hoogleeraar W. Vkolik (c) en Meckel (rf) meer

uitvoerig beschreven is; deze vaatvlecht wordt in

den Bradypus tridaclylus en didac/ijlus , de

Myrmecophaga en den Slenops gevonden , maar

ontbreekt volgens Meckel, in het zoo na ver-

wandie geslacht Lemur (e).

De vaatvlecht in onzen Slenops Kukang , wel-

ke ik zeer gelukkig met kwikzilver had opge-

vuld , begint reeds zeer boog aan de axilla
,

loopt midden door den plexus nervorum , welken

hij doorboort, even als de enkele slagader bij de

hoogere dieren en mensch , en begeeft zich ver-

volgens aan de binnenzijde van den biceps naar be-

neden Fig. IV. a,6 , c. Hier bedekt dezelve den

(a) Meckei,, System dervergl. Anatomie , V. B. S.302.

(6) P/ii/os. Tiamactions, 1800, I. P. p. 98.

(e) Disquis. anal. de pccul.arteriaor.extreni. Dispos.,

Amsl. 1826.

(d) MccKEL , Syst. der vergl. Anat. , V. B. S. 339 sqq.

(c) Meckel , 1. c. S. 3!i3.
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nervus medianus g, h, welke achter en ondet

den plexus doorloopende , zich naar den binnen

condijlus begeeft , en door eeue opening van het

os humeri doordringende , zich verder naar on-

deren verliest. — De vaatvlecht zelve verdeelt zich

aan het onderste einde van het os humeri in twee

deelen 6 , c , waarvan het eene c , zich door de

opgenoemde holte van het been met den tiervus

mediaims h , begeeft ; het andere deel b, d , loopt

meer langs den musculus biceps , over het os hu-

meri , buiten het kanaal naar onderen, d; hier

geven deze beiden vaten eenen ramus communi-

cans , terwijl de stammen als arteria radialis

d, e, en arteria ulnaris c, f, naar onderen loe-

pen, om zich in de hand en spieren als twee af-

gezonderde vaalslammen te verdeelen ; de plexus

zelve eindigt hij de bogt voor het gewricht van

den arm en in de holte , waardoor het val zich

door het os humeri begeeft c , waar de menig-

vuldige vaatjes zich weder in twee stammen, ar-

teria radialis en ulnaris , vereenigen; de arteria

radialis loopt lager met den nervus radialis

naar beneden.

Slagaderen der achterste extremiteiten»

De Aorta zelve loopt langs de ruggegraat op de

gewone wijze , tot zij een weinig boven het os

sac.rum , op de hoogte van den vierden lenden-

wervel in twee stammen verdeeld wordt. Uit den

boog der verdeeling ontspringen vele takken

,

welke parallel zijn , en geenszins gekronkeld of
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fael zijtakken , maar ongeveer zoo als door deri

Hoog'.eeraar W. Vholik is afgebeeld bij den Ze-

mur tarsius (a) ; deze vaten vormen de vlecht

van het heiligbeen (plexus sacralis) en verliezen

lich langs het os coccijgis.

De Arleriae iliacae loopen vervolgens onver-

deeld naar onderen tot 3i lijn (ongeveer 8 IWilIim,)

van den oorsprong uit de Aorta , waar zij in de

vlecht voor de beenen overgaan ; een weinig hoo-

ger echter , voor de vorming der vlecht , ont-

springen nog uit dezelve de Arleriae hypogas-

tricae , welke aan iedere zijde eerst eene arleria.

umhilicalis afgeven , en nevens de vlecht onver-

deeld langs loopen, om zich aan den rand vaa

het kleine bekken naar binnen te begeven , waar

dezelve zich in eenige parallele takken verdeelen,

en in de aangrenzende deelen verliezen.

Een weinig lager , hoezeer nog boven denplexus

,

ontspringen uit den stam der Iliacae de boven-

biiiks-slagaders , Arleriae epigaslricae , echter

hooger als dezelve in den mensch gewoonlijk ont-

staan , welke slagaderen , na eenen boog gemaakt

te hebben , zicli onder de rcgte buikspieren naar

boven of voorwaarts naar de borst en ribben be-

geven , waar dezelve zich ia verscheidene takjes

verspreiden.

Na het afgeven van deze takken gaat iedero

Arleria iliaca in eenen plexus over, welke uit

zeer vele fijne vaten bestaat , die volkomen pa-

[a) Dhquis. anal. , Tab. I. Fig. 'l. l'.
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rallel zonder eenige onderlinge anaslomosis

,

zoo verre men door een vergrootglas ontdekken

kon , zich naar onderen begeeft ; deze vaatvlecht

daalt vervolgens naar de knieholte onder de nius-

culus sa7-(orius door, waarop dezelve, na zich

door de knieholte verlengd te hebben , weder Ie

aamcn smelt in stammen , welke als arleria tibia-

l/'s en jieronaea wijder naar den voet zich be-

geven en in de omringende deelen verspreiden,

In het begin dezer vaatvlecht ontspringt nog uit

dezelve de arleria circumjlexa ilii , en in het

verloop derzelve geeft de vlecht zelve nog eenige

lakjes aan de omringende spieren en andere dee-

len.

Eene anastomosis
,

gelijk de Hoogleeraar Vao-

LiK beschrijft (o), lusschen de ar/e/iae en ve-

iiae , en die misschien wegens de gemakkelijke

vergissing bij eene opspuiting der vaten door kwik

nog wel eenige bevestiging verdient , is mij ner-

gens gebleken, In de aders zelve heb ik geene

vlecht gezien , en in een voorwerp , waar alles

door spiritus meer is zamengetrokken , en de in-

jectie veel moeijelijker is, zijn de arteriae van

de venae ook veel bezwaarlijker te onderschei-

den ; in een recent voorwerp van den Bradijptis

tridactylus , aan mijnen vriend den Hoogleeraar

Tf. G, DE Fremert behoorende , welke mij met

lijne gewone bereidwilligheid toestond de vaten

te onderzoeken, ontdekte ik, nadat dezelve zeer

(a) 1. c. pag. 9. Tab. I. Fig. 4. a. a.
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gelukkig door roode en blaauwe wasch waren

opgevuld , niet alleea eene vaatvlecht der arlc

tien , maar ook der aderen , welke beide vlech-

ten , hoezeer zonder ecnige anasfomosis , onder-

ling Termengd waren , zoodat aderen en slag-

aderen in dezelfde vlecht door eikanderen als ge-

weven eijn , en door het verschil van blaauw en

rood een zeer fraai praeparaat opleverden (n)

:

hierdoor is het mij niét onwaarschijnlijk, dat bij

de JHi/rmecopfiagaiels dergelijks bestaat, hetwelk

den Hoogleeraar Vkolik lot het denkbeeld eener

anaslomosis heeft gebragt, hoedanige anaslo'-

mosis tusschen dergelijke groole stammen anders

niet voorkomt, en ook niet zeer waarschijnlijk is.

Gelijk bekend is , komt deze vaatvlecht der extre-

miteiten vooral bij trage dieren voor , die in de

hoornen klimmen , bij Brai/ijpus , 3Ii/rmerophaga

,

Tarsius enz. (4) , waarom de meeste Schrijvers

in de aanwezigheid dezer vaatvlecht de oorzaak

der traagheid van bewegingen , welke aan deze

dieren eigen is, toeschrijven. Daar deze dieren

(o) Zelfs lijn de arteriae tibialet anticae enposticaei

en ook de rarlialis en ulnaiis , nadat dezelve uit

denp/exus weder als afgezonderde stammen vooit-

loopen, nog met een uiterst fraai net vati venae

omgeven ; opmerkelijk is Let dat deze aderen

gecne klajivliezcn schijnen te bezitten, daar van
uit d« venae cavae de aderen van alle extremitei-

ten tot aan de toppen der vingeren op de voor-

treM'elijkHte wijze zijn opgevuld, zonder ergen»

eenigen liinderjiaal te ontmoeten.

(6) Zie V/ioMK 1. c. pag. 14.
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piet hunne extremiteiten of hunnen staart aan de

Loomen hangen , en deze houding zeer lang kun-

nen voortzetten , waartoe dus eene aanhoudende

sterke spierwerking gevorderd wordt , zoo meent

de Iloogieeraar W. Vbolik, dat deze langdurige

zamentrekking der spieren door den langzamen en

gestadigen toevloed van het bloed zoude bevor-

derd worden (a) ; deze meening komt mij echter

minder waarschijnlijk voor, het bloed is niet de

naaste oorzaak der spierwerking , want dan zou-

den de spieren zoo lang moeten in werking blij-

ven , als het bloed door dezelve stroomt , maar

deze werking wordt, als bij alle willekeurige spie-

ren, door den zenuwprikkel, ten gevolge van den

invloed des wils van het dier opgewekt en onder-

houden. Ook de langzaamheid der beweging kan

naijns inziens hieruit mocijelijk verklaard worden;

deze beweging is niet altijd bij den Bracli/pus noch

Lij den Sie7iops/ari/ig7a(/us zoo langzaam
,
gelijk

ik in de levende voorwerpen gelegenheid gehact

heb , waar te nemen ; en indien ook deze bewe-

ging langzamer was, dan is, gelijk Dügès te regt

aanmerkt , deze langzaamheid niet alleen in de

extremiteiten aanwezig, maar ia alle bewegingen

(a) Ilaec jam diuturna musculorum conlractio maxime

dicta vasorum divisione promoveri vidctur. Ete-

nim si ab una parU to impedialur
,
quomimis

sanguis magno impelu in musculos ruat, illosqut

ad suhilam contraclionem urgtat, ah altera etiani

ejffkiüti-, ut hic vi magis Icnla (t persistente in

haec organa agat, iUasrjue potius ad diuiurnain

contractioncm cicat.



Van het ligchaam (a). Eenige spieren , bij voor-

beeld die der ademhaling , de buikspieren en an-

dere , bewegen zich bijna altoos langzaam ; liever

iDude ik de snelheid der spierbeweging , altans

\oor een gedeelte, afleiden van de boeveelheid

Tan zenuwdraden en hierna geëvenredigde sterke-

re prikkeling, welke eene spier ontvangt ; zoo

overtreffen in dit opzigt de oogspieren in snelheid

van werking en hoeveelheid zenuwdraden alle an-

deren ; zoo ontvangen naar evenredigheid de spie-

ren van den arm en vooral van den voorarm meer

zenuwen dan de spierea der dij en van het

scheenbeen.

Wel blijkt uit deze beschrijving der vaalvlecht

bij den Stenops Kukang , dat alleen de spieren

der extremiteiten hare vaten uit de vlecht ont-

vangen ; immers ontspringen de Arteriae epi-

gaslricae en hypogaslricae nog boven de vlecht,

waardoor de oorsprong derzelve hier dan ook

veel hooger is , dan bij den mensch , doch dit is

in andere aanverwandte dieren geenszins het ge-

Tal ; zoo ontspringt bij den Stetiops grac.ilis de

vlecht hoog in den buik (l>) , en de plexus sacra-

//i- schijnt, bij afwezigheid van denstaart noch in

onze species noch in den Slenops gracilis met de

spierbeweging in verband gebragl te kunnen wor-

den.

Waarschijnlijker komt mij dus het andere door

(a) Trailé Je Pkytiol. compaiéc , Par. 1838. Tom. II.

fi»g. 000.

(i) YnuLiK 1. c. Tab. II.
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den Hoogleeraar Vrolik geopperde gevoelen voor,

nain'eliik , dat deze vaatvlecht de zamendrukkin"

der vaten zoude verhinderen , welke bij het klim-

men en omvatten der takken ligt zoude kunnen

ontstaan (a).

Dit gevoelen schijnt mij vooral beTestigd te

worden door het kanaal, hetgeen in het opper-

armbeen aanwezig is , en waardoor een gedeelte

van de vlecht zich begeeft. (Fig. IV. c.) Het is

bekend dat dit kanaal in vele dieren aanwezig is,

waarvan vooral Tibdemann in verschillende Apen (b)

en Home , in den Leeuw (c) eene beschrijving ge-

geven heeft, hetwelk naderhand door Meckel (f/)

in de Myrmecophaga en door Baer (e) in de

Kat is bevestigd geworden. Later heeft Msckel

nog vele dieren opgeleid , waar dit kanaal; aanwe-

zig is, zoodat het slechts, behalve bij den mensch

en eenige apen , bij die dieren , welke eenen on-

volkomen ontwikkelden voorarm bezitten , zou-

de ontbreken , waarom dit kanaal vooral tot be-

scherming der zenuwen en vaten zoude dienen

tegen drukking bij het grijpen
,
graven , zwem-

men of klimmen (/). Bijzonder verdient het op-

merking , dat TiEDEMASM eene verbinding der Ar-

(a) 1. c. pag. 14.

(b) Meckel , yïrck. , IV B. S. 544 sqq. V B.

S. 348.

(c) Lcctuics on comparative Atiatomy
,
pag. 76.

((/) Aich. , V B. S. 18.

(e) Meckel, Arch., V B. S. 312.

(/) Meckel, vtrgl. Anat., 11 B. 2 Ablh, S. 362.

en V B. S. 314.
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i&ria radialis en ulnaris Vond bij de Sivita

capucina onder dit kanaal, -waardoor dus, in-

dien bij liet klimmen de Arleria radialis gedrukt

wordt, aan hare verdere takken door de verbindings-

tak uit de ellepijpslagader het bloed wordt toe,-

gevoerd (a) ; dit zelfde heeft echter ook plaats bij

onzen Kahan^ (F'o- IV. d). Merkwaardig is

echter dat bij de Myrmecophaga alleen de «er-

vus medianus door dit kanaal zich begeeft en

geenszins de slagaderen [b); bij dea Slenops gra-

cilis schijnt de geheele vlecht door het kanaal

eich te be^eyen (c) , zoodat hierin onze Stenops

Kukang het midden houdt.

Ik betwijfel echter, of deze vaatvlecht alleen

moet dienen om de slagaderen voor drukking te

beveiligen; er zijn, gelijk Bahth opmerkt, zeer

vele dieren , welke klimmen, en bij welke deze

vaatvlechten ontbreken (</). Indien men echter

acht geeft op de levenswijze van den Brady-
pus , dan ziet men , dat dit dier niet zoo zeer

op de takken staat , maar aan dezelve hangt , en

wel gedurende eene langen lijd , zoowel aan de

voorpootcn , als zeer dikwijls aan de achterpoo<-

ten , wanneer ik hem gewoonlijk met vrij neder-

liangenden kop zag eten. Nu is het bekend,

dat, indien men lang de hand in de hoogte rigl,

(«) Mt.KiiL, yirch., IV B. S. 548. Tab. I. fig. 2,

(4) Vnoi-iK 1. c. pag. C. Tab. 1. Fig. 2. Weckel
,

ve,i{l. Anat., V B. S. 314.

(f) Viioi.iK I. c. pag. 8. I'ig. 'l.

(a'J J)c lUibiu mirabilibui
,

j'ag. 20.



dflof dé werking der zwaarte hel bloèd uit d^

•vingers vloeit , en deze bleek en eindelijk eenigzin»

ongevoelig worden ; de zwaarte werkt dan op de

geheele bloedkolom , die in de arleriae en ve~

nae bevat is ; deze uitwerking schijnt mij echte^

Terhinderd te worden door de verdeeling van den

stam in een groot getal fijne takken , door wier

Vereenigde en dus zoo veel versterkte zamentrek-

king en drukking op de fijnere bloedkolommen

,

de zwaartekracht geheel vernietigd wordt , zoo-

dat hierdoor verhinderd wordt , dat gedurende

het hangen , het bloed uit de extremiteiten lè

Teel terug gehouden en minder wordt toege»

voerd , waardoor doofheid en kracliteloosheid

zoude ontslaan , en dus het dier gevaar loopeh

van de takken te vallen. Dit schijnt ook bij de

Myrmecopha^a het geval te zijn , wier klaauwen

meer geschikt tot hangen zijn, dan tot loopenj

terwijl bij den Stenops de nagel aan de achterste

extremiteiten misschien hetzelfde doel heeft ; zoo

als ook VosMAER bevestigt , dat zijn Luijaard

{Stenops tardigradus) nederhangende at en ook

slapende hing , zoodat zijn geliefste stand was

zich ergens aan vast te houden of te hangen («).

Immers blijkt uit den hoogen oorsprong der vlechl

bij den Stenops gracilis , die in den buik reeds

onder de nieren ontspringt (6) , dat de zoo hooge

oorsprong derzelve wel niet dienen kan om de

(a) VosjiAER , over den vijfving. Luijaard
,
paj;

17 sq.

(b) Vholik. 1. c. Tab. II.
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vaten in den buik voor drukking Ie beschermen.

En in zoo verre kan ik het boven geopperd ge-

voelen van den Hoogleeraar Vrolik toestem-

men , dat de lang aanhoudende zamentrekking

dezer spieren door de vaatvlecht bevorderd wordt,

doch niet , omdat zij door eenen meer gelijken

stroom van bloed tot langduriger zamentrekkin-

gen worden aangezet, maar alleen omdat zij ge-

durende deze langdurige zamentrekking onder het

hangen niet van bloed beroofd worden , en dus

op eene meer indirecte wijze. Men zoude echter

hier tegen de aanwezigheid van den p/exus sacralis

bij den Slenops kunnen aanvoeren , die geen' staart

heeft , en waar dus noch het eene , noch het an-

dere doel duidelijk is ; ik geloof echter te moeten

aannemen , dat de plexus sacralis een vereischte

is, waar een plexus in de achterste extremitei-

ten aanwezig is ; immers zoude het bloed gemak-

kelijker stroomen in eene wijdere aiteria sacra»

//s dan in den zo,o fijn verdeelden ^^/cjjms der ex-

tremiteiten, waardoor dus ligt een ongelijke toe-

vloed van bloed konde ontstaan , en te veel con-

gestie naar de geslachlsdeelen worden te weeg

gebragt. Nu vindt echter de aandrang van het

bloed gelijken te;;ensland in den plexus sacralis

en femoralis , en wordt dus overal gelijkmatig

verspreid.

Deze plexus sacralis schijnt dan ook overal

aanwezig , waar een plexus in de achterste ex-

tremiteiten voorkomt, zoo als bij den Bradypus,

deMijrmccopha^a, <Icn Tarsius en Slenops graci-

KAT. TIJUSCUB. U. VIII. Si. 4. 21



lis (a). Van het nul der overige plexus, welke

in visschen , vooral den Tliymms en andere, in

vogelen, in Cetacea en, als zoogenoemd Rele

mirabile , in verschillende zoogdieren voorkomen ,

zal ik niet spreken , hetwelk mij te verre zoude

leiden; men vindt het voornaamste hierover blj-

teuverzameld iu de Dissertatie van A. Bakte (b)i

Longen.

De longen zijn in verschillende kwabben ver-

deeld en wel aan de regterzijde in vier, aan de

linkerzijde in drie kwabben ; opmerkelijk is het

dat Meckel bij de Lemur Macaco , Mongoz en

albifrons regis vier , links twee kv^abben aan-

geeft , zoo ook bij den Slenops gracilis (c) , ter-

wijl de Tarsius volgens Cdvier regts vier, links drie

kwabben bezit (cl) , die hierdoor met onzen Sle-

nops Kukang overeenstemt. Volgens Tiedemank

bezitten slechts die zoogdieren vier kwabben in de

regter en drie in de linker long , welke zich door

Snelle bewegingen , bijzonder in de streek van den

tug onderscheiden , zoo als de Apen , Makis , roof-

en knaagdieren (e) ; ofschoon nu de bewegingen bij

(a) Zie Vrolik 1. c. Tab. I. Fig. 1,3,4. Tab. IL

(J) A. Barth, de Retibus mirabilibus, Berol. 1837,

cum tabula acoea.

{c) Meckel, vergl. Anat., VI B. pag. 422.

[d) CuviEH , vergl. Anat., uebevselzt von Mec-

kel , IV Th. ö. 182. Cf. Anat. comp. , 2e éd.

Tom. VII. pag. 157.

(e) TiBDEMANN, Zoologie, ITb. S, 270.
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«Azen Kitkang minder snel ziju , zop vordert ech-

ter de verschillende houding Tan den tronk nu

eens uitgerekt , vooral achterover hangende, dan

weder voorover gebogen zittende , eene groote

bewegelijkheid in de ruggegraat en borst, waarr

door het gevoelen van Tiedemahw ook hier nog

bevestigd schijnt te worden.

De longcellen zijn naar evenredigheid vrij

groot ; hier en daar waren echter eenige blaas»

achtige verwijdiugen op de oppervlakte als eea

soort van emphyseem ; hetzelfde vond Meckel bij

eenen Biachjpus didaclijlus , doch twijfelt of de-

zelve niet toevallig door den dood ontstaan zijn (a)

;

ook in mijn exemplaar van den Kukang schijnen

dezelve mij niet natuurlijk ; echter zijn de cellen

ook in de Mijrmecophaga groeier, zoodat Meckel

hier zelfs eene gelijkheid met Amphihia meende

te ontdekken (5) , hetgeen nogtans voor den Ku-
kang van geene toepassing kan zijn , waar de lon-

gencellen weinig grooler dan bij den mensch zijn.

De luchtpijp is zamengesteld uit kraakbecnige rin-

gen , welke nagenoeg cirkelrond zijn. Volgens Mec-

kel zijn dezelve bij den Lemur Slongoz, rufus,

alhifrons en Macaco volkomen , bij den Slenopa

gracilis in het achterste vierendeel afgebroken (c).

Volgens DovEEsor zijn dezelve bij den Loris en

den Tarsius onvolkomen en omvatten slechts

(o) Mf-ckef,, vcrp;}. Anat.. 6er Th. S. 399.

(J) MrcKEf,, .^rcA. Vter B. S. 61. ragt. Anat.,

6er Th. S. 400.

(c) P'trgl. Anat. Ccr Tli. S. 421.

21»
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I van het kanaal (o). Misschien moet echter de

geringe tusschenruimte der ringen van achteren

bij onzen Kukang aan de verkorting van het

vliezige gedeelte in den spiritus toegeschreven wor-

den, zoo als ook DüVERKOV opmerkte bij Hapale

midas (6) , zoodat ik hieromtrent niets zekers durf

vaststellen. Daar echter naar de meerdere of min-

dere volkomenheid dezer kraakbeenige ringen eene

mindere of meerdere bewegelijkheid ontstaat, waar-

door de luchtpijp zich meer of min kan vernaau-

wen , hetgeen onbetwistbaar eenen grooten invloed

op het geluid heeft , zoo als ook de Brulaap

[Alouatle) slechts halve ringen heeft (c) , zoo

zoude men hieruit kunnen besluiten , dat de Ku-

kang slechts eene geringe modulatie van loonen

kan voortbrengen.

De rima glotlidis is zeer wijd en ver vaneen

geopend , zoo als ook Meckel van den Lemur en

Slenops opgeeft (d). De epiglottis is aan de

spits uitgehold , zoadat dezelve bijna tweelobbig

kan genoemd worden ; volgens Meckel komt dit

bij de vierhandigen nimmer voor (e) , waarin dus

onze Kuhang eene uitzondering zoude maken.

[a) CüViER, 2e éd., Tom. VII. pag. 51.

(6) 1. c. pag. 50.

(c) CcviER, 2e éd. Tom. VII. pag. 50.

{d) Meckei. , vergi. Anat. 6cr B. S. 543 sq.

(e) Meckel, I. c. S. 543.
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Organen van Spijsvertering.

Gelijk dit dier ia vele opziglen zeer merkwaar-

dig is , zoo bieden vooral de spijsverlerings-werk-

tuigen vele opmerkelijke verscheidenheden aan,

•welke men zeldzaam of niet bij andere zoogdie-

ren aantreft.

De tong is vrij groot, nagenoeg een rijnlandschen

duim lang (27 Mill ) , breed , met verschillende

kleinere conische lepels , en van achteren met drie

kelkvormige lepels bezet, welke zich door meer-

dere grootte onderscheiden ; zij schijnt niet zeer

bewegelijk , in legenslelliug der overige Makis (a) ,

daar haar vrij einde zeer kort is; ook TiEnEjiANir

beschrijft de tepels op de tong bij den Sienops

gracilis, welke met die van den Kukang schijnen

overeen Ie komen. Hetgeen hij echter van eene

soort van tweede long, onder de andere gelegen,

opmerkt, die mei de eerste door eenen bijzonderen

tongriem verbonden is (6) , is bij onzen Kukang

niet aanwezig ; ook Meckel beschrijft deze zon-

derlinge inrigling, en zegt dat dezelve bij Lcmur

en Sienops aanwezig is (o). Bij den Kukang zV^n.

in het midden onder de tong de musculi genio-

glossi ingehecht , zonder eenig sj)oor van eene der-

gelijke inrigling. Overigens oalbreckt hier, gelijk

ook bij de overige Makis {dj , eene uvula.

[a) Mkckei., vergh Anat., kvr B. S. 720.

(i) TitDF.MASN in MF.rKEI.'S Jixhiv 1819, S. 352.

(c) MECKEr, , vergl. Anat. 4er b. S. 720.

(</) MïcKf-r, I. c. S. 714.
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De slokdarm loopt op de gewone wijze door

de borst, om , na het middelrif doorboord te heb-

ben , in de maag over te gaan ; zijne lengte be-

draagt bijna 6 centimeters. De rokken der maag,

zoo wel als der overige ingewanden zijn dun. De

tardia , zie Fig. V. 5. c. d. , is buitengewoon

groot , daar de oesophagus a, zich nabij aan den

ptjlorits inplant , waardoor dus de kleine bogt

a, g. zeer klein , de groote integendeel d. e. f.

zeer groot is , zoodat de cardia het grootste gedeel-

te der maag uitmaakt, eene vorming aan de 3Ia'

kis in het algemeen , en bijzonder , volgens Meckei.

aan den Lemuren Stenops eigen , zoodat de oeso-

]>ha(j%is bij den Sfenops in het midden der kleine

bogt , bij den Lemur op het | gedeelte derzelve

'eich zoude inplanten (a) ; hoezeer ook onze Ku-

'kaïig tot hel geslacht Slenops behoort , komt ech-

ter de maag hierin met het maaksel der Lemures

bvereen. Het is bekend , dat de cardia bij plant-

èleude dieren veel grooter is , en als het ware

eenen overgang maakt tot de meer zamengeslelde

mngen , bij voorbeeld hij Bradi/pus en Simt'a En-

Icllus. Ik vond in het reclum van den Kukajig ,

een zaadje van eene mij onbekende plant ; de

Slcnops tardigradus van Vosmaer , at zoo wel

dieren , vogels , insekten , als vruchten (b) ; mis-

schien zal de leefwijze van den /ir«/iara^ hiervan niet

aanraerlielijk verschillen, hoezeer ik, om het na-

der te beschrijven maaksel der ingewanden zou-

(a) Meckei., vergl. Anat. I. c. S. 727.

(i) Bcichrijvingvan denvijfving.Luijaarcl ,\>\. 13veiv.
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de vermoeden, dal dit dier meer hard of taai

plantenvoedsel geniet. De overgang van den pylorus

is niet aan het regtereinde , maar meer naar bo-

ven Fig. V. g. , zoodat de maag regts in eenen

kleinen blinden zak f. schijnt te eindigen ; hier is

htl duodenum vrijnaauw, doch verwijdt zich, ia

hel in/eslinum jejunum overgaande, zeeraamner-

kelijk h, i. , zoodat hetzelve zelfs de inteslina

crassa in wijdte overtreft; deze ingewanden zijn

echter zeer onregelmatig ; spoedig immers volgt

liierop ecne geringe vernaauwing , Fig. V. k.
,

waarna zij zich eenigzins , hoezeer in mindere

mate , verwijden ; hierop vernaauwt zich het in-

gewand weder , Fig. VI. a. en wordt gedurig

,

maar onregelmatig, enger, zoo echter, dat eeni-

ge plaatsen om hare bijzondere vernaauwing zeer

merkwaardig zijn ; de eerste vernaauwing , 'Eig.

\'I. I). is de aanziealijkste en langste , en hier is de

doormeter van het ingewand , die op de wijdste

plaatsen, Fig. V. h.i., 13 millimeters bedroeg,

tot ruim cenen millimeter ingekrompen ; hierop

verwijdt zich het ingewand op nieuw tot ruim 6
milliiiiclcrs bij c. , waarop na , op ongeveer 6 cen-

timeters afstand van de vorige vernaauwing, eene

tweede inkrimping d. ontstaat, welke, hoezeer

niet volkomen zoo sterk als de vorige , en korter

dan deze, echter de doormeter van het ingewand

tot Ij il 2 millimeters verkleint; ongeveer 3 cen-

timeiers lager, nadat het ingewand ojj nieuw zich

eenigzins , hoezeer minder sterk , tot 5 millimelurs

heeft uilgezet bij e. , volgt eene derde , hoezeer

iels minder sterke vernaauwing /. , waardoor hel-
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zelve tot 2 millimeters inkrimpt , en na een paar

kleine verwijdingen tot denzelfden doormeter nage-

noeg terug keert, om zich , op ongeveer 2i centi-

meter afstand der vorige vernaauwing , in de dikke

darmen in te planten bij
ff.

In deze vernaauwingen heeft het ingewand eenen

geringere doormeter dan de oesopltagus Deze

vernaauwingen, vergeleken met de aanzienlijke

wijdte van het bovenst gedeelte of het jejunum
bij h , i , zouden bijna het vermoeden van eene

ziekelijke aandoening doen ontstaan, daar ook bij

den mensch gewoonlijk in het bovenste gedeelte

der dunne ingewanden verwijdingen plaats heb-

ben, als het lager gedeelte bij het co/ore vernaauwd

is; echter zijn de rokken der ingewanden in dit

dier zoo gelijkmatig dun , dat zij zeer doorschij-

nend waren, welke dunheid en doorschijnendheid

op de vernaauwde plaatsen geenszins geringer wa-
ren, dan op de wijdste gedeelten, zoodat ik hier

niet alleen geene zameusnoering of inkrimping kon

bemerken , maar de vernaauwde gedeelten konden

ook , zonder het ingewand te scheuren , niet ver-

wijd worden , zoodat het schijnt , dat dezelve tot

den natuurlijken staat in dit dier behooren ; hoezeer

mischicn het langdurig verblijf in spiritus dezelve

iels moge vermeerderd hebben , zoo moet dit dan

toch op alle deelen wel gelijkmatig gewerkt heb-

ben. Ook zijn deze vernaauwingen niet zonder

voorbeeld, daar Cdvieb hetzelfde van den Loris

opmerkt , waar ook de dunne ingewanden op

vele plaatsen vernaauwd zijn en zich weder ver-

wijden , en '.vaar de dikke ingewanden de wijdste
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gedeelten der dunne in doormeter niet overtref-

fen (a).

De dikke ingewanden zijn op eene eigene wijze

omgebogen, zoodat dezelve vijf ombogten vor-

men (Fig. Vil./, b, g, e,h.;zK ook Fig VI),

welke door een dun mesenterium verbonden wor-

den , waardoor hel ganscheco/o?ï zich in de regier-

zijde van den buik bevindt ; hetzelve loopt naar bo-

ven ia eencn vrij langen blinden darm [coecum) uit

,

waaraan eenige overlangsche banden zigtbaar

aijn , Fig. V^I. c, g. Fig. VII. d, e. Dit coecum

18 echter hoogst merkwaardig, daar zich aan het

einde een volkomene , vrij lange processus vermi'

formis bevindt, Fjg. VI. i, k, Fig. VII. d, e.

Dit is des Ie opmerkelijker, daar deze processus

200 zeldzaam in het dierenrijk wordt aangetrof-

fen , zoodat , volgens de uitspraak van Cuvieb
,

deze processus slechts m den mensch , den Ou-

rang Outan , Gibbon en Phascoloniys aan het

coecum gevonden wordt , en er bij de Echidna

alleen een processus vermiformis zonder coecum

aanwezig is (6) , zoodat dus Ag Kukang als vijfde

species , waar een processus vermiformis te gelijk

met een coecum voorkomt , daar bij moet geteld

worden. Het coccuvi is nagenoeg 2i centimeter

(ongeveer een* rijnlandschen duim) lang , terwijl

de provessus vermiformis , welke in het midden

(a) CoviEH, leed. p. 481. 2e éJ. Tom. IV. 2 part.

pag. 231.

(é) CuviEB, 2e cdiU IV. Tom. Spart. pag. 214,

220, 241.
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omgebogen is , de aanzienlijke lengte van het coe»

cum genoegzaam evenaart , en met eeii eigen me-

senierium, Fig. VI. k, bevestigd is.

Deze aanwezigheid van een proces.ius vermi-

formis bij den Stenops Kuhang is des te merk-

waardiger, doordien dezelve bij de aanverwandle

soorten niet schijnt gevonden Ie worden. Althans

schrijft mij de Hoogleeraar W. Vkolik. de ingewan-

den van den Lemur (Stenops) gracüis te hebben

nagezien, en bier geenen processus ve2-/iufurmis

aan het colon gevonden te hebben. Evenmin

maakt Koni, hiervan eenige melding (a). Vooral

Tan belang zal hel zijn hiermede de ingewanden

fan den S/enops laidigradus te vergelijken , waar-

aan ik nergens eeue ontleding heb kunnen vin-

den , en waarvan wij ter eeniger tijd eene be-

schrijving van den Hoogleeraar W. Vrolik dur-

ven hopen , daar dit dier zich in den zoölogischen

tuin Ie Amsterdam levend bevindt.

Het colon en coecum zijn overigens even als de

dunne ingewanden, van eeue ongelijke wijdte;

liet coecum bedroeg in doormeier eeuen centime-

Ier , hel colon 8 millimeters, terwijl hel op an-

dere plaatsen naauwelijk 3 4 4 miliimeters in

iioormeter halen kan, zie Fig. VI. Het inlesli-

imm rectum, Fig. VI. n, evenaart de wijdte van

den oesophaf/us of van het inteslinuin tenue, kort

voor zijne intrede in het colon; hetzelve is schuins

hierin geplant, en loopt over de kronkels heen,

(o) Dr. VAN IIasset^t uncl Kvul , Beitrage zui vergt,

uinat., 2c Ablli. S. 38.
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fig, VI. f, g. Eigenlijke dwarsche invoeringen

zijn in het colon niet aanwezig, en de rokken Tan

hetzelve waren naauwelijks dikker dan van de

dunne darmen ; zij waren met bruine faeces op-

gevuld , en in het intestinum rectum bevond zich

een klein zwart onbekend zaadje.

Eene aanzienlijke lengte van het coecum is ove-

rigens aan de overige Lemures en Mahis eigen

,

Waar hetzelve langer is dan bij de Apen (a) ; en

in het algemeen is het coecum vooral bij plantëten-

de dieren en zelfs bij omnivoren aanmerkelijk (b).

De lengte echter van het geheele ingewand is bij

den Kuhang kort ; het geheele dier was van de

punt van den bek tot aan den anus juist een halven

Rijnlandsche voet of 157 millimeters lang ; de lengte

van het gansche darmkanaal , van de punt der

tong lot aan den anus bedroeg 1| Rijnlandsche

voet of nagenoeg 55 centimeters, zoodat het ge-

heele ingewand juist drie en een half maal de

lengte van het ligchaam bedroeg , waardoor in dit

opzigt de Kukang met de vleesvretcnde dieren

overeenkomt , ofschoon hij ook plantenvoedsel

gebruikt. Cüvier merkt te regt aan , dat het ge-

mis van de lengte der ingewanden bij vele dieren

door deklapvliezcn, die den doorgang der spijzen

vertragen , als ook door de vernaauwingen ver-

goed wordt (e). Dit zoude dus zeer door de inge-

wanden van den Kukang bevestigd worden , daar

(a) Cuvieu, 1. c. Tom. IV. part. 2. pag. 230t

(*) CoviïR, I. c. pag. 217.

(e) CuviEn, 1. c. pag. 171.



320

•de vernaauwingen hier zeer aanmerkelijk zijn,

waarvan zich dan ongezocht het nut laat verkla-

ren. Hiermede in overeenstemming is dan de

groote cardia der maag , waarin de voedsels lan-

ger vertoeven , en vooral de aanzienlijke lengte

van het coecum , waarin de spijzen eene soort

van tweede digestie ondergaan , welke hier nog

yolkomener is, daar door het aanwezen van eenen

processus vermiformis aan het coecum als se-

cundair digestie - orgaan eene groote glandula

simplex wordt toegevoegd , die men zeer geschikt

met het pancreas vergelijken kan, om door hare

afscheiding de voedingstoffen , die nog niet ver-

teerd zijn, op te lossen en verder te verteren.

Overigens komt deze kortheid van het ingewand

bij den Kukang overeen met die bij de overige

Lemures en soorten van Steiiops. Bij den Sle-

nops gramlis vond Meckei dezelve als 4 : l

,

Daübeston als 3,5 : 1 , hetgeen gelijk is aan on-

zen Kukang , waar wij dezelve tot het ligchaam

eveneens gevonden hebben als S,5 : I.

Eindelijk merkt CcviEa aan, dat het gebrek aan

lengte door de wijdie gewoonlijk wordt vergoed ,

en dat, indien door de wijdte de kortheid niet

vergoed wordt , of een omgekeerde evenredigheid

plaats vindt , de levenswijze van het dier anders

is ia). Om deze vergelijking wel te kunnen sla-

ven, is het noodig eerst de verschillende deelen

(a) CdviER, uebers. von Meckel, lil Th. S. 465,

2 Ed. Tom. IV. Pan. 2. p. 209.
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der ingewanden te bepalen , waarvan de lengte

de volgende is

:

Tong 28 Mill.

Slokdarm .... 57 «

Kleine bogt der maag 13 «

Dunne darmen . . 288 «

Coenum 26 «

Colon van de inser-

tie van het intesl.

tenue lot aan den

anus 140 ((

550 Millimeters.

Daar ecliler de wijdte van het darmkanaal zeer

verschillend is , is hier geene juiste bepaling mo-

gelijk; de wijdste plaats der dunne ingewanden

bedraagt ruim 13 Millimeters, de naauwste ruim

1 Mill. , en zoo komt als middelevenredigheid on-

geveer 7 Mill. , hetwelk dus in evenredigheid der

lengte zoude slaan, als 7:288 =: 1 :41. Bij den

Slenops gracilis , waar eveneens de lengte der

ingewanden tot die van het ligchaam is als 3,5:1

of 4 : 1 , is echter de verhouding van den doorme-

ter tot de lengte der dunne ingewanden zeer ver-

schillende , daar dezelve volgens Covier staat als

fi : 450 (a) = 1 : 75 ; waaruit dus blijkt dat de

zoo groote kortheid der ingewanden bij den Ku~

(o) CuviER, 2e cJ, Tom. IV. VatU 2. pag. 184.
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ftang eenigiins door de gemiddelde meerdere wij di»

te vergoed wordt.

Dit valt echter nog meer in het oog , wanneer

men volgens Cuvier den omtrek met de lengte

vergelijkt , wanneer dezelve bij den Kukang na-

genoeg is als 22 : 288 = 1 : 13; welke propor-

tie bij geene der dieren, door Cdvibr waargeno-

men , voorkomt (a) , zoodat naar evenredigheid

de Kukang de kortste en te gelijk de wijdste in-

gewanden , niettegenstaande de vernaauwingen

,

welke in dezelve gevonden worden , schijnt te

bezitten ;' immers bij den Leeuw is deze evenre-

digheid als 1 : 80, bij den Wolf als l : 65 ; bij den

Os integendeel , wiens ingewanden buitengemeen

lang zijn als 1 :271 , terwijl bij den Afrikaanschen

Olifant , wiens ingewanden korter zijn , weder eene

aanzienlijke wijdte plaats heeft , zoodat , volgen»

de opgave van Cdvier , hier naar evenredigheid

de wijdste ingewanden gevonden worden , name-

lijk als 1 : 18 (6) , welke echter in dit opzigt nog

door onzen Kukang worden overtroffen ; het co-

Ion en coecum is echter weder zoo veel langer,

daar hierin de Kukang alleen door den Stenops

gracilis schijnt overtroffen te worden , bij welken ,

volgens Mbckel , het colon met het coecum is tol

het ingewand als 1 : 1,6, bij den Kukang als 1 :2.

Uit deze kortheid van het ingewand moet men

tot eene minder uitgebreide verdeeling der Arteria

tneseraica besluitenen dus ook tot eenen geringeren

(a) CuviER I. c. pag. 209 sqq.

(i) CuviER 1. c. pag. 212.
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omvang der Vena portarum , hetwelk weder eene

kleinere lever moet ten gevolge hebben , welke

dan ook
,
geüjk wij zullen zien , niet groot is

;

volgens dezelfde evenredigheid is dan ook de le-

ver bij de herbivora, waar de ingewanden zoo

lang zijn
,
grooter , bij de Car7nvora kleiner (a)

,

hoezeer misschien de snellere omloop van het

bloed in de ingewanden , welke door eene gerin-

gere verspreiding der takken van de Arteria

meseraica moet worden veroorzaakt , eenigzind

de kleinheid van omvang vaa het syslema por^

iarum kan vergoeden.

Wat de inwendige oppervlakte der ingewan-

den belreft, zoo hebben wij reeds boven ge-

zien, dat derzelver rokken buitengemeen dun zijn;

met het bloote oog scheen de inwendige rok ta-

melijk effen, door hulp van het mikroskoop bleek,

dat de inwendige rok der maag vol kleine kronke-

lende plooijen was, hoedanige op eene grootere

schaal eene menschenmaag van binnen vertoont

,

die in spiritus is bewaard geworden , en welke

dan het gevolg zijn der zamenlrekking van den

spierrok , welken de slappere membrana mucosa

minder volgen kan , die hierdoor in plooijen ge*

kronkeld wordt. In de holte der ingewanden

waren zeer vele, doch kleine balfmaansvormige

(a) TiEDEMANN, Zoologic, Toni. I. S. 260. Hier-

door verklaart zich ook, waarom bij de tamme
Kat, waar volgens Tikdemann 1. c. p. 243. de

ingewanden l.inger zijn dan bij de wilde, tevens

ook de lever grooter is.
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klapvliezen (valvulae semilunares) , Welke zich

echter weinig diep uitstrekten ; misschien waren

dezelve door het lang verblijf in spiritus eenigzins

zamengekrompen ; volgens Meckel zouden deze

valvulae semilunares alleen aan den mensch ei-

gen zijn (a). Het intestinum rectum bezit ver-

schillende plooijen , welke volgens de lengte pa-

rallel naar beneden loopen.

Het Mesenterium was buitengemeen dun , zon-

der eenig spoor van glandulae lymphalicae

;

onder eene sterke vergrooting (ongeveer 300

maal) bleek , dat behalve de grootere vaten , zich

eene menigte uiterst kleine haarvaten door het

mesenterium verspreidden , niet ongelijk aan die-

gene, welke in de Dissertatie van Dr. Koker uit

een Konijn onder mijne leiding beschreven en af-

gebeeld zijn (6). Tevens vertoonden zich onder

het Jlikroskoop in het Mesenterium vele kleine

vetbolletjes , waarschijnlijk door spiritus uit het

weefsel afgescheiden.

Opmerkelijk is vooral ook de gedaante en zit-

plaats der milt ; deze is zeer klein, lang ennaauw

aan de groote bogt der maag aangehecht, zie

Fig. V. c , f/, welke plaatsing om de groote bogt

der maag bij de Lemures algemeen schijnt (c)

,

zoodat dezelve bijna onmiddellijk aan de wanden

(o) Meckel, vergl. Anat., IV Th. S. 509.

\b) J. Koker, Spec. Anot. Phys. de subliliori mem-

hran. serosarum fabrica, Traj. ad Khen. 1828.

Fig. 4. pag. 59.

(c) CuviER, 2e éd. Tom. IV. Farl. 3. pag. 618.
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der maag verbonden scheen, en door trekking

na-tuwelijks een zeer klein omentum gastro-Viena-

le zigtbaar werd ; hieraan evenredig is het ove-

rige omen/um, Fig. V. e, hetwelk zoo buitenge-

meen kort is , dat hetzelve den naam van onien-

lum geenszins verdient , welk gemis van omen-

lam de oorzaak is van de bijzondere plaatsing

der milt onmiddellijk tegen de wanden der maag.

CuviEB zegt, dat het net {grand épiploon) aan

alle mammaUa eigen is (a) , waarvan dus weder

de Kuliaug eene uitzondering maakt, die hier-

door meer tot de vogels en lagere klassen der die-

ren nadert, waar het net ontbreekt. De milt zel-

ve d, e, was niet alleen zeer klein en langwer-

pig , maar scheen ook eenigzins los door het

perilonaeum omgeven te zijn, zoodat hare op.

pervlakle zich rimpelig vertoonde , hetgeen mis-

schien voor een gedeelte aan de zamenlrekking in

spiritus zijne oorzaak te danken heeft; gesteld

echter ook , dat dezelve bij het leven iets grooter

zij , zoo blijft dan nog de milt bij den Kuhang
ongewoon klein.

De lever is niet zeer groot, van boven stomp,

rond , van onderen zeer hol , van voren door

twee insnijdingen verdeeld , zoodat dezelve drie

kwabben vormt. Aan de onderste oppervlakte,

eenigzins regis , is <le lobu/us SpigulU langer dan

gewoonlijk; liierbij is een kleine lobulus qua'

dratus ; de galblaas is aan de reglerzijde in eene

{a) Cuvi£ii, 2c 0.1. Tom. IV. Pdil, 2. p. 626.

Nat. Tij()»(,na. U. VIM. Si. 4. 22
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longitudinale groef bevat en tusschen de lobi in-

gesloten , zoo echter , dat de bodem der galblaas

de lever zelve doorboort , en zijn ujïerst einde

weder op de bovenste voorste oppervlakte zigt-

baar wordt. Het eene gedeelte der galblaas is dus

geheel door leverzelfstandigheid omgeven, waar-

aan dezelve door celweefsel verbonden was , ove-

rigens was dezelve vrij groot. Deze doorboring

der lever door de galblaas komt meer voor, zoo

ook bij den Stenops gracilis (o) , waar echter de

lever in meer kwabben verdeeld is. Het schijnt

eenigzins moeijelijk te verklaren , hoe de galblaas

aan haren bodem geheel in de leversubslantie in-

gesloten , en hieraan vastgehecht , zich genoeg-

zaam kan te zamentrckken tot uitstorting der

gal. Terwijl dit de te groote uitzetting der gal-

blaas verhindert , moet het tevens waarschijnlijk

eene langzamere uitstorting vim gal ten gevolge

hebben , welke zich slechts bij kleine gedeelten

en niet in eene groote hoeveelheid schijnt te kun-

nen ontlasten ; daarenboven kan in dit geval de

galblaas , welke gedurende het vasten gevuld

wordt , zich minder sterk uitzetten , daar dit eene

drukking op de omringende lever moet veroorza-

ken , en eene langzame ontlasting der gal ook in

den nuchteren staat moet ten gevolge hebben,

waardoor dan de ingewanden geprikkeld en mis-

schien honger moet worden opgewekt , hetwelk

door de levenswijze van het dier, hetgeen zoo

(a) CüviER , 2 ëd. 1. c. pag. 441. Kdhi., Btytra-

g€,ï AblL. S. 38.
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veel tijd schijnt te slapen, misschien gevorderd

wordt. Indien men echter kan aannemen , het-

geen hoogst waarschijnlijk is, dat, gelijk Tiede-

hjiiüc wil (a) , de grootte der galvaten en de hoe-

veeUieid der afgescheiden gal in evenredigheid is

lot de grootte van het syslema porlarum , daa

moet , volgens hetgeen wij boven , over de even-

redigheid tusschen de lengte der ingewanden en

de grootte der lever hebben aangemerkt , de gal

hier in geene groole hoeveelheid worden afgeschei-

den.

De nieren Fig. VIH. a zijn boonvormig, klein,

in geene lobben of kwabben verdeeld , maar meer

gelijkvormig; in de doorsnede is de corlicale
,

klierachtige substantie naauwlijks van de inwen-

dige te onderscheiden , en het getal der papillae

en pyramides Ferreinii zeer gering. De bijnieren

zijn zeer klein , en boven aan de nieren vastge-

hecht , echter zijn dezelve in de teekening weg-

gelalen, om hierdoor de nier beter te kunnen

aanwijzen. De ureleres zijn ongemeen dun en

lang; de blaas integendeel, welke door kwikzil-

ver gevuld werd , spande zich tot eenen aanmer-

kclijken omvang uit , c, c, c, terwijl de urete'

res scliuins aan den achterwand der blaas zich

bevinden n, n. De opening der urethra is on-

der in de Vagina , waaruit eenige rimpels te

voorschijn komen, d.

Hoogst zonderling is de opmerking van Tiedb-

(«) Uebci dit Verdauung, 2 B. S. 4!).

22'
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MAWit , welke bij den S/enops gracilis eene dub-

belde blaas vond , in ieder van welke zich een

ureter opende, en die zich onder oenen spitsen

hoek in eene enkelvoudige tirethra vereenig-

de (a) ; het schijnt wel, dat dit een toevallige

lusus nalurae moet geweest zijti, daar Kcsl

slechts eene eenvoudige , zeer in de lengte uitge-

rekte blaas bij dit dier beschrijft en afbeeldt (ij.

Met de orcjana xiropoctica verbonden zijn de

geslachtsorganen namelijk de uterus , tubae en

ovaria , benevens de va^^ina.

De uterus zelve is bicornis , doch zoo verre

verdeeld , dal men dezelve bijna voor dubbeld

zoude kunnen houden, Fig. VlII.y, ^, waardoor

dezelve met dien der knaagdieren overeenkomt ,

terwijl de hoornen van denzelve bij de Makis

zeer kort zijn. Zeer opmerkelijk is dit onderscheid

met den zoo na verwandten Stenops gracilis
,

waar de uterus slechts tweelobbig is en geens-

zins gedeeld (<;) , waardoor dezelve zich zeer van

onzen Kukang onderscheidt. De uterus zelve

.was overigens zeer klein , misschien ook door-

dien dit exemplaar nog jong en niet volkomen

uitgegroeid was , zoodat ook nog aan de beende-

ren de epiphyses overal ziglbaar zijn.

, De tubae Fallopii zijn onbegrijpelijk fijn, zoo-

(a) TiF.DEMANN in JIeckel's Arch. , 1819. pag.o53.

(è) KtTHL, Beytrüse, 2 Ablh. S. 38. PI. VI". Fig. 6.

N'. 6.

(c) KuHL. Beyhóge, II Abth. ö. 48. PI. VI. Fig. 6.

lilt. 6.
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dat het niet mogelijk was dezelve van het omrin-

gende, vrij dikke celwecfsel Ie onderscheiden, voor

ik dezelve van de zijde van den uterus volkomen

met kwik had opgevuld , welke opvulling buiten-

gemeen wel en fraai gelukte. Fig. VIII, g, h,

ziet men dezelve in hare natuurlijke grootte,

Fig. IX echter zeer sterk vergroot , met in acht-

neming van de ware evenredigheid in dikle tusschea

de hoornen van den uterus , a, a en de tuba c , c.

In hare loop is de tuba slangsgewijs aan celweef-

sel c, c, rf, rf en aan haar einde aan het ova-

rium cl, d , d,d verbonden, zoo echter dat haar

nilersl einde c vrij was , waaraan ik geene fim-

briae kon ontdekken ; aan de linker tuba Fig.

VIII, z, (ook van de voorzijde afgebeeld, Fig,

IX ) , telde ik acht buigingen , of slangsgewljze

bogien , aau de regterzijde integendeel slechts zes

dergelijke wendingen, Fig. VIII. A; aan het uit-

einde was eene buitengemeen fijne opening , Fig.

IX. c , welke naauwlijks door het vergrootglas

zigtbaar was ; daar echter bij eene geringe per-

sing zich de kwik hierdoor eenen uitgang baan-

de, was het mij mogelijk, dezelve met zeker-

heid te bepalen, en hel gemis der yï/j/in'ae rondom

dezelve waar te nemen ; hoe hierin een ovulum

zonder gevaar van gravidilas evtra-uterina kan

opgenomen worden , valt mij moeijelijk te begrij-

pen, doch misschien verandert de vorm nog eenig-

zins op laleren leeftijd en bij de conceptie.

Een geringe doormeter der tuba en vooral van

derzelver kanaal is bij de zoogdieren vrij alge-

meen ; ik twijfel echter of zij bij cenig zoogdier
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fiiner wordt aangetroffen, daar de dikte der gan-

sche tuba, vooral nabij den uterus, de dikte van

het borstelhaar van een zwijn niet overtreft; naar

het einde wordt dezelve , als gewoonlijk , dikker.

De ovariën zijn onraiddelijk aan hel dikkere

gedeelte der luba verbonden , zonder zich daarom

geheel aan het uiteinde der tuba vast te hech-

len , Fig. Vni. g , Fig. IX. dd , dd. Zij zijn van

eene onregelmatig vierkante gedaante , van eene

geelachtige kleur, echter veel vaster dan de band

van het celweefsel ee , dd , waaraan de tuba

verbonden is.

De vagina is zeer lang, Fig. VIII. e , d, en

van binnen met overlangsche evenwijdige plooijsu

voorzien, om bij uitzetting te kunnen toegeven;

de lengte derzelve schijnt echter bij den Slenops

graeilis nog veel grooter te zijn (a).

Naar onderen verwijdt zich de vagina bij den

overgang in de uitwendige geslachtsdeelen d , en

is aan de voorzijde met den mond der blaas en

urethra verbonden, welke zich digt bij de uit-

wendige geslachtsdeelen inmondt; aan de achter-

zijde is dezelve gehecht aan het inteslinum rec-

tum , hetwelk in de teekcning tot beter inzfgt in

de Vagina is weggelaten. De Clitoris was zeer

lang.

(a) KuHi, 1. c. PI. VI*. Fig. 6. N' 3.
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VERKLARING dee AFBEELDINGEN.

P l A A T V.

Fig. 1.

Grondvlahte der Hersenen,

a a. Voorste kwabben der hersenen.

b b. Middelste kwabben en zoogenoemde groef

van Sylvius.

c c. Kleine hersenen en Jlocculi derzelve.

d. Verlengd ruggemerg,

e. Reukzenuw.

f. Gezigtszenuwen en hare doorkruising, waar

achter de vrij groote (jlaiulula pituitaria,

g. Derde paar zenuwen en hersenschenkels , waar

tusschen een gedeelte der Arteria basilaris.

h. Zesde paar zenuwen ; men ziet hier tevens de

pyramidale strengen over den zwakken pons

Varolii heen loopen.

Fig. 2.

Bovenvlakle der hersenen.

a a. Voorste kwabben.

b h. Middelste gedeelte der hersenen of einde van

de Sylvische groef.

cc. Kleine hersenen en _^ofiCM/j.

d. Verlengd ruggemerg.

e. Middelste of wormsgewijs uitsteeksel der klei-

ne hersenen.
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ff. Achterste kwabben der groole hersenen , wel-

ke het voorste gedeelte der kleine hersenen

bedekken.

Fig. 3.

Verticale doorsnede der Hersenen.

a. Voorste kwab.

6. Bovenste gedeelte der halfronden.

c. Kleine hersenen met de daaraan zigtbare , fijne

levensboom.

d. Verlengd ruggemerg.

e. Plaats van de hier zeer weinig ontwikkelde

brug van Varolius.

f. Achterste hersenkwab, welke de kleine her.

senen van voren bedekt.

g. Enkelvoudige vierheuvel, door de achterste

kwab bedekt , waar boven in de diepte de

glandida pinealis zigtbaar is ; onder denzel-

\en loopt de valvula cerebelli.

h. Begin van de commis.sura maxima.

i. Fornix met zijnen voorsten schenkel uit de

corpora Mummillaria ontspringende.

k. Derde hersenholte en doorgesnedene thala-

mus opticus.

Fig. 4.

Vaatvlecht van den arm.

A B. De Unker arm tol aan de voorhand,

a, 6, c, d, e , f. Vaten van den arm.

a. Vaatvlecht , waar dezelve onder de groole

borstspier zich vertoont.
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b. Splijtiiig der vaatvieclit in twee deelen aan het

onderste gedeelte des bovenarms.

c. Het binnenste gedeelte , hetwelk zich door het

kanaal van het opperarmbeen begeeft , en

hiermede tot een vat vereenigd wordt , om

als ellepijpslagader zich naar den voorarm te

begeven.

d. Buitenste gedeelte der vaatv^echt , hetwelk

over het opperarmbeen zich begeeft, en na.

lot een vat , even als het andere gedeelte

,

weder vereenigd te zijn., hier eenen vereeni-

gingstak afgeeft naar de ellepijpslagader.

e. Spaakbeen-slagader , waar dezelve zich naar

de hand begeeft.

f. Ellepijpslagader.

ff,
h. WiddeHciwïW des tiTm% {neri'u.i mediauus').

g. Plaats , waar dezelve aan de buitenzijde der

vaatvlecht onder de borstspier zich vertoont

;

h. waar dezelve , na zich onder de vaa.t-

vlecht door begeven te hebben , aan derzelver

binnenzijde door het opperarmbeenskanaal

naar beneden loopt.

Fig. 5.

Maag en een gedeelte der dunne darmen.

a, b, r, , d , e
, f. De maag door ingeblazen

lucht uilgezet.

a , 6. Een gedeelte des slokdarms.

b, c, d. Cardia, welke hier zeer groot is.

d, e. Milt, die zeer naauw aan de maag is vast-

gehecht.
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e. Gering spoor van nel.

ƒ ,
(f.

Pijlorus , welke bij g. in hel duodenum
overgaat.

h. Verwijd gedeelle der dunne ingewanden
,

waar het duodenum eindigt.

I, Volgende verwijding van dit ingewand.

k. Plaats , waar hetzelve eenigzins enger wordt.

Fig, 6.

Dunne en dikke darmen.

a, h, c, d, e, ƒ, g. Onderste gedeelte der

dunne ingewanden.

h. Aanmerkelijte verenging des dunnen darms.

c. Plaats , waar dezelve op nieuw wordt uit-

gezet.

d. Volgende vernaauwing , welke een weinig

korter en minder sterk is.

e. Nieuwe doch eenigzins geringere uitzetting.

f. Derde vernaauwing, welke echter minder sterk

is en spoedig in eenc geringere uitzetting over-

gaat.

g. Laatste vernaauwing en intrede in den dikken

darm.

y, h. Blinde darm {coecum) van eene aanzien-

lijke lengte , waarop een spoor van eenen lan-

gen band zigtbaar is.

i , k. Wormsgev^-ijs verlengsel (processus ver-

m(forniis) met zijn mesenierium ; hetzelve

is bij k omgeslagen,

g, l, m, n. Dikke darm (co/on), welke in de

rondte omgebogen is , en hier en daar uan-
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zienlijke vernaaiiwingea vertoont , en bij ra in

het reolum overgaat.

Fig. 7.

Dikke darmen, van de achter%ijde.

a, b, c. Einde des dunnen darms en ingang ia

den dikken darm.

d , e. Processus vermiformis.

f ,(/ , h. Bogten en wendingen des dikken darms

van achteren gezien.

Fig. 8.

Nieren en baarmoeder.

a, b , c. Nier met eenen zeer dunnen pisleider.

ccc. Pisblaas door kwikzilver uitgezet.

cc. Intrede der ureleres onder aan de blaas,

waarvan die der regterzijde is afgesneden.

d , e. Vagina in het lang van achteren geopend,

waarin longitudinale plooijen zigtbaar zijn.

d, Oriftr.ium urethrae , waar vele plooijen za-

menloopen.

f. Uterus bicornis , welks deeling denzelven bijna

dubbeld maakt.

y , h. Regier hoorn van den uterus en de zeer dun-

ne , in zes bogen gekronkelde tuba Fallopii,

welke in deze Figuren iets dikker dan natuur-

lijk om de buitengcmeene fijnheid heeft moe-

ten worden afgcbcfld.

h. Ovarium aan de tuba vastgehecht.

i. Linker tuba in acht bogen gekronkeld.
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Fig. 9.

'Linker hoorn van den uterus en Tuba Fallo'

pit , %eer vergroot.

aa,b. Einde van den hoorn van den uterus , waar

dezelve bij b. in de zeer fijne tuba overgaat.

6, c. Zeer fijne tuba, welke slangsgewijs met

acht bogen verloopt , en , allengs dikker wor-

dende , bij c. eindigt , waar eene kleine ope-

ning zigtbaar is. Franjes waren niet aan-

wezig.

dddd. Ovarium , waaraan voor een gedeelte

de tuba is vastgehecht.

co, dd. Celweefsel in den vorm van eenen band,

waaraan het dunne gedeelte der tuba ver-

bonden is.
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EENIGE AANTEEKENINGEN

OVER HET GESLACHT

S T E N O P S VAK Illiger,

EN OS DAAKTOE BEHOOREHDE SOORTEn ,

DOOR

J. VAR DER HOEVEN.

(Medegedeeld als Bijlage lot de voorafgaan-'

de ferhandeling van den lloogleeraar

SCUROEDER VAN DER KoLK.)

Mijn vriend Schroeder van der Koik heeft mij

aangemoedigd om eenige aanleekeningen , die ik

hem na delezing zijner ontleedkundige opmerkingen

over den Javaanschen SVeno/JS in een' brief had me-

degedeeld , verder uitgewerkt als bijvoegsel op zijne

Verhandeling te laten volgen. Ik vond mij tot de-

ze bekendmaking te meer npgevrekt , om daardoor

tevens in de gelegenheid te zijn den Heer Directeur

van 's Rijks Museum C. J. Temjiinck .opentlijk

dank te zeggen voor het welwillend afslaan der

fraaije teekeningen van het skelet , den kop en de

poolen van den Kukang, welke ik thans achler

de Verhandeling van mijnen geaclilen Clrechtschen

ambtgenoot laat volgen , ter vervanging van de

afbeeldingen, die de overledene llooglecraar vak

j>ea Buon OIeücu naar teujong en uog oavolwas-
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sen dier had doen vervaardigen. De Heer Temmihok

zelve schijnt het voornemen thans te hebben laten

varen om iets over de natuurlijke geschiedenis van

den Kukang bekend te maken , van welk voor-

nemen Rbul reeds in zijne Beilril^e op de door

ScHROEDER VAK DER KoLK aangehaalde plaats mel-

ding had gemaakt.

De makis of Prosimii vormen in de dierkun-

dige stelsels der latere schrijvers eene natuurlijke

familie , welke door Linhaeus in een enkel ge-

slacht , Lemur genoemd , vereenigd was. Van

dit geslacht telde Linnaeüs in de tiende uitgave

van zijn Systema naturae (1758) nog slechts drie

soorten op : Lemur tardigradus , Lemur Caifa

en Lemur i'o/ans ; in zijne twaalfde of laatste uit-

gave telde hij er vijf; thans kent men er meer dan

twintig , die verschillende genera vormen. De Le-

mur volans vormt het geslacht GaleopithecUs van

Pallas, hetgeen de nieuwere op geene genoegza-

me gronden gewoon zijn in de nabijheid der vle-

dermuizen te plaatsen , maar hetgeen evenwel van

de overige Lemures , waartoe het overigens nadere

verwantschap heeft , in vele opzigte afwijkt. Al

deze dieren hebben de snijtanden der bovenkaak

aan de buitenzijde der tusschenkaaksbeenderen ge-

plaatst , zoodat de voorrand van den mond van

boven zonder tanden is. De onderste snijtanden

liggen bijkans waterpas, met de punten naar voren

gerigt. Al de soorten zijn aan warmere gewesten

van het oostelijk halfrond eigen, de meeste leven

alleen op het groote eiland Madagaskar.

Sedert eenigen tijd heb ik bouwstoffen verza-
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meld lot eone monographie van deze natuurlijke

familie der Lemures of Prosimii. In het Rijks

Museum van natuurlijke geschiedenis vond ik ver-

scheidene voorwerpen , die mij tot het bekendma-

ken van enkele , nog geheel nieuwe of niet genoeg-

zaam gekende bijzonderheden zullen in slaat stel-

len , zoodal ik mij vlei dat deze arbeid voor de we-

tenschap niet geheel nutteloos wezen zal (a). Voor

het tegenwoordige wil ik mij alleen tot het ge-

slacht Slenops yan Illiger bepalen, en kortelyfc

mededeelen wat mij aangaande de daartoe behoo-

rende soorten bekend is.

In de tandformule komt dit geslacht met Oio-

licnus en Lemur ( ook met Cheirogaleus , zoo

(ö) In liet Museum bevindt zich thans een schedel

van ien Lichanotus Indri , van den lich. laniger

(den^va/ii van Jourdan, l'Insütui 1834. ]N°.62.

p. 232), van Cheirogaleus, van Stenops Potto

enz. Sommige van deze, in de verzamelingen nog

weinig bekende schedels zijn thans ook uit de

Parijsclie verzameling heltend geworden in liet,

door zijne uitmuntende platen merkwaardige werk
van lii,AiNVii,i,E, Osléographie. Ik wil hier in

't voorbijgaan opteekencn, dat, volgens het geen
thans bekend is, do tandformule van Lichanoius

,

die ik in mïya IIandbock fier fJkrkunde II. hl. 658
niet met zekerheid had kunnen opgeven , voor de

tnaaltandeD is, zoo raen de daar aangeno-

menc beschouwing der onderste hoektanden volgt.

(Jhcirogaleus hccfi hetzelfde aanlal lauden , als de
ware Lemures bezitten , en is van Lemur door
de oslcologistlie kenmerken van dun schedel niet

«jtidcrschcidcu.
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dit waarlijk een afzonderlijk geslacht is) overeen.

Het volwassene dier heeft bij al deze genera in

het geheel zesendertig tanden. Gewoonlijk be-

schouwt men de horizontaal in de onderkaak ge-

plaatste zes tanden alle als snij tanden ; reeds LiH-

KAErs gaf tot kenmerk aan zijn geslacht Lemur

:

denles -primores inferiores sex. Van deze zes

tanden zijn de vier middelste zeer dun, bijkans

haarvormig; de buitenste merkelijk sterker. Den

bovensten hoektand , over wiens benaming geene

onzekerheid bestaan kan, daar de naad van het

tusschenkaaksbeen aehler de suijlanden loopt,

ziet men, als de mond gesloten is, achter dezen

buileusten tand van de onderkaak , en daarente-

gen vóór dien tand geplaatst, welken men ge-

meenlijk als hoektand der onderkaak beschouwt.

Nu is, bij de roofdieren niet slechts, maar ook bij

de Apen
,
gelijk men in elke verzameling van dier-

schedels zien kan, de bovenste hoektand bij het

sluiten van den mond achter den ondersten gelegen.

Bij Tarsius had ik daarom ook reeds de onderste

zijdelingsche tanden als hoektanden beschouwd

en I snijlanden opgegeven
(
üandb. der Dierk.

II. 656) , terwijl er volgens F. Cuvier (des Denls

des mavimifères) | snijtanden zouden aanwezig

zijn. In laleren tijd heeft men, zoo als uit de

osléograpine van Blaisville blijkt , in Frankrijk,

Tolgens deze wijze van beschouwen de tanden

der Lemures tot de formule der Amerikaansche

Apen gebragt en wij gelooven dat hiervoor zeer

veel waarschijnlijkheid is. Wanneer namelijk als
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ware onderhoektand bij Lemur de buitenste der

zes horizontale tanden beschouwd moet worden

,

dan is de, tot nog toe als onderste hoektand be-

schrevene tand een valsche maaltand en het getal

der maaltanden is onder en boven aan weerszijde

zes. Van Lichanolus wordt dan de tandformule :

Incisivi f, canini fTii > molares ^r^;^. Van dit

geslacht en van Tarsius is gevolgelijk Stenops

onderscheiden door vier suijlanden in de onder-,

zoo wel als in de bovenkaak, terwijl het zich van

Lemur door digt bijeenstaande, zeer groote oogea

en door eenen korten of in het geheel geenen

staart onderscheidt.

Onder den naam van Lemur tardigradus heeft

LissAEüs twee soorten verward , den Slenops gra-

cilis en Stenops tardigradus. Den eersten kende

hij uit het exemplaar, hetgeen Seea beschreven en

afgebeeld had; zie Museum Ad. Frider. 1754 fol.

Aldaar lezen wij dan ook cauda omnino nulla

(p. 4), terwijl in hel Systema nalwae gezegd

wordt cauda fere nulla.

Er zijn mij thans drie of vier soorten van Stenops

bekend. Ik aarzel namelijk eenigzins om tot dit ge-

slacht te brengen den Lemur Potto van Gm. , welken

CuviEa {R. ani. I. p. 103. sec. éd.) tot het ge-

slacht Ololicnus bragt. Het Rijks Museum bezit

van dit dier eenen schedel , die lot een zeer jong

voorwerp behoort en nog al de kiezen niet heeft.

Evenwel is de gehecle vorm gelijk aan dien van

den schedel van Stenops. De afbeelding van Bos-

liA?f , die dit dier onder den naam van Polio of

Nat. Tijoscdk. U. VIII. St. 4. 23
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Lwjaard vermeldt (a) , is zeer ruw. Daar ik van

den staart in de beschrijving niets lees, zou ik bij-

kans vermoeden dat deze er door den teekenaar

bijgevoegd was en dat dezelve veel korter was.

Evenwel heeft de Zool. Society te Londen in 1831

een voorwerp van Sierra Leone door den Chirurgijn

J. BoTLE ontvangen, 't geen niet anders dan deze

Potlo van Bosman schijnt te zijn en 't welk eeneit

staart van middelmatige lengte had. De beschrij-

ving , die Besnett er van geeft , doet ons behalve

de bijzondere kortheid van den index der voorste

ledematen, ook de kleine, zijdelings geplaatste

oogen kennen , eene van de overige soorten zeer

verschillende inrigting (b). Wanneer wij dus deze

Afrikaansche soort , uit welke Beknett een nieuw

geslacht [Perodicticus) gevormd heeft, afzonde-

ren, blijven er drie Oostindische soorten over.

Deze soorten kan men in twee groepen verdee-

len. De eerste groep , waartoe slechts eene , wel

bekende soort behoort , onderscheidt zich door

een slank iigchaam , langere pooten , vier kleine

snijtanden in de bovenkaak , die onderling in

grootte niet verscliillen , eenen spits opgewipten

neus , ea het geheel gemis van staart. Stenops

gracilis. Dit dier is van de punt van den neus

tot aan het achtereinde van den romp omtrent

2 decimeters lang. Er zijn vijftien paar ribben

(a) Beschrijving van de Guinese Goudkust, Amsterd.

1737. 4». bl. 30, 31. fig. 4 tegen over bl. 29.

(b) JAeProcecdings of the zoologicalSociet)', Louiloilt

P. 1. 1830, 1831, p. 109, 110.
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aanwezig. De lusscheukaaksbeenderen klimmen

schuinsch naar boven tot de neusbeenderen op, om

met dezelven eenen kokervormigen snuit zamen Ie

stellen. De oogkassen staan zoo digt bij een , dat

de lusscbenwand op Vjn smalste gedeelte slechts

één millimeter dik is.

G. FiscnER onderscheidt in zijne Anatomie der

lUaki's, (Frankf. am Main 1804. AP. p. 28) van

deze soort , die hij Loris gracilis noemt , nog

eene tweede , Loris Ceylonicus, Deze naam is

slecht gekozen , daar de Loris gracilis op Ceilon

leeft; maar daarenboven schijnt dezelve slechts op

een ouder voorwerp van hetzelfde dier te berusten.

Latere schrijvers hebben dan ook deze soort niet

aangenomen.

De tweede groep van soorten van het geslacht

Stenops (aan welke Geoffroy St, Hilaire den

naam van Nycticebus geeft , terwijl hij van den

Stenops gracilis het geslacht Loris vormt) bevat

grootere , min slanke dieren , (bij volwassene is

de afstand tusschen den snuit en de punt van het

staartbeen meer dan drie decimeters). De vier

snij tanden in de bovenkaak zijn ongelijk ontwik-

keld, de buitenste, naast de hoektanden, zijn zeer

smal en vallen dikwerf uit. De tusschenkaaks-

bcendcren steken niet naar voren onder de neus-

beenderen uit. Er is een zeer korte staart aan-

wezig. Men telt zestien paar ribben. De kleinste

afstand tusschen de beide oogkassen bedraagt

van 4 lol 5 raillimelers. Het scheenbeen is lan-

ger dan hel dijebeen , terwijl bij de vorige groep

23>
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het dijebeen, even als in het menschelijk skelet

het grootste der lange beenderen is.

Dat bij Stenops gracilis de ledematen betrek-

kelijk langer zijn dan bij deze groep, blijkt reeds

bij de eerste beschouwing van opgezette diereu

of van skeletten. Ik vond de achterste ledematea

bij Stenops gracilis omtrent zoo lang als den

romp. In een geraamte van dit dier , waarvan de

geheele wervelkolom slechts 15 centimeters lang waf,

was het dijebeen 7 centimeters lang ; even lang

was het dijebeen in een skelet van den Kukang
waarvan de wervelkolom 27 centimeters lang was.

Ook is bij de laatste groep de ruggeslreek iets

korter dan de lendenstreek , terwijl bij de eerste,

waar ook een paar ribben minder aanwezig is

,

de lendenstreek langer dan de borstslreek is.

Tot de tweede groep behooren twee soorten,

Stenops tardigradus en Stenops Kukang. Bei-

den zijn zeer aan elkander gelijk en moeijelijk te

onderscheiden. Onze reiziger S. Muller schijnt

ook slechts ééne soort aan te nemen, daar hij zegt

dat Stenops /ardig7-adus, benevens Bengalen
,

Siam en andere oorden van Ijet vaste land , de

eilanden Java , Sumatra en Borneo bewoont (a).

Hoe men ook over de grenzen van soort eu locale

verscheidenheid denke , zeker is het dat er eenig

verschil lusschen de Javaausche voorweipen eu

(a) f^eihandeUngen over de natuurt. Geschiedenis rfer

JVedefL overzeesche JSezitthigen ^ folio. Zoolog,

2e afler. p. 18. (Leidea 1840).
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die van andere gewesten bestaat. Op Sumaira

en Borneo komt eene soort voor , die van den

Bengaalschen Stenops niet verschilt. De Kukang
van Java daarentegen onderscheidt zicli van den

Bengaalschen door langeren snuit en door een wit

voorhoofd. Bij den lardigradus houdt de witte'

plek lusscheu de oogen even boven dezelve op

,

bij den Javaanschen Stenops wordt dezelve bree-

der en tot eene ruitvormige , het voorhoofd be-

dekkende plek. Ook schijnen bij de Javaansche

voorwerpen de kleine zijdelingsche snijtanden der

bovenkaak ligtcr uit te vallen of geheel te ont-

breken ; van daar heeft Geoffboy St. Hiiaire
,

welke reeds twee soorten aannam , zijnen Nycli-

cebiis javanicus door dit getal van twee snijtan^

den van den lardigradus onderscheiden (a). De
witte plekken achter de oogen zijn ook bij Ja-

vaansclie voorwerpen veel duidelijker, bij Bengaal-

sche somtijds naauwelijks benicrkbaar. (De af-

beelding van F. CuviEH maakt hier eene uitzon-

dering). — Wij zouden, daar de naam Kukang
ook aan de andere soort gegeven (b) , en daaren-

boven eene barbaarsche benaming is , deze alléén

op Java levende soort , Slenops Javanicus noe-

men, en dezelve aldus kenschetsen: iS/eraoy;* , cöm-'

dabrevissima^cincreo Jlavus , slrid dorsali fu-
acd , maculd albd frontali, denlibus incisitia

(n) yinn. Ju Muséum, XIX. 1812. p. 1C4.

(4; VAnKissns Journal of a Vnyd^cto the South Sca
{l)lj O. Fisc«£a, Anutomk Uu Makis, I. 33.)
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guperioribus cfuohus tantum , roslro subaculo,

elongato. Hab. in Ins. Java.

De andere soort, die op BorneOj Sumatra en

en op het vaste land van Indie voorkomt , blijft dan

den naam van Stenops tardigradus behouden,

en zou door de volgende kenmerken onderschei-

den kunnen worden:

Stenops caudd brevissimd, cinereo-Jlavvs ^

ttrid dorsali fuscd , fronte fuscd , strid albd

inter oculos angustd , supra oculos evanescente ,

dentibus incisivis superioribus 4 , rostro obtu-

siusculo.

Tot deze soort behooren al de bekende afbeel-

dingen van VosMAEH , Audebeht en F. Cuvieb.

De Javaansche soort is nog niet afgebeeld , ten zij

veelligt de houtsneefiguur in the Gardens and

Menagerie of the zool. Society, Vol. I. 1830

p. 119, hier toe behoore , hetgeen mij waarschijn-

lijk voorkomt. Overigens is de schedel van tar-

digradus steeds door den korten snuit te onder-

scheiden. De neusbeenderen zijn bij het volwas-

sene dier ruim twee millimeters korter dan bij dea

schedel van Stenops javanicus.

Of er ook eene soort van deze groep op het

eiland Ceilon voorkomt is zeer twijfelachtig. De

Nycticebus ceylonicus (niet te verwarren met

Loris ceylonicus van G. Fischer ) berust alleen

op eene plaat van Seba en wordt voegzamer uit

de lijst der bekende soorten achterwege gelalen.

Hetgeen men van de leefwijze dezer dieren

kent, bepaalt zich tot eenige weinige bijzonder-

heden, liet zijn nachtdieren , die in groote bos-
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sclien leven , en dus meer geschikt zijn om op boo-

men te klimmen dan om op den grond Ie kruipen.

Hun gehoor is scherp. Zij bewegen zich lang-

zaam, behalve wanneer zij op hunne prooi toe-

scliielen, die zij met de voorpooteu schielijk aan-

grijpen. Hun voedsel is gedeeltelijk uit het plan-

ten- en gedeeltelijk uit het dierenrijk ontleend, zoo

als jonge bladen en vruchten, kleine zoogdieren

en vogels , die zij slapend betrappen , en voorzeker

vooral insekten. Dat hunne oogen 's nachts lich-

ten, gelijk onze verdienstelijke reiziger MünEa
verzekert, willen wij geenszins betwijfelen, hoe-

zeer de ontleedkundige onderzoekingen van den

Heer van der Kolk zulks niet schijnen te bevesti-

gen. Wij betwijfelen alleen , zoowel bij dit dier

als bij de andere zoogdieren , dat dit verschijnsel

aan een waar uitslroomen van een door het levea

voortgebragt licht zou zijn toe Ie schrijven.

VERKLARING der AFBEELDINGEN,

Plaat VI en VII.

Fig. 1. Skelet van den Slenops javanicus of

Kukan^ in volwassenen leeftijd.

Fig. 2. Schedel van hetzelfde dier van boven

gezien.

Fig. 2 h en v.. Schedel van hel jonger voorwerp van

wijlen den QoogL vak oisa Dooa Musch ,



348

waarvan de Hoogleeraar Schroeöer vaw

BEa KoiK zijne ontleedkundige beschrij-

ving ontleend heeft.

Fig. 3. Schedel van eenen volwassenen Stenopa

tardigradus van boven gezien.

Fig. 4. Dezelfde schedel van ter zijde geteekend,

Fig. 5. Kop van den Stenops javanicus van

voren.

Fig. 6. Regter vnorponf van hetzelfde dier van

binnen gezien.

Fig. 7. Regier achterpoot van hetzelfde dier,"

eveneens van de binnenzijde. Deze drie

figuren (5— 7) zijn op Java naar het

leven geteekend,

Fig. 8. Kop van den Stenops tardigradus naar

een voorwerp van 's Rijks Museum , van

Bengalen afkomstig, door mij afgetee-

kend.

Alle figuren zijn in natuurlijke grootte. Behal-

ve fig. 2 i , 2 r en fig. 8 , zijn wij dezelven aan de

goedgunstige mededeeling van den Heer Teiuuinck

verschuldigd.
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UITSTAPJE NAAR DE BOSSCHEIf TAN DE

GEBERGTEN MJLJBJR^ fTJTJNG EN

TiLü , OP jata;

Dooa

Fb. junghühn.
1

Uit de» Schrijvers aanteekeningen zamengesteld

,

door W. H. DE Vriise.

Van de hooge bosschen van den Gédé begaf ik

mij naar de wildernissen der Zuidkust , en be-

zocht , in de eerste dagen van October , de baai

Palabuan Ratu. Ik had daarbij het oogmerk

,

om barometrische v?aarnemingen te doen , en

wel digt aan de zeekust , welke met de door mij

op de bergtoppen gedane geen grooter verschil

dan van acht dagen zouden opleveren, ten einde

voor de berekening der hooglen een' meer zekeren

grondslag te erlangen. Anderdeels stelde ik mij

daarbij voor , om de vegetatie van de kust en der

duinen in deze baai nog eens nader in oogcu-

schouw te nemen.

Na mijnen terugkeer te Tjanjor, had ik de

hoop gevoed , mij in de gelegenheid te zuilen ge-

steld zien , om ecne reis te doen naai de meest

oostelijk gelegene gedeelte van Java* Daar ik

evenwel dezen wcnsch niet mogt vervuld zien.
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besloot ik , in afwachting eener nadere vervullin»

daarvan, eenige nasporingen te doen in het «e-

bergle van Malabar. Ik begaf mij derhalve den
17<len Oclober, 1839, de postroule volgende,

van Tjanjor naar Bandong op reis. Terwijl de

weg eerst in eene noordelijke rigting door de dessa

Tjanjor heenleidt, neemt dezelve van dit punt

af, waar het koffijpakhuis van Tjanjor slaat,

eene oostelijke rigting, en strekt zich alzoo door

bebouwde streken , welke allengs en zacht glooi-

jende lager worden , in eene bijna regte rigting

uit. Hier wisselen kampoensboschjes en rijst-

velden elkander af. Op de braakliggende lan-

den tieren de digt opeenstaande Cyperussoor-

ten , reeds op zekeren afstand door hare bruin-

gele tinten kenbaar, welig voort. Tusschen die

velden ziet men hier en daar kleine moerasjes,

waarvan enkele geheelenal schijnen begroeid te

zijn met de haarfijne blaadjes der Utricularia

Jlexuosa Vadl, met kroontjes, die als gele stip-

pen schemeren op de graauwe zwemmende blad-

massa's. In andere vertoonen zich de reusach-

tige bladen van Nelumhium speciosum, wel-

ke zóó digt tegen elkander geplaatst zijn, dat

er , ter naauwer nood , hier of daar eenig gedeel-

te zigtbaar is van den waterspiegel , waarin zich

het beeld van de prachtige rozeroode bloemkroon

der heilige Lotusbloem van de Braminen verdub-

belt. Dezestreek is 12— 1300 voeten boven de

zee verheven, zijnde de grootste hoogte, op wel-

ke ik de lotos op Java aantrof.

Voor ons verhief zich , in een blaauw verschiet

,
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gebergte, de Burangrang , welke wij te gemoet

streefden , terwijl wij noordwaarts , in de tusscheu-

ruimten van deze bergen en het Gédésche voor-

gebergte Pesser , de zonderlinge spitsen en torens

der Krawansche kaikbergen herkennen, die zich

boven de vlakke of heuvelachtige landen , waarop

zich geene boomen verloonen , verhefTen.

Eerst aan gene zijde van de eerste post-statioa

Sukamandrie , buigt zich de weg naar het O. Z.

O. , om zich vervolgens , in verschillende krom-

mingen , tot aan de verdeeling der zacht en ge-

lijkmatig nederwaarts stroomende rivier Tjisok-

han , voort te zetten.

Volgens daar ter plaatse door mij gedane baro-

inetrische waarnemingen, is de bedding der rivier

716 voet boven de zee verheven; wij waren al»

zoo sedert Tjanjor, hetwelk 1450 voet boven de

zee ligt , 734 voet afgedaald. De regteroever

diT rivier evenwel , ter plaatse van de post-statioa

Tjisohkan , is 150 voel hooger dan het diepste der

bedding ; — zoodanig , dat de bedding , terwijl

de oevers aan beide zijden bijna even hoog zijl»,

een smal kanaal, dat eene diepte van 150 voet

heeft, vormt, hetwelk zich, door de schilder-

achtigste kronkelingen , eenen weg baant door het

gebergte. De wanden van dit kanaal zijn zeer

steil of volstrekt vertikaal , en gevormd uit stuk-

ken trachiet en lava van allerlei grootte, door

een cement van vulkanischen oorsprong, tot eene

vaste rotsmassa, als ware het, zamengcklonken.
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Talrijke steenblokken dezer gebrokkelde rolsmas-'

sa (welke van de wanden afgestort , of uit de bed-

ding losgespoeld zijn ) liggen verstrooid in den

vloed, die zich somwijlen tot 50, ja zelfs 40

voet tusschen de steile wanden beklemd , schui-

mend over deze blokken heenslort , om daarna

weder , op eene breedte van 100 en meer voeten

,

rustig voort te streven , en vormen watervallen van

5-8 voet hoog, welke de geheele breedte der

bedding innemen.

De weg is in deze rotssoort zeer diep uitgehou-

wen , die op de eene zijde tot de bedding van den

stroom nederdaalt en van daar weder omhoog

voert. Men houdt zich thans bezig door eene

,

in eenen enkelen boog , over de rivier gelegen brug

beide te verbinden.

Van gene zijde, van den oever des Tjisokkans

tot aan de vallei van Tjitarutn , zes Engelsche

mijlen verder , is het terrein wederom vlak , zich

slechts zachtkens en boogsvsójze verheflFende en

verlagende. Daarna rijst het weder, zijnde eigen-

lijk niets anders dan de voortzetting van de vlakte

van Tjanjor, welke gelijkmatig neigt naar het O.

en N. O. , en slechts van het dal der rivier Tjt-

sokkan wordt doorsneden. "Wildernissen van hoog

gras, en groepen van kleinere, min schaduwrij-

ke bosschen bedekken de onbebouwde, en niet

door meuschcn bewoonden ruimte tusschen de

beide stroomen.

Hel diepste gedeelte van de bedding der rivier

Tjilartim ligt daar , waar de rigtiug van den weg

is, slechts 673 voet Loven de zee, en alioo 777



353

voet beneden Tjanjor , zijnde dit het laagste punt

tusschen Tjanjor en Bandong. De diepte bedraagt

,

aan den linkeroever, volgens mijne waarnemin-

o-en, 253 voet. De massa van water van de Tji-

tarum was thans slechts half zoo groot als die

van den Tjisokkan, hoezeer evenwel de ontwor-

telde , overal tusschen de rotsslukken als ver-

strooide boomstammen van eene sterke aanzwel-

ling van den stroom, gedurende den regentijd
,
ge-

tuigden. Gelijk daar , zoo bestonden ook hier

de rotsslukken uit afgebrokkelden puddingsteen ,

uit welks oorspronkelijk wilachlige grijze massa

eene groole hoeveelheid zwarlkleurige punten uit-

stak. De linkerwand dezer diepte bestaat uit

dergelijke conglomeraten , welke horizontaal bo-

ven elkander gelegen zijn. Maar , aan den reg-

teroeverkant doen zich kalkrotsen voor, welke

wij slechts tot het plateau van Bandong veelvul-

dig zien. In het jaar 1838 was ik deze rivier

nog overgevaren ; nu vond ik daar eene houten

brug, die den overgang niet weinig gemakkelijk

maakte. Aan den regieroever rijst het terrein

in eene oostelijke rigting , en vormt aldaar de gol-

vende, grootcndeels met indigo beplante vlakte

van Radja-mandala , welke zich 5 Engelsche

mijlen ver tot aan Tjipaddal uitstrekt. Van daar

af draait de weg , op en neer, in talrijke krom-

mingen , doch immer bovenwaarls. Hier verhef-

fen zich kalkrotsen , waardoor grotten en sple-

ten heengaan , in schilderaclitige kruinen , waar

steile wanden hun verblindend wil door het groen

der büsschcn doen hecnschemeren. Op cca'



354

grooleren afstand van den weg verloonen zich

eenige (van het Kendang-gebcrgle afgescheidene)

boschrijke, doch minder hooge bergruggen, wel-

ke de vlakte Radja-mala ten noorden begrenzen
,

en deze van de Krawangsche gebergten afschei-

den. Den met bosschen overdekten
, geheelen-

al onbewoonden voornaamsten bergrug des Ren-
dangs ziet men aan de reglerzijde , of zuide-

lijk , alwaar , op eenige palen afstands van

den weg , de vlakte den voet des bergs begrenst.

Daar ter plaatse moet ,
gelijk men mij althans heeft

medegedeeld , een arm van den Tjitarum , drie

mijlen ver onder de rotsen, door eene kalkholte

heenstroomen , welke slechts door vledermuizen

bewoond wordt.

Van Tjipaddat klommen wij op tol Tjisitu

,

omgeven , aan beide zijden , door schilderachtige

rotsen van madreporen en schelpkalk , óp wel-

ke zich de schoonste plantengroei vertoonde. Wij

hadden weldra het hoogste punt van den weg

bereikt , en bevonden ons aan den noordelijken

Toet van eene kalksteenmassa , welke zich gelijk-

matig , als ware het , Irapswijze verheft en in lou-

ter afzonderlijke kubieke of prismatische stukken

Terdeeld schijnt te zijn. Dit punt ligt op 2346

voet hoogte boven de zee verheven. In eene

noordelijke rigting ontwaart men een dor , slechts

met allang-allang bewassen , nu eens vlak , dan

weder heuvelachtig land, in de rigting van Kra-

wang. Vóór ons ten O. N. O. verheft zich met

den breeden top en met het prachtige groen zij-

luer oorspronkelijke bosschen de berg Burun-
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^rangmel zijn' breeclen' gespleten top lot op eene

hoogte van bijna 6000 voeten ; terwijl zich in de

laagte aan de zuidzijde van den Toet des bergs

het heerlijk schoone plateau van Bandong uit-

breidt , hetgene slechts aan de westzijde door

eene keten van heuvels, die van het noorden naar

het zuiden loopen, doorsneden is. Hier boden

zich aan ons oog rijke , zeer bevolkte dorpen met

kudden van karbaauwen aan , terwijl het Ren-

«/«Ti^-gebergte niet dan wildernissen aanbiedt , en

zich naauwelijks hier en daar bezijden den weg

iets anders vertoont , dan de hut van een' Ja-

vaan , die zijnen reizenden landgenooten rijst of

andere levensbehoeften verkoopt.

Door de welwillende hulp van den Heer Resi-

dent HoBA SiccAMA, wien ik daarvoor raijn' op-

regten dank betuig , zag ik mij in de gelegen-

heid gesteld, om in 5i uur tijds den weg af te

leggen van Tjanjor naar Bandong. Bijzondere

vermelding verdient hier de stoutheid , waarmede

de Javaansche voerlieden dikwijls van de hooge

en steile bergen beucdcnwaarts rennen in gestrek-

len galop, zonder dat hun eenig ongeluk over-

komt. Ook ik daalde op die wijze af, en be-

reikte , mijnen weg nemende over het plateau en

langs de posten 1'adarawang en Tjimajo , Ban»
dong , alwaar mijn oog zich vestigde op de zich

in zuidelijke en oostelijke rigting steeds hooger

en hooger vertoonende bergen , den J'a/uha
,

den Tilo en hel Malabuarsche gebergte, het doel

Uiijner reis.

Ik werd dtt4r zeer gastvrij ontvangen door
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den Adsistenl Resident Nagei , wiens welgebouw-

de woning aan de postroute is gelegen. Voor het

huis hgt een terras, aan welks zijden men TVi-

rin^i-hoomen (Ficus benjamina) aantreft , wier

loof de woning beschaduwt. De overige wonin-

gen zijn veelal slechts hutten van bamboes , door

Javanen bewoond. Op den middag, van 1 —

4

ure , wanneer de huisgenooten zich voor eene poos

ter rust begaven , had ik tij ds genoeg, om de

planten , door mij ingezameld , te onderzoeken en

in te leggen. Na dien tijd verzamelden zich de

leden van het gezin veelal voor het huis , ontvin-

gen somwijlen bezoek van den Regent van het

district , wiens komst en vertrek met al de eigen-

aardige staatsie en plegtigheid , den Javaanschen

Grooten eigen, plaats had. Vervolgens plaatste

men zich aan den intusschen aangerigten disch.

Het voorname produkt van het regentschap

Bandong is de koffij. Men beproeft er ook de

kuituur van zijde en thee , hebbende evenwel de

laatste nog geene zeer gelukkige uitkomsten op-

geleverd. De uitslag der eerste is evenmin gunstig

te noemen; de coccons toch, worden, tengevol-

ge van eene ontaarding der wormen zelve, van

jaar tot jaar kleiner. De vlakte zelve heeft , in

onderscheidene riglingen , eenen diameter van

15— 25 Engelsche mijlen , zijnde groolendeels

met rijst beplant , terwijl zich de koffijtuinen

uitstrekken op de vruchtbare hellingen der ge-

bergten , welke deze vlakte van alle kanten om-

geven. In het jaar 1839 bedroeg de bevolking

aldaar 188000 inwoners, door welke 31 milhoe-
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nen koflijboomen werden onderhouden. Van de-

ze waren reeds 22 millioenen vruchtdragende,

en daarvan bestond de helft , in dusgenaamde
,

tuinkoffij , dat is , die rondom de hutten en

dorpen geplant wordt. Deze 22 millioenen strui-

ken nu, leverden in dat jaar, 110000 Pikols

kofEjboonen (van 125 pond) op , ieder van wel-

ke , bij de overgaaf in 's lands magazijnen , met

31 guld. door de Regering betaald werd.

Den avond bragten wij in de opene lucht door

op het terras, over hetwelk zich de oude ?Fa-

ringi-boomen verheffen. Eene diepe stilte heersch-

te dan alom ; de maan verlichtte de geheele

streek ; eene frissche avondkoelte verving de warm-

te van den dag, en verkwikte onze, door dezelve

afeemalte lischamen. Is eenmaal het licht der

zon met volle pracht ondergegaan , alsdan be-

geeft zich de Europeër, zoowel als de Javaan , ter

rust. Deze rust nu , waarin al wat ademt , ver-

keert, deze doodelijke stille van den nacht, die

onbewolkte, prachtige hemel en de heldere glans

der maan maken op den Europeschen vreem-

deling een' diepen , met geene woorden te be-

schrijven' indruk. Geen enkel blad der Wariri'

gCs werd bewogen , terwijl de breede schadu-

wen van dit geboomte , de plaats van ons ver-

blijf bedekten. Van uur lot uur klonk ons de

klokslag van den nabij gelegen' Dalam in de

oorcn , en weergalmde tot op verren afstand in

hel nachtelijk uur. Het was alsof die diepe stil-

te aan deze tooncn eene hoogere beleekenis gaf,

terwijl dezelve de herinnering van zoo menig va-

KAT. TIJDSCUB. D. VIII. St. 4. 2i
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deflandsch looneel in mijne ziel terugriep.

De streek van Bandong , welke niet is gelegen

in het midden van het plateau , maar meer ia

deszelfs noordelijkste gedeelte, naar de zijde van

den voet van den Tankoeóang-Prahoe , ligt op eene

hoogte van 2140 voet boven de oppervlakte der

zee , en heeft eene gemiddelde temperatuur van

73,5. De regter-kraterwand vaadenTankoebang-

Prahoe ligt bijna juist in het noorden van die

plaats. Ik verliet Bandong den IQden October,

en doorliep het plateau langs eenen voor rijtui-

gen toegankelijken weg, welke zuidzuidoost-

waarts voert, naar den Malabar , in eene regte

rigting over de vlakte. Het weder was heel

;

al de gebergten , welke het plateau omgeven vaa

den Boerangrang ia het N. N. W. om de zuid

tot aan ten westen Paloelia, waren zigtbaar,

en lot op een' afstand van 20 — 30 voel hoog

zweefden als 't ware ondoorschijnende , melk-

witte plekken dauw , even als een lijkkleed uil-

gestrekt. Alle grassen en andere gewassen wa-

ren nat van den buitengemeen sterken dauw,

welke eerst legen 8 ure begon op te stijgen en

zich in een' half doorschijnenden damp op te los-

sen , door welken hel gebergte met eene paars-

blaauwe kleur heenschemerde. De in die stre-

ken wonende Europeërs verzekerden mij , dat de-

ze nevelvlekkcn in het Bandongsche tol de zeer

gewone verschijnselen behooren , en dal dezelve

na alle heldere nachten, en deze nemen door-

gaans § van hel jaar in , worden waargenomen.

Daarbij daalt de temperatuur doorgaans tol op
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graad, vóór zonsopgang, gewoonlijk 60—62 be-

draagt. Uit deze omstandigheden , de groole koel-

te van den nacht en de dikke vochtige nevels
,

schijnt dan ook de afwezigheid der kokospalmen,

die voor het overige van de hutten der Javanen bij-

na onafscheidelijke naburen , verklaard te moeten

worden ; deze palmen toch schijnen hier niet te

kunnen gedijen , en worden daarom ook te ver-

geefs gezocht in de bosschen om de dorpen van

dit plateau. Men vindt er slechts bamboes
,
pi-

sangs , nangka's en den kapokboom met zij-

ne waterpas staande takken , Bombax pentan-

drum , L. Ik slak hier den vloed Tji/aroem ,

welke , bij eene breedte van 50 voel , van het

oosten naar het westen zachlkens door dit pla-

teau voorlstroomt , over , en landde weldra aan ,

ia eene zuidelijke streek van hel plateau , aan den

voet van eene kale , slechts hier en daar met

wild groeijend gras bedekte rots , welke aan den

noordelijken voet van den Malahar is gelegen.

Ik had, lot dusverre, met geene mogelijkheid

eenige noemenswaardige verhooging van de vlak-

te kunnen waarnemen; dezelve schijnt, van Ban-

don^ af lot hier toe , overal eene gelijke hoogte

te hebben , en (met uitzondering van kleine on-

cflenheden) volkomen waterpas en vlak te zijn.

De diameter wisselt hier af van den eenen oever-

kant tot den tegenovergosteldcn , lusschen de 15

en 30 Engelsche mijlen ; de grootste uitgeslrekt-

lieid IS van hel oosten naar het westen , in welke

uiteinden nog groole streken woest en onbebouwd

2'i«
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land liggen , terwijl de middelste , noordelijke en

zuidelijke streken in rijstvelden zijn herschapen.

Op die woeste plaatsen vindt men of gras- ea

glaga wildernissen , waarin zich de Javaansche

Hoofden , om den grooten rijkdom aan wild
, ge-

woon zijn met de jagt , vooral op herten , te ver-

lustigen; of het zijn veengronden, met soorten van

Cyperus begroeid , of moerasachtige plaatsen

{^Rawa's) , met verschillende soorten van water-

planten bedekt. De grootste dezer Rawa's , wel-

ke een paar Engelsehe mijlen lang is, is gelegen

in de zuidoostelijke rigling der vlakte , en moet

,

aan deszelfs ééne zijde, dienen ter bedekking van

een fort , hetwelk men juist bezig is daar te bou-

wen. De twee bergpassen , nabij de bebouwde

streken van Soeniadang en Garoet , zijn daar ter

plaatse , waar de bergen het laagsle zijn. Deze

bergpassen nu, moeten, bij vijandelijke aanval-

len , naar het verdedigingsslelsel van Java , vol-

gens den Kolonel vak der Wijk , door het fort

beheerscht worden.

Het geheele plateau van Bandon^ doet zich

voor als de bodem van een meer. De gronden,

welke voor de waarschijnlijkheid van dit gevoe-^

len pleiten, zijn de volgende; 1°. de volkomen

horizontale rigling ;
2'^. het overal omgeven zijn

van diestreek door bergen, we.ker voet zich oJ>-

eens en geheel steil van de vlakte afscheidt

;

3'. het nog voorhanden zijn van eene zeer groo-

te en uitgebreide Rawa , en 4°. de uitwatering

van deszelfs zeer aanzienlijke watermassa, welke

van de gedeeltelijk zeer hooge en boschrijke ge-
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bergten , met honderde beken , afstroomt door

eene eenige rivier , den Tjilaroem , die zich , in

het westelijk gelegen Kalkgebergte , door eene

naauwe spleet een' doorgang gebaand heeft.

Tusschen steile en hooge rotswanden beklemd,

wringt zich. als 't ware, de rivier over de rots-

klompen van het afgebrokkeld gebergte schui-

mende door , terwijl dezelve in de vlakte van

Bandong zoo zacht en vreedzaam voortvloeit

;

bij zware regens echter, wanneer er veel water

Tan de bergen afvloeit , overstroomt zij een groot

deel der vlakte, en verandert, als scheen zij het

beeld van vroegeren tijd terug te geven , op

nieuws in een meer , terwijl de groote water-

massa het plateau van Bandong niet zóó spoe-

dig door een enkel aileidingskanaal , het bed der

Tjilaroem-TW\tT , kan ontledigen.

In het midden is het plateau 2140 voet hoog

boven de oppervlakte der zee, zijnde deze ook de

hoogte van de Dessa Bandong ; de bedding van

den Tjilaroem bij de brug tusschen Bandong en

Tjiandjor , is 673 voeten hoog. Daardoor ont-

staat, voorde niet aanmerkelijke uitgebreidheid

Tan het westelijk uileinde van het plateau , door

het gebergte tot aan de brug , eene lengte van

niet meer dan 20 Engelsche mijlen , een verval

Tan 1460 voet, hetgeen, te meer daar honderde

rotastukken en afgescheurde steenblokken bieren

daar, als 't ware, als zuo vele dammen, de bed-

ding der rivier opstoppcn, een onoverkomelijke

hinderpaal moet blijven voor de bevaarbaarlieid

Tan den Tjilaroem : ecnc zaak , welke zoo uiterst
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wensclielijk zoude zijn voor de verzonding vaa

koffij en andere produkten uit het Bandongsche.

Nadat ik aan den zuidelijken oever (men ver-

gunne mij die uitdrukking) van het Bandong-

sche plateau was aangeland, vervolgde ik mijnen

weg in eene oostelijke rigting. Daar, gedurende

den regentijd, de vlakte aldaar veranderd is in

eene soort van zee, loopt de weg er eenigzins

boogeraan het afhangen van het gebergte, en zag

ik mij genoodzaakt, ten einde de platte vlakte te

vermijden , mijnen weg te nemen langs al de

bogten en krommingen van den oever. Slechts

ddar ter plaatse, waar een heuvel zeer ver voor-

uitsteekt , even als eene soort van voorgebergte

,

doorsnijdt de weg dat uitstekend gedeelte en loopt

over hetzelve heen. Het is op zulke plaatsen

,

dat men , bij het aanleggen van wegen , den grond

uitgehouwen en de rotsen ontbloot heeft.

Men ziet daar inzonderheid stukken trachiet

,

welke van buiten reeds verweerd en in eene wit-

te , brokkelige massa veranderd zijn , terwijl zij

inwendig nog eene vaste zwart-graauwe kern

hebben. Op eene enkele plaats , op vele honder-

den voeten afstands van den oever, waar zich een

kleine kegelvormige berg even als een eiland

boven het plateau verheft , ontwaart men werke-

lijk afgeronde trachietbrokken , van eene dikte

van 63—123 duim , welke in een mergelach-

tig , ligt , zeer breekbaar deeg bevat zijn , en

daarmede in horizontale , zelden dikkere lagen

dan van één' voet boven elkander liggen. Hier

en daar ziet men in dit deeg nog de verweerde
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men door derzelver witte kleur , vooral op ze-

keren afstand , verkeerdelijk voor kalk zou kun-

nen houden. Cit hoofde nu van die overstroo-

mingen , liggen deze zuidoostelijke streken der

vlakte , langs welker oevers wij onzen weg na-

men , woest ; de weinige dorpen en velden , die

men hier aantreft , liggen tegen het afhangen der

bergen. Bij deze gesteldheid is zeer in 't oog

loopend het , van tusschen het gras Toorkomen

eener groep van 3 — 4, vijftig voet hooge pal-

men, welker loof gelijkt op dat van den Boras-

sus Jlahellifarmis , maar zich daarvan gemak-

kelijk laat onderscheiden door de uiterst lange,

golfswijze gefronselde shppen , welke aan den ge-

heelen palm een gefronseld en als 't ware verward

aanzien geven ; terwijl men nergens in den om-

trek eenig exemplaar van deze soort van palmeia

kan ontdekken , en deze vorm in andere gedeel-

ten van Java niet voorkomt. Hoe komen nu de-

ze drie palmen op dit plateau ?

Ik zag mij genoodzaakt , het lang en ver voor-

uitstekende woeste , noordelijke voorgebergte van

Malabar om te gaan, ten einde tot het oostelijk

afhangen dezes bergs te komen , en vervolgde daar-

na den weg naar het O. Z. O. tot het dorpje

Malabar-Tjipurai. Ik ontmoette op mijnen weg
eenige honderden Pedatlies , welke, terwijl zij

zich in een' langen trein langs den berg voorwaarts

bewogen , een zeer eigenaardig aanzien hadden.

Men verbeelde zich groote , schijfvormige raderen,

welke , bij het langzaam omdraaijen , een zeer
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eigenaardig gedruisch voortbrengen; op de assen

dezer raderen rusten kleine , langwerpige , vier-

hoekige kasten , met een' top , dakswijze gevormd

en uit bamboes gevlochten, en die alzoo, als 't

ware , een huisje vormen , uit welks voorgevel

de Javaan uitkijkt , terwijl hij met de zweep

het span regeert. Twee geweldig groole buffels,

welke grijs van kleur en plomp als olifanten

zijn {Bos bubalus) , trekken deze wagens , waar-

van de een digt op den anderen volgt, voort.

Deze waren alle beladen met kolHjboonen , en

werden naar het naaste magazijn gevoerd. Ia

streken , waar zich goede , voor de karbaauwen

geschikte weiden bevinden , worden de dieren

uitgespannen , de karren in een' kring geplaatst

en aan elkander gebonden , ten einde alzoo,

gedurende den nacht , zoowel de dieren als de

aanvoerders in het midden daarvan hun ver-

blijf kunnen houden. Deze burg van wagens

wordt door eenige wachtvuren , welke tevens

kunnen dienen tot het koken van rijst , verlicht.

Voor het dorpje Tjiparai staken wij de kleine

Rasi Tjirassea , welke zich in den Tjitaroem uit-

stort , over, en bestegen , zuidwestwaarls , een zich

allengs verheffend terrein, dat , eerst kort gele-

den, met Jati-hoomen(Tecionia grandis) beplant

was, welke boomen de voor het overige zoo rij.

ke niituur der /'«•earï^er-Regentschappen niet van

zelve voortbrengt. Tusschen deze jonge boomp-

jes groeijen zóó veel nialacca-sUuWerx (Emblica

officinalis) en wies zulk welig gras voort , dal

het geheele plantsoen eigenlijk meer geleek op
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cene wildernis , in welker groen honderd duizenden

purperroode en gele bloemtrossen van Curr.uma

longa schemerden , eu waarlusschen zich gan-

sche kudden van hertebeeslen met snelheid be.

wogen. Vervolgens namen wij onzen togt weder

door eene streek van rijstvelden, terwijl wij,

steeds hooger en hooger klimmende , meer en

meer het gebergte naderden , van welker bosch-

rijke onbewolkte toppen van tijd tot tijd een

fijne dauw als regen nedervalt. De donkergroe-

ne bosschen zijn , als 'l ware , met scherpe lijnen

afgescheiden van het hchte groen der grassen,

waarmede het afbellende gedeelte van den berg

begroeid is ; slechts in bergkloven strekt zich dit

bosch beneden deze grenzen uit. Daar ter plaat-

se nu , waar de weg tot zulk eene boschstreek

naderde , vertoonde zich de schoone boom Kili-

tuick , welke juist bloeide en van boven tot onder

met witte bloemtrossen bedekt was, die op dat

schoone groen prijkten , even als de bloeitop-

pcn van Sambucus ni^ra zich gewoonlijk ver-

toonen (Millinglonia Roxb, n. Sp. , M, sambuci-

na mi/iï (a) ).

(a) JUillingtonia sambucina n. sp. » Foliis impari-

pinnatis , oblong is acuminalis , supra laevibus

,

nitiiJis, suhtui cum nervis mediis rhachidibuscjue

Jernirjineo-lomeiitoiia
,
/lui ibus paniculatis , Icrmi-

nalibus
,
pcilunculis pedicellisrjue pcmiculae Jerru-

^meo-tomtntosis. "

Arbor IJÜ' -elcgans , ambilu floribus albis ubi-

quc tecla.

Flora htimaphroditl. Calicis sepala 5 , minu-



Tusschen de bergen voortgaande , en wel in eene

O. Z. O. rigting de koppen van den Tjai-iang ,

en in eene westelijke de boschrijke hoogte van

den Malahar vervolgende, bereikte ik ten 1 ure

den Passangrahan in het Malabarsche bij Tji-

parai , doch liet de hoop varen , van hier Ie zul-

len geraken tot eenige kennis van den zamen»

hang en de rigtingen der zoo talrijke bergrug-

gen en koppen , die bijna alle tot in de wol-

ken reiken. Ik besloot derhalve, den volgenden

morgen de hoogste toppen van deze streek , en

wel den Malabar te beklimmen , in de hoop van

op dezen logt mijn herbarium aanzienlijk te zul-

len vermeerderd zien. Ik bragt dezen dag door

in den Passangrahan , terwijl ik mij bezig

hield met het onderzoek van verscheidene plan-

ten , en den avond doorbragt met het stellen van

deze aanteekeningen. Ik zond iatusschen tien

/« , ovata, inaequalia. Peiala 3, ante antheün

valvata , rotundato-ovata , acutiuscula
,
pallida

quoad colorem el hahitum Sambuco nigrae similia.

Stamina duo ftrtilia et 3 sterilia. Fdamenta fer-

tilium bast dilatato-fimbriala , apice in opercu-

ium concavo-erectum , bijidum^ diiataia ; anthtrae

opereulo ajffixae ,
geminae , minutae

,
g/obosae

ceraceae , vitellinae. Filamenta steiilium pelalis

opposita , sacciformia , sacco duplicato aperto,

Germen superum, stylo simplici coronatum. Bac-

ca globosa, intus cava , embryone ad basin huic

ajffixo, tninuto.

Mense Octobri. In sylvis montis Malabar,

3-4000'.
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mannen voor mij uit naar het gebergte, ten ein-

de (Je sporen van rhinocerossen na te gaan , en

hier en daar den weg te banen, door struik-

gewassen te kappen.

De Passangrahan [a) Malahar Tjiparai ligt

3312' boven de oppervlakte der zee verheven

,

en wel op een klein uitstekend gedeelte van het

afhangen van den Malahar, zijnde aan de eene

zijde begrensd door een klein moeras , in hetwelk

zich gedurende den geheelen nacht een zeer dui-

delijk gekwaak van vorschen deed hooren.

Duistere wolken bedekten al de toppen der

bergen, toen ik den 29*^'=", des morgens, met

de Javanen mijne woning verliet , om de ooste-

lijke helling van het Malabarsche gebergte te be-

stijgen. Hoewel ik tot mijn geleide slechts tien

personen verlangd had, vond ik echter, bij mijn

Tertrek , hetzelve uit een aantal van vijf en twin-

tig , zoowel Hoofden als gemeenen bestaande.

In die streken van Java , bij voorbeeld in de

residentie Buitenzorg , waar de Europeërs meer

(ö) Met den naam passangrahan duidt men op Java

aan , aiJe eenzauiii in liet gebergte liyijende ge-

bouwen
,

geheel en al uit baniboesriet gemaakt

en doorgaans onbewoond, slechts nu en dan die-

nende , om dezen of genen Inspecteur of Contro-

leur der kuituur tot nachlverhlijl ie verstrekken.

Ook de Javaarsclic lluüfden houden zich daar

maar zelden en kurl op, en alleen op den tijdi

waarop de kofilj geplukt wordt, of wanneer men
een* reiziger verwacht , dien zij er alsdan ont-

vangen en herbergen.
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gemeenzaam zijn geworden met de Javanen , kost

het vaak groote moeite, om zich de allernoodza-

kelijkste dragers {Koe/i's} aan te schaffen , maar

hier , waar de inlander zelden het aanschijn van

een' Europeër aanschouwt, en met de leefwijze

der Europeërsten eenemale onbekend blijft, wor-

den deze behandeld op de wijze der Javaansche

Grooten , welke meenen des te hooger in achting

te staan , hoe grooter hun gevolg is van Hovelin-

gen , Mandoren en gemeenen , welke evenwel

daarbij niets anders te doen hebben dan hen op

den togt te vergezellen.

Wij legden nog eene kleine lengte te paard af

door koffij-plantaadjen , stegen daarna bij eene

beek af, waar, behalve glaga en varens, nog

eene ongeloofelijke menigte van pisangs en Elelte-

riën groeiden. Hier begaven wij ons in de donkere

bosschen, welke de steile helling van den berg

bedekken , en daar vooral uit Ametitaceën ,

inzonderheid Castanea Tungurrui beslaan. Niet

dan met moeite drongen wij door de ongewoon

groote hoeveelheid Calatmis-soorlen , namelijk

van rotang korrot (meer naar boven rolanf^ bi-

lis) , welke het lagere gedeelte van het bosch ge-

heel en al vervulden , en wier stekels bijzonder

gevreesd werden door de ongeschoeide Javanen.

Bier en. daar ontmoette ik eenen Europeschen vorm

van Fungus ;
— hier een' Pohjporus , — ginds

een' Boletus , welke volkomm geleek op Jiole-

tus luridus , — of eene Clavaria (Clav. cristU'

ta , stricta) , — zelfs Bovista gigantea op den

vochtigen bodem en Aethahtim Jiavum, op doode



stammen. Geheele nevels van wolken omgaven

ons, om ons dien dag niet meer te verlaten. Ook

zag ik daar soorten van Podocarpus , en eene

boomachtige Melasioma , de Astronia specta-

bilis , Bl. , en deze vergezelde mij tot aan de

hoogste toppen.

Na drie uren te hebben geklommen, bereikten

wij die toppen langs Rhinoceros-paden , en von-

den er de tien Javanen, welke den vorigen

dag waren vooruitgezonden. Hier werden vuren

ontstoken, en werd de voorraad van spijs, waar-

van wij ons voorzien hadden
,
genuttigd. Ik liet

daarna uit boomtakken en loof van boomvarens

eene hut opslaan , en een gat loodregt zes voet

diep in den grond graven , hetwelk een' voel mid-

dellijn had ; bij welken arbeid de Javanen eene

groote behendigheid aan den dag legden. Zij

spleten namelijk het uiteinde van eene bamboes-

buis of riet in een aantal stralen , welke zij van

elkander verwijderden of uitspreidden in de ge-

daante van een' omgekeerden trechter. Met de-

zen bamboestrechter stampten zij op den grond

(die trouwens slechts uit weeke bruine humus

bestond) ; zij ontledigden vervolgens den trechter

,

zoo dikwijls die met aarde gevuld was, en maak-

ten aldus in minder dan een kwartier uurs het

gat , in welks diepte de thermometer onverander-

lijk stond op 57,5, terwijl de hoogte van den

top , volgens den barometersland , was z= 7000'.

Terwijl mijne Javanen zich op die plaats aldus

bezig hielden , kruiste ik , slechts van een paar

jagers vergezeld , over den top des bergs , ten ein-
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de te botaniseren. Deze top ig van het Z, Z. O.

naar het N. N. W. gerigt, en verheft beurtelings

de steile koppen , of daalt weder naar beneden.

Ik bevond mij nu op de hoogste oostelijke top-

pen. Dit gedeelte van den berg is tnet oorspron-

kelijke bosschen begroeid. Dikke lagen van loof-

mossen bedekken hier alle boomstammen , en

zelfs daar nog, waar de usneae afhangen, too-

nen zich, als 't ware, geheele kussens van mos-

sen. Den bodem van het woud bedekken mos-

sen, talrijke grassoorten, lycopodiën , varens, en

vormen eene dikke laag , door welke men geen' voet

vooruit kan zetten , zonder geheel en al bevoch-

tigd te worden ; Sanicula mo?iiana Reinw. , eene

Viola , Balsaviina micrantha , Bx. , Pohjpodium

Vipleris , L. , eene Va/eriana , een Ranunculus ,

een Pleclranlkus en eene composila met bloemen

als eene Centauren {Vernontae species) bevol-

ken hetzelve. Het lagere hout vormen soorten

van Rubus , Laurineën , Gaultkeriae , en Tht-

haudiae , en wel de Thibaudia rosea (mihi) , wel-

ke wel 30 voeten hoog wordt ; — verder Vibumum

en de eigendommelijke Myrica Javanica , Bl.

Al deze struiken en kruiden woekeren daar in de

schaduw van de eigenlijke boomen des wouds , wel-

ker physiognomie vooral door de volgende soorten

bepaald wordt ; 1« door de digt beblnderde Puspa

(Sr/n'ma Noronkae , Rw.) met hare groote
,

sneeuwwitte bloemkroonen , welke overal over den

grond verstrooid liggen , en met haar jong loof,

waarvan de rozeroode kleur reeds op een' verren

afstand den boom doet kennen , die eene hoogte
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bereikt van 60 voel. 2e ,
3e door twee soorten

van Podocarpus , welke zich onder allen het

veelvuldigste voordoen , namelijk Pod, nereifo-

lius , Lamb., aan wiens takkea vooral vele Us-

neën hangen, en P. imbricalits Bi., door welks

fijn loof, dat niet ongelijk is aan dat van den

jeneverboom , de wind , even als door dennen en

lorkenboomen , ruischt. Ik vond hier nog boomen

van die soort , welke honderd voet hoog waren

,

en wier regtlijnige stam aan de basis de, voor

deze streek , buitengemeene dikte van drie voet

heeft. 4^ Door Astronia spectabilis , Bl, , een'

bijna veertig voeten hoogen boom , waarvan de lak-

ken eene meer piramidale dan hooge kroon vor-

men, en waarvan de groote evenwijdig-gerib»

de , doorgaans regtstandige bladen hem reeds van

verre als eene Melasiornacea doen kennen. 5^ Door

Sicalyx sessilifolius , Bl. , een boompje van

40—50 voet hoogte, welks lederachtige breede

bladen zich naar de punten der takken zamen-

dringen , en digle rondachlige kroonen maken van

een zeer donker gekleurd groen , gedragen door

lange , slanke lakken. De bloemen zijn wit en wel-

riekend , en komen te voorschijn uit het midden

der bladen aan het uiteinde der takken , welke

dezelve in den vorm van eene roset omgeven. Deze

bebladerde takken zijn bijna kransvormig om
den hoofdtak geplaatst. 6' Door een schoon, slank

boompje , welks bloemkroonen , zoolang als zij

gesloten zijn , kleine dunne cilinders vormen van

eene vale lilakleur , en de bloemen herinneren

van eene Lacluca, Hel is ; Pohjosma ilic.ifolium ,
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Bl. T Door eene Eugenia , welke 30 voet hoog

is {Jambosa lineata De.) , met eene kroon van

zeer uitgespreid loof, en als 't ware besneeuwd

met talrijke bloemen, welke dezelve overdekken.

8' Niet minder veelvuldig komt daar voor, eene

soort van lauriergewas, hetwelk ik, wegens ge-

brek aan bloemen en vruchten, niet kon bestem-

men, met dunne stammen en takken, in welker

oksels de bolronde
,

groene vrachtjes opeenge-

drongen zitten, Tusschen deze booraachtige vor-

men, sommigen van welke (de 1'odocarpi en Di-

calyx) zich door een' bijzonderen habitus van al

de overigen onderscheidden (a) , kwamen nog

boomvarens voor. — De eerste derzelve , van

welke wij hier eene bijzondere melding maken

,

is een bijzonder sieraad der bosschen te ach-

ten,

9) Chnoophora lanuginosa, J. De steng is

dun ,
palmachtig , altijd evenwel min of meer

scheef gebogen. Dezelve verheft zich somwijlen

40—50 voet, en vormt vanboven een scherm van

5_8 kleine korte bladen, welke volkomen op de-

zelfde wijze gesteld zijn als stralen van een rad.

Zij ontstaan alle op dezelfde hoogte, kransvor-

niig aan de punt van den stam , die geenszins ver-

lengd , maar afgeknot is. Hierdoor onderscheidt

zich deze varensoort gemakkelijk van al de ove-

rise boomvarens, evenzeer als door het geringer

(a) Op de takken zag men hier en daar zeer schoone

vermiljocnkleurige Byssi, welke als zijde dezel-

ve bedekten.
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«antal (doorgaans toch telt men slechts 5— 8, zel-

den meer dan 10). Daar nu, gewoonlijk geene

oudere afhangende bladen aanwezig zijn, heeft

dit gewas een zeer eigenaardig , wel kaal , echter

bevallig voorkomen , niet ongelijk aan dat van

een' palm. Aan het boveneind van den stam

(cauclex) ontwaart men de digt opeenstaande die-

pe en scherp omgrensde groeven der afgevallene

bladstelen , terwijl de stam daarentegen van onderen

met geheele kussens van mos als overdekt is. De

ribben of nerven van het loof zijn bedekt met zeer

lange, bruinachtig-gele, zwakke en ligt afval»

lende schubben. De drie volgende boomvarens

hebben een' veelkorteren stam, welke zelden (al-

thans niet in deze streek) hooger wordt dan 10—15

voet , en welks top , aangezien het loof op ver-

schillende punten ontstaat, niet is afgeknot , maar

verlengd, üerzelver bladen zijn grooter in aantal

dan bij de vorige soort , en stijgen eerst in een'

hoek naar boven, alvorens zij zich schermswij-

zc uilbreiden. Deze vormen zijn :

10) Cijaihea oligocaiya , J. , welke alleen aan

de basis van een' hoofdsteel van onderen met bruine

scliubben bezet is, die, hoewel ook niet blijvende,

evenwel minder teeder en vergankelijk zijn, dan

die van de vorige.

11) Zeer overeenkomstig daarmede is C. oUgo-

carpa, var. elongala, J. , waarvan de ribben

van het loof niet geschubd zijn , terwijl dAir alleen

dejongere, nog zamengerolde bladen met donker-

bruine , zeer vergankelijke 8troo-schubjes zeer digt

bezet zijn. Dit jonge loof is zeer kort en aan de

Nat. TijDSCUii. D. VIII. öt. 4. 25
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punt van den stengel digt nevens elkander ge-

plaatst.

12) Bij den eersten aanblik ziet men reeds, bo-

ven alle andere vormen , eene fiUx arborea ....

fusco-hirta sterilis ... ., kennelijk door zeer

lange , digtslaande rossige haren , welke al de rib-

ben van het loof bedekken.

Deze nu zijn de hoofdvormen , welke in die

hooge aloude bosschen voorkomen. Vele boom-

slammen hebben hier eene reglstandige rigling

;

andere zijn echter gekromd en op allerlei wijzen

geslingerd , en naderen daardoor den habitus al-

pinus , die zich nergens zóó schoon voordoet , als

in de bosschen van den Mandala-wangie.

De dikke wolken bleven ons steeds omgeven en

benamen ons hel uitzigt naar alle kanten. Het was

daarbij in de luchl doodstil. Slechts van lijd tot

tijd liet zich een klein windje gevoelen, hetwelk

het loof van Podocarpus imbricata bewoog,

en weder spoedig ging liggen. Men hoorde ter

naauwer nood het kwelen eens vogels. Ik be-

sloot hier den nacht door te brengen , en den

volgenden morgen af te wachten, in de hoop,

dat alsdan de nevels zouden zijn nedergeslagen.

Daar men echter , zelfs bij het helderste weder

,

uit de digte bosschen , welke den bergtop bedek-

ken ,
geen uitzigt naar den omtrek heeft , liet

ik toebereidselen maken , om een' der grootste

boomen, welke zich hier verloonen, met gemak

te beklimmen. Ik wilde Rotan zoeken , om eene

gevlochten ladder te doen vervaardigen ; doch

ik kon mijne Javanen niet dan met de grootste
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moeite lot den arbeid brengen. Zij hadden in

hunne hutten kleine vuren ontstoken, en zaten om

dezelve als vastgenageld. Ik vond mij genoodzaakt,

hen daar met geweld uit te jagen , en zag vaak

,

wanneer ik er den een' had uitgedreven , er den

ander' weder ia terugtreden. De koude scheen hua

in deze hooge streek allen lust om zich te bewegen

te hebben benomen , en liever zaten zij stil en be-

wegingloos bij hunne vuren , dan zich door loo-

pen te verwarmen. Toen ik mijne togtgenooten

ten laatste zóó ver had gebragt, dat zij Rolan

gezocht en tot den gemeenschappelijken arbeid de

handen aan het werk geslagen hadden , kwamen

niet alleen de handen , maar ook de tongen ia

beweging. Toen scheen ieder lid van het gezel-

schap iets te bevelen te hebben ; toen was het als-

of aller stemmen zich tegen elkander verhieven

,

en ontstond er een zoo vreeselijk alarm, alsof

hel hier een' Babelschen torenbouw gold. Een

aanschouwer, die onbekend is met de gewoon-

ten der Javanen , zou bij zulk eene gelegenheid

gelooven , dat er een bloedige strijd was aange-

vangen. Doch hel ligt geheel en al in den aard

van het Javaansche volk , om , wamieer zij iels

buitengewoons zullen doen , daarbij een hevig

geschreeuw en alarm aan te heffen. De ladder

was eindelijk gereed , en mijn observatorium op»

gerigt op de lakverdeeling van een' Podocarpus.

De schemering was aangevangen , en de zilveren

maan scheen door de hier en daar vaneengeschei-

den nevels. Ik beklom de ladder, en zag in het

zonderlingste scliemcrlicht de duistere gcbcrgtca
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in liet zuiden en het oosten', terwijl in de dalen

een donkere nacht was; hier zag ik bergtoppen

opdagen in het licht der maan , en de wolken

even als spookgedaanten daartusschen zweven-

de , — ginds een woest boschachtig terrein , slechts

bewoond door buffels, tijgers en rhinocerossen

;

maar aan de andere zijde, slechts op 15 palen

afstands van daar verwijderd , het schoone Ban-

dongsche plateau , op welks boschaadjen , die

hier en daar door de nevels heenbraktn , de maan

haar glansrijk licht deed stralen.

Doch dit helder licht duurde slechts kort ; er

deden zich voortdurend nieuwe wolken op , breid-

den zich uit en stortten in een' zeer fijnen regen ne-

der. Door eene volslagene windstille bleef deze

regen , zonder de geringste tusschenpoozing , ge-

durende den ganschen nacht aanhouden. Ik had

mijne toevlugt genomen in de hut , doch de bla-

den der varens en zelfs die van Pandanus , wel-

ke ik daarover, bij wijze van een dak, had uitge-

spreid , lieten den regen door. Ik bragt aldus een'

slapeloozen nacht door en verbeidde met ongeduld

den naderenden morgen , alswanneer de thermo»

meter slechts één graad lager dan des avonds was

gedaald, namelijk op 51° F.

Aldaar tot 8 ure verblijvende, hoopte ik nog

eenmaal een helder uitzigt op de gebergten te zul-

len hebben. Doch te vergeefs; de regen stroomde

onophoudelijk uit den hemel, en wij zagen ons ge-

noodzaakt om— doornat zijnde, — over den door-

weekten , modderigen bodem van die bosschen de

terugreis te aanvaarden. Eerst toen wij den Pas-
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sangrahan waren genaderd , alwaar het eveneens

had geregend , aanschouwden wij weder de zon

;

terwijl echter hel met regt ongastvrij te noemen

en in deze maanden onbewoonbaar gebergte zelf

in donkere wolken voor ons verborgen bleef.

Van de oostelijke afhelling van den Malabar,

waarop de Passangrahan gebouwdis, overziet

men slechts een gering gedeelte van het plateau.

Men ziet het oostelijk- of O. Z. O. deel in de

diepte liggen. Op den vlakken , nu eens geel-

bruinen, dan eens hchtgroenen , of grijzen grond,

aiet men donkere vlekken , lange strepen en tal-

rijke dorpen , met de bosschen , welke dezelve om-

ringen. Van de bergen , die de vlakte rondom

omgeven , zijn van dit punt slechts de volgende

zigtbaar

:

In de reeks van den Tanhoeban-prahoe en den

Boekil-Toenrjoel in het N. 5° O, , welke een' scheef-

afgeknotlen tegel heeft , is ecne keten , die zich met

vele top[>en verheft , en zich uitbreidt van het

westen naar het oosten in de rigling van den Tani-

pomas. Eene tweede keten van den Tankoehan-

jirahoe, welk gebergte dus dubbel is, loopt voorden

Jioekil-Toeiigoel, en is dus nader aan het plateau,

in de rigling van het W. N, W. naar het O. Z. O ,

en eindigt in den slompen kegel van den Manglaj-

ang , dien men ten N. 10'' O. van hier aanscliouwt.

Over de zuidoostelijke helling nu van beide

deze ketenen, loopt de weg naar Socmadang ; de

gemelde helling evenwel verheft zich op nieuws

in den minder hoogon berg Rockil-Djarian len

N. N. O. van hier, terwijl de regie (zuidooslc»
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lijlce) glooijing derzelve weder op nieuws stijgt in

den veel hoogeren, stompen en onregelmatigen

Soembitan ten N, O. Zoo hangen deze drie ber-

gen , welke dezerzijds het naast aan het plateau

zijn gelegen , namelijk de Manglajang , Boekit-

Djarian en Soembitan , door een zich zeer ge-

leidelijk uitbreidend en boogswijs hoog land (of

tusschen ruggen van bergen) te zamen.

Ik schatte de verhevenheid van dit hooge land

op 3000 , den Djarian op 4000 , den Ma^lajang

op 5500, en den Soembitan, die met zijn' top de

wolken bereikt , op 6 è 7000 voet. De Sum-

bitan is de hoogste N. Westelijke punt van eene

keten, welke zich van het N. W. naar het Z. O.

uitbreidt, weinig uitstekende toppen heeft, en

schijnbaar althans in het O. 30' N. eindigt.

De glooijing aan de zuidwestelijke zijde hangt

door middel van het hooge land , uit bergruggen

gevormd , over welke de weg van het plateau naar

Garoet voert, met nieuwe bergketens te za-

men , welke zich van daar herwaarts uitstrekken

tot den Malabar. De meest uitstekende punt

,

waarmede dezelve aanvangt, is de Mandala-wangie

ten O. N. O. van hier; van daar strekt dezelve

zich uit , zich verhefiende in vele zeer ongelijke

koppen, en zich (zoo als het ten minste schijnt)

in vele dubbele
,
ja zelfs drievoudig (evenwijdige)

takken verdeelt, van het N. N. O. en Z. Z. W.
tol aan den top van den Rakoetak , welke zeer na-

bij , tegenover den Malabar, in het O. Z. O. van

hier is gelegen. De voet van deze bergkelen al-

zoo, \aadQa Mantlala-wangie tot den Jiakoelak
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begrenst de zuidoostelijke , en de voel van den

Soembitan de oostelijke streek van hel plateau.

Regelregt in eene oostelijke rigting van hier,

waarschijnlijk tot den achtersten (dat is, van hier

meest verwijderden) tak van Ae Mandala-toangie-

keten behoorende , steekt de Goenong Agoeng met

den beruchten vulkaan Goenong Goentoer uit,

terwijl er ook nog aan deze zijde van den

Goenong Goentoer , tusschen twee ketens , midden

uit de bosschen , kolommen van damp te voor-

schijn komen en de plaats van een' nog niet be-

zochten krater aanduiden. Van den Rakoelak

af, draait zicli deze keten zuidwaarts om , en

loopt van het N, naar het Z, tot aan den

Poentjak Tjai in het Z. 59° O. van hier , zijnde

dclaatstc het (schijnbaar) hoogste punt in deze rig-

ting. Hij bereikt de wolken. De toppen der ke-

len tu'schen den Rahoetuk en I'oentjak Tjai ver-

Bchillen onderling weinig in hoogte. Digi nabij

het zuiden van den Rakoelak bevindt zich de

zoogenaamde Tankoeban-prahoe , eene met de

hoofdrigling van de keten zich dwars, namelijk

van het W. Z. W. tol O. N. O. , rigtende, korte,

«enigermate gebogene verlenging , waarvan de
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holle zijde naar den Rakoelak gerigl en door eene

diepe vallei daarvan afgescheiden is. De westelijke

voet van de Rakoetak-VeXeix loopt op den Mala-

bar (op welks oostelijke afhelling wij ons bevin-

den) aan , en hangt daarmede te zamen door een

hoog land, hetwelk 4000 voet boven de opper-

vlakte der zee is verheven. Al deze talrijke berg-

ruggen en ketens zijn bedekt met donkere en

onafgebrokene bosschen ; slechts de onderste dee-

len der glooijingen van die bergen, welke aan

bebouwde landen, zoo als aan het Bandongsche,

grenzen , hebben eene lichtgroene kleur ; terwijl

zich de bosschen met scherpe grenzen afscheiden

•van Ae Allang allang- en C/ff^re-wildernissen. De

geheele ruimte, tusschen- deze ketens en de G.

Goentoer , schijnt met verscheidene evenwijdig loo-

pende ketens vervuld te zijn, welke zich van het.

noorden naar hel zuiden , of van het N. N. O. naar

het Z Z. W. uitstrekken, en bedekt zijn met on-

doordringbare hooge bosschen, nog door geen'

menschenvoet betreden.

Ten einde evenwel voor het minst een gedeelte

van deze gebergten , en voornamelijk de streken

bezuiden den Malabar .,
te leeren kennen, begaf

ik mij den 23''en weder op reis.

De weg voerde ons van de gemelde PassangrU'

han , in eene zuidelijke rigting , langs de afhelling

van het Malabarsche gebergte , bijna nog 6 palen

ver door koffij tuinen, dan eens lusschen bergklo-

ven, dan weder op de hooge bergruggen, en

nam daarna zijne rigting tot in de oorspronke-

lijke bosschen , door welke hij eerst voor kor-
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ten tijd gebaand was door de inspanning en

ai4)eid van ^ijf honderd menschen , gedurende

eene maand lang in het werk gesleld. Dit was

geschied op bevei van den zeer ijverigen Assi-

stent-Resident van Bandong , den Heer Nagel,

die de koffijkulluur zeer uitbreidt. Deze weg,

welken men alleen te paard kan afleggen , wisselt

in breedte af tusschen vier en zes voet en meer

,

en ligt aanvankelijk in eene zuidelijke en zuid-

westelijke rigling. Daarna loopt hij , wanneer

hij zich van de helling van den Malabar ver-

wijdert , en het uitgestrekte, vlakke, boschach-

tige terrein (hylaea) heeft verlaten , en den Mala-

bar en IVajang doorsnijdt , in eene westelijke

en voorts noordwestelijke rigting , ten einde la-

ter zich weder naar de hoogte te begeven , en

strekt zich eindelijk in eene noordwestelijke rig-

ting uit , om de bergruggen in het zuidwesten

achter den Tiloe Ie beklimmen , dan de wildernis

te verlaten , en verder door de koffijtuinen van

Gamboeng voort te loopen.

Zoo lang wij ons (dezen weg van den Malabar

volgende) nog in de koffijtuinen bevonden , zagen

wij de bcrgkelen , welke aan onze linkerzijde

in het oosten gelegen was , van Rakoetak tot aan

Poen/jak 'I'jai. De bosschen echter intredende,

verloren wij weldra alle uitzigt. Hier nu boden

zich aan ons oog niet dan duizenden van boom-

Rtammen aan , welke met geheele kussens van mos

bedekt waren , en op welker takken eene groote

menigte van varenkruiden tierde. Het loof dier

boomcn verecnigl zich , 60— 100 voet boven
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den grond , tot eene soort van dek , hetwelk ter"

naauwernood, hier en daar, den blaauwen hemel

ter aanschouwing geeft , en over de woudbewo-

ners een' altijddurenden nacht verspreidt. Deze

bewoners zijn herten ; wilde stieren (Bos sou-

da) , welke hier bij wijze van kudden omzwer-

ven ; rhinocerossen , welker plompen gang men

door een geheel bosch hoort weergalmen ; tijgers

,

die zich liglelijk verraden door de afdruksels hun-

ner pooten in de weeke humus. Voor het overige

zijn het alleen apen, welke, behalve de vogels,

de met bloemen overdekte toppen der hooge hoo-

rnen bevolken [ffylobates leuciscus , Semnopi-

thecus maurus) , en die , van den eenen tak op

den anderen springende , in het woud eene soort

van geruisch doen ontstaan als dat van een' na-

derenden stormwind. De ruimte tusschen de boom-

stammen wordt aangevuld door eene menigte Sni-

tami7ieën (Eletlerien) , door Musaceën (/flusa ?

paradisiar.a , den wilden pisang der Javanen) ,

welker lichtgroene, reusachtige bladen zich , vooral

op meer vochtige en dieper gelegene plaatsen , bij

honderden naast elkander ontwikkelen en verhef-

fen; voorts door soorten van Slrobilanthes , en

stammen van den schoonen Pinan^ oetan (Areca

Sp. Pinanga Bl.) van 15—20 voet hoog, welker

menie-roüde vruchtlrossen door de lakken heen-

schemeren ; van eenige struikachlige soorten van

Aralia , en talrijke andere struiken of kleinere

boomgewassen, tusschen welke men , hier endaar,

op eenen kandelaberswijze verdeelden stam, de

blaauwachtig groene bundels van bladen van een'
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Pnnt/artus , of het loof van Angiopteris erec.ta ,

HoppM. aantreft, die zich, zonder stam, slechts

in zeer geringe mate verheft boven den bodem

,

maar welks lange bladen zich uitspreiden op de

wijze van eene boomachtige varensoort. Van de-

ze vormen is in het woud dan eens deze, dan

weder eene andere de meest heerschende ; maar

nergens ontbreken er boomvarens , die wel niet

gezellig , echter zeer menigvuldig voorkomen , ter-

wijl zij hare bladscherraen over de bosschen uit-

spreiden. Behalve de Ci/athea oligocarpa J. , en

Chnoöphora lanuginosa , J. , vond ik hier voor-

al , veelvuldig voorkomende, de Alsophila exten-

sa , R. Bh. Van alle varens is deze de minst

aanzienlijke, terwijl de verspreid staande gevinde

bladen , wier stekelige middelrib slechts hier en

daar aan de basis bezet is met puntige , bruinach-

tige, zeer ligt vergankelijke schubben, zich ver-

heffen op eea' dunnen , naauwelijics tien voet hoo»

gen stam , waarin geene groeven der likteekens

van afgevallen bladen zijn, doch waaraan daar-

entegen de overblijfsels der bladen lang blijven

zitten. Hoe veel te meer majesteit en praclit ont-

wikkelt daarentegen de veel krachtiger Chnoö-

phora glauca , Bl. , die , als de bewoneres eener

veel warmere streek , aan de bosschen van deze

gebergten , len eenemale ontbreekt !

Ik heb mij hier slechts bezig gehouden met de

meest uitstekende vormen van hel lagere hout , ter-

wijl voor het overige de talrijke planten uit de ver-

schillende familicn (als vooral de Mijrlaceën en

Aubiacccn) hier niet kunnen wurdeu aangeroerd.
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Doch meer karakteristiek dan alle andere vor-

men zijn , in het inwendige dier bosschen , de

Palm-lianen , of Rotan-soorten
, wier gevind loof

men overal in de hoogte en de laagte aanschouwt

,

en welker strengen dit woud in de meest ver-

schillende rigtingen doorloopen , en niet zelden

loodregt van de hoogste boomtoppen naar bene-

den vallen.

Maar veel bezwaarlijker is het , het hoogere

hout te kennen , dan die lager groeijende bur-

gers van dit woud , welke eerstgemelde alleen

takken en bladen dragen aan hunne schier hemel-

hooge kruinen, Hier waren het inzonderlieid

/'oe«/)a-boomen (Schima Noi-onhae , Reinw.) en

Amentaceën , namelijk kastanje- en eikenboo-

men, welke het woud zamenstelden. De eikels

van Quercus mollucana, cosiala en pruinosa,

Bl. , de stekelige vruchten van Castanea Java-

nica (Sanintin) en de groote sneeuwwitte bloem-

kroonen der Poespa, op den bodem als gestrooid,

met de vruchten van soorten van Fragraca , die

,

hoewel zelve boomstammen vormende , op ande-

ren parasitisch leven, Tusschen deze vormen ver-

toonde zich nu en dan eene soort van Ficus

{Kièra) , met een' in stralen uitloopenden stam

,

die zich schielijk in takken verdeelt , en een'

hoogen
,

gewelfden top heeft , of eene Cedrela

febrifuga , of eene Saurauja {S, rosea n, sp.) (a).

(ö) Saurauja rosea n. sp.: foliis magnis, obovatis

,

obtusis
,

gïabriuscults , ienuiter glanduïoso-serra~

tisfpetiolis, ramulis junioribus navisque mecliis
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wier takken , onder de groote geribde bladen , van

boven tot beneden bezet waren met bloemen

,

welke de schoonste rozenroode kleur hadden , of

eene groep van Celtis orientalis , die men ligle-

lijk erkennen kan , aan de regtstandige gladde

stammen. Daartusschen vertoonde zich ook eene

boomachtige ürtica, met groene, slap neerhan-

gende bloemtrossen. De aanraking daarvan deed

een brandend gevoel ontstaan.

Het was ongeveer 10 ure . toen wij de hoogste

streken van den weg aan de zuidoostelijke af-

helling van het Malabarsche gebergte, waar slechts

eene enkele Aslronia , of een Podocarpus irti-

bricatas tusschen de overige boomen te voor-

schijn trad (op eene hoogte van 5000') , bereikt

hadden , en aanvingen , om weder zacht en al-

lengs in het woud af te dalen. Wij verwijder-

den ons alzoo meer en meer van het Malabarsche

gebergte , en bereikten de landstreken , welke de

uitgestrekte vlakte zuidwaarts van den Malahar

daarstellen, en de groote boschvlakte (hylaea)

vormen, die, op deze hoogte van 4200—5000',

nog op Java bestaat.

Hier, ongeveer in het midden tusschen den

Wujang en den Malahar , begon zich eene soort

van bamboes te vertoonen, welke aan het bosch

lublut slrigoso-tomcnlosis
,

pedicellis uni/loris en

ramulo agj^reifalis conjertissimis , \\ unc. loitgis

laiis ,/loribus roseis, Arbor 50—00' alta. Oct. in

sylvis primar iis inler monUs J/aialiarei /f^ayang,

uU. 5000-.
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een geheel eigenaardig aanzien gaf, terwijl de

schoone Soewankoengpalm , mij tol dusverre nog

onbekend , zich aan mijn oog vertoonde. De
Bavibusa kon ik , wegens het ontbreken van

bloemen , niet bestemmen , maar , te oordeelen

naar de afwijking in den habitus , is dezelve ze-

ker eene nieuwe soort , zoo niet een nieuw ge-

slacht. Destengels (de halmen , culmi) zijn ech-

ter ook aan de basis zode- of bundelvormig

vereenigd (caespitosus) , zijn in het oogloopend

dun, en aan den voet zelden dikker dan li, en

in het midden naauwelijks zoo dik als een duim.

Zoodanige dunne bamboesstengels stijgen uit ééne

gemeenschappelijke basis — terwijl zij schielijk

van elkander afwijken,.— bij honderden in de

hoogte, en hechten zich eenigermate slangswijze

en gebogen aan de hoogste boomen , uit welker

toppen zij , boogswijze en in bundels weder naar

beneden vallen. Deze neergebogen bamboessten-

gels hebben inderdaad een zeer aangenaam voor-

komen ; terwijl zij zich , met hun zeer fijn verdeeld

loof, dat eene lichtgroene kleur heeft , ineenvlech-

ten , en van eene hoogte van 50 —60 voet diep

op den weg neerhangen , waar zij , door het

zachtste windje bewogen, steeds langzaam heea

en weder slingeren.

Deftiger dan van dezen , is het aanzien van den

Soewankoengpalm , welke slechts zeer eenzaam in

de bosschen groeit, zoodat men op eene uitge-

strektheid van 5 Eng. mijlen van den weg er

naauwelijks 3 of 4 individuen van aantreft. De

stam is doorgaans slechts 9 duim dik , en verheft
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~>.^

^
aich , in eene buitengemeen

regie rigting , lot op eene

hoogle van 60—70 voet

;

de uiterste lagen van het hout

zijn zoo hard, dal het zon-

der behulp van bijlen onnao-

gelijk is, den stam om te

houwen ; de gewone hak-

messen der Javanen allhans

zijn daartoe ten eenemale on-

toereikende , aangezien men,

na een' arbeid van eenige

uren , naauwelijks eene vore

van een paar strepen diepte

kan verkrijgen. Hel loof ont-

staat niet krans- of scherm-

vormig uit de punt van den

stam , zoo ais bij de Kokos-

palmen , maar het ontslaat

uit meerdere punten , afwis-

selend, op verscliillende hoog-

ten van het boveneinde der stengels, die tamelijk

verwijderd van elkander zijn , waardoor eene

stomp-piramiedvormige kroon wordt gevormd.

De hoofdbladslelcn gaan in horizontale rigting van

den stam uit (vormende daarmede een' reglen hoek),

en maken , in hunne buiging , van boven sleciits eenen

gering convexen boog. Het loof is dubbel gevind;

de bladen zijn slap en hangen neder. Üe insnijdin-

gen der bladen zijn langwerpig-lrapeziumvormig

of langwerpig-drielioekig
, en aan de bovenste helft

oau den ruud onregclinalig-gcschcurd , ingevreten
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bladen zijn driehoekig, met afgeknotten en uit-

geknaagden bovenrand. De vruchttrossen komen

,

onder het onderste loof, uit den stam te voor-

schijn ; zij zijn zeer lang, en er hangen gewoon-

lijk 2—3 zoodanige aan eiken stengel.

Is dit welligt eene nieuwe soort van Arengaf

Het was mij niet wel mogelijk , dezen palm

iiaauwkeurig te bestemmen , door volslagen ge-

brek aan de daartoe vereischte literarische hulp-

middelen.

De weg, zich aanvankelijk zuidelijk, en daar-

na zuidweslelijk rigtende, en in dien loop me-

nigwerf over de zich slangswijze bewegende beek

Tjisankoi heenloopende, ging nu voort in eene

westelijke rigting over den vlakken bodem van

het woud , welke hier rijkelijk begroeid was

met zeer scherpe en brandende nelels , Procris

paludosa , Bt. en P. hirsuia , Bi. Zeer weel-

derig groeide hier Sphaeria hypoxylon op al-

le stammen , in vereeniging niet eene , nog on-

beschrevene Sphaeria , zeer nabij komende aan

S- alutacea Pers. , en welke zich in den vorm

van kleine zuiltjes , bij honderden naast elkan-

der geplaatst , verhief. Geheele boomstammen

zag men als overtrokken met uitgebreide Poly-

poren (P. resiipinali effusi) , terwijl eene groo-

te menigte takken karmijn -rood waren ge-

kleurd , door Sphaeria coccinea , waarmede zij

bedekt waren. Bijzonder echter trof het mij

,

hier den Agaricus emeiicus , ScHapF. , te vinden ,

welke zich, met bloedroode hoedjes, hier in de
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bosclijes en op de wegen verloonde , even als iit

den lieifstlijd in de bosschen van Europa.

Ten einde den berg JVaijan^ Ie bezoeken , aan

welks glooijing ik dezen morgen van eece verhe-

vene plaats van den weg dampen had zien op-

stijgen , verliet ik den hoofdweg en baande mij

,

geholpen door mijne Javanen, in eene streek,

waarin ik mij tegenover den ÏVaijang meende te

bevinden, een zijpad, in eene dwarse rigling van

het noorden naar het zuiden. Wij vonden, bij

het weder opstijgen , weldra de bedding van eene

beek , in welke wij uilgebleekte en gezwavelde

stukken steen zagen , waarom wij meenden ons

de nabijheid van eene vulkanische verschijning

te kunnen voorstellen. Wij vervolgden den loop

van deze bedding , en landden , na aanhoudend

opklimmen , omstreeks den middag aan in eene

streek , waar wij , van achter de boomen , witte

dampen zagen te voorschijn komen.

Duidelijk was de bodem van het v\'oud in deze

streek bij den IVaijang \JS11Q voet hoog) onge-

lijk drooger , dan in de door ons , tot dusverre ,

doorwandelde woudstreken (welligt omdat de

bodem hier aan het afhangen van den berg en

in de nabijheid van den krater gekloofd is en uit

opecngelioopte gebrokkelde sleeuen bestaat) ; en

ook de lianen waren hier zeldzamer, terwijl de

boomen minder met woekerplanlen en mossen be-

dekt , maar daarentegen drooger en kaler waren.

De stammen rezen rcgtlijnig , als kolommen in de

hoogte.

De meest uitstekende van alle was 1'. de Ki-

Nat. TijDsciin. Ü. VIII. St. 4. 2(i
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tambaga ( wclligt cene Cahjptranihes-soOTi )
,'

welks gladde , bruinachtig-roode , koperkleurige

stam voorzeker het eerst vau alle het oog van

den wandelaar tot zich trekt. Bijna aan de ba-

sis in meer of min stom2)e ribben uitloopen-

de, verheft dezelve zich, even als eene bronzen

zuil , 60—80 voeten hoog , om eerst van boven

de prachtige fijne kroon van schoone , kleine

blaadjes te ontplooijen. De opperhuid ^van den

stam maakt zich in kleine stukjes los , even als

bij onze dennen , on ontbloot de roodachtig-

bruine schors, van waar de boom den naam

heeft van ki- (dat is hout) tamhaga (koper) ver-

kregen heeft. Be schors en het hout te zamen

gekookt ,
geven cene bruinachtige colatuur , waar-

mede de bewoners dezer bergen hunne katoen

gewoonlijk zwart kleuren. Be bladen zijn klein,

lancetvormig en in eene lange stompe punt ver-

lengd , tuitvormig-parkementachtig, gaafrandig,

glad en glanzig, terwijl dezelve, gewreven zijn-

de , eenen aromalischen geur verbreiden. Zij zijn

doorschijnend gestippeld , met fijne, evenwijdig

loopende, dwarse aders, welke zich , aanbelde

zijden , in eene met den rand evenwijdige lijn

vereenigen. Ik vond dezen boom niet bloeijende
,

evenmin als

:

2°. Kajoe koclif tiepis (welligt eene Memecy-

Ion 7) , een' boom met eerslgemelden zeer overeen-

komsligen even zoo hoog. (FoUa ovalo-oblonga ,

acuminala , remolc-serrala , membranacea , ve-

nósa, laevia, m/ir/ci.) Voorts, zijn in deze bos-

schen de heerschende vormen

:
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3". Kajoe pinkoe , een boom , welks gevinde

bladen met die van de Cedrela overeenkomstig

zijn.

4". Kajoe angriel (Nauc.lea lanceolala , Bl.),

met regliijnigen , doch geenszins gladden , maar

oneffen' stam en ronde kroon van het loof.

5". Kajoe tjaranak , een boom van ontzettend

grooten omvang , waarvan de doorgaans gedraai-

de , van onderen in ribben uitloopende stam , op

eene geringe hoogte boven de basis, bijna gaffel-

vormig kranswijs uitloopt in wijd uitgebreide

takken.

6'. Acer Javanicum , mihi , komt in deze

bosschen zeer menigvuldig voor.

7°. Poclocarpus nereifolius is in deze streek

niet zeer hoog.

8'. Een eik , met regliijnigen , zuilvormigen

,

bijna gladden stam en ronde kroon , met groote

,

zeer schoone groene bladen (Q. depressa, Bt.)

9^. Aslronia spcctahilis , naauwelijks 50 voe-

len hoog, en hier en daar eenzaam staande tus-

schen de andere boomen. De gemeenste boom

van alle cchlcr , die het eigenlijke hout uit-

maakt , was

10'. De schoone, reeds meermalen door ons

vermelde Poespa, met eene digte , rondachlige,

donkere kroon , op een' hoogen stam , welken

men herkent aan de onevene , spletig bokkige

schors,

In deze bosschen, welker majestueus voorko-

men vooral aan de Puspa- en Ki-lamba^a-hoo-

mcn is loc te schrijven, ons bevindende, zagen

20'
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wij opeens , achter de boomstammen , eenen op

hel donkere groen des wouds zeer sterk afsteken-

den witten damp opstijgen. Nadat wij eerst hier

eenig voedsel hadden genuttigd , sloegen wij onze

hullen op, en bewerkslelligden de noodige zaken,

ten einde ons een bruikbaar nachtleger Ie verschaf-

fen. Terwijl zich nu de Javanen bezig hielden

met het vellen van jonge boomen , met het zoeken

van pisangbladen tot het bedekken der hutten

,

of met het snijden van gras tot het voederen der

paarden , welke wij , om zoo te zeggen hadden

nagesleept , verliet ik het bivouac , om den aan

hetzelve grenzenden krater te bezoeken. Wanneer

men het bosch uittreedt , ziet men opeens eene

kale van alle vegetatie ontbloote ruimte van het

afhangen des bergs voor zich, vrelke, naar alle

riglingen , 700 voet breed en aan de minst uit-

gebreide zijde door het woud omgeven is. De

nielkwilte kleur van den bodem en de witte op-

stijgende dampen maken , ook in dit opzigt

,

met het groene woud een treffend contrast.

Onmiddellijk aan den rand van deze uitgestrekt-

heid , aan de grens van het woud , verloonen zich

eenige planten en struiken , welke men in deze

bosschen voor het overige nergens aantreft. Be-

halve cene Melasloma {M. asperuni L.), Thi'

haudia vulgaris , Mini , Vireya reiusa , Bi,

,

en eene rankmakende Lycopodium , zag ik eeni-

ge Merlensiae en Polypodia , namelijk Poli/po-

(liiini vulcanicum , Br.. , maar vooral eene Pie-

ris (Pt. incisa , Thünb.) , welke ik ook in het

Diengscke gebergte nergens anders aantrof, dan
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in kralers en mei dampen omgeven. De bladen

Tan Vireya reiusa waren geheel en al omgeven

met een poederachtig, geelachtig grijs bekleed-

sel , hetwelk zich uit de zwaveldampen gepre»

cipiteerd en daarop had nedergezet , tervsijl die

dampen voortdurend de kleine boschjes van deze

planten doortrokken , en , niettegenstaande dit

alles
,

pronkte dit gewas met deszelfs scharla-

kenroode bloemen, Zullen nu deze gewassen

werkelijk dien bodem dezes kralers verkiezen?

Het is moeijelijk te gelooven. Eene enkele P/e-

ris uitgezonderd , welke een' moerassigen , vooral

ijzerhoudenden bodem verkiest , behoeven deze

planten niets anders dan eene opene , drooge

plaats , waar de zon en de vrije hemel dezelve

kan beschijnen. In de schaduw van vochtige

bosschen gedijen deze planten niet. De Lycopo-

dia {I'. vulcanicum , Bl.) moeten, om krachtig

voort te woekeren , een' rotsigen bodem hebben

,

welke zich , op Java , voorzeker nergens elders

bevindt dan in kraters.

Deze uitgestrektheid is gelegen aan de weste-

lijke helling van den Wayang. De hoogste

koppen van dezen berg , die (ge)ijk alles in den

omtrek) met digte bosschen bezet zijn , en zich

niet hooger dan SCO voelen boven het diepste

van den bodem dezer uitgebreidheid schijnen te

verhcIFcn , ziet men den eenen in het oosten , den

anderen in het noorden; zij vormen eene kleine,

van het noorden naar het oosten zich uitstrek-

kende ligging. Aan de helling nu schijnt, mid-

den door het woud licen , ccomual ecuc sccuudui-
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re vulkanische uitbersting te hr-bhen plaats ge-

had , welke den oorsprong gaf aan die naakte

vlakte.

Hel is eene sojfalara, welke nog talrijke, in

werking zij !ide Fumarolen heeft, en welks grond,

aan hel afhangen des bergs gelegen, zeer sterk

glooijende is. De rigling van deze soJfalara is

naar hel westen , terwijl dezelve in hel bed van

een klein beekje uitloopt , hetwelk tasschen wit-

achtige gerolde , vcrbrokcne stcenen aan de so/-

fa/ara een ondrinkbaar water ontleent , van een'

sterk zamentrekkenden smaak, en waarschijnlijk

veel zwavelzuur bevattende. Be oj)geheven bo.

dem bestaat bijna alleen uit ontlede steenmas-

sa's , over welke men , ten einde er niet in ta

zakkea , niet dan met veel moeite zijne schreden

wendt , en zulks te meer in den regentijd , wan-

neer deze stoffen, als 't ware, zich geheel en al

in eene soort van brij veranderen. Men ziel de-

zen grond a's bezaaid met honderde kalkige , on^

regelmatige stukken rots van verschillende groot»

Ie, waarvan de meeste, ten minste wat de opper-

vlakte aangaat , afgebrokkeld zijn ; terwijl men

slechts weinig vaste trachyt, of Irachyt-lavablok-

ken , doch onder deze eenige van eene geweldige

grootte, aantreft. De kleur van den grond iswit-

achtig , terwijl ook de zwarte kleur der afgebrok-

kelde steenen reeds voor het grootste gedeelte

verbleekt is. Vele daarvan zijn aan derzelver

zijden en aan de basis met zwavelblocmen en

spiesvornaige swavelkristallen overtrokken , welke
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de schoonste gele kleur hebben. Onder de mees-

te dezer rotsblokken vond ik eene zeer zonder-

linge , -witte , zilverglanzige , vczelige , uit zeer

fijne lange naalden zamengestelde , zeer ligle

zelfstandigheid , welke er bijna uitzag als asbest

,

die echter , bij nader onderzoek, bleekte zijn za-

mengesleld uit vezel-aluin , namelijk bisufp/ias

aluminae- Voornamelijk door de ongewoon groo-

te hoeveelheid , waarin dezelve voorkomt , is deze

merkwaardig, terwijl hij zich immer op nieuws

schijnt te vormen door de werking van de zwa-

veligzure dampen op de aluinaarde, de trachyt-

en de lava-rotsen,, In de solfalara is alles le-

ven. Uit duizende kleine openingen en sple-

ten sissen zwaveldampen, die bijna onziglbaar

zijn, en welke men, uitgezonderd het geruisch
,

ook aan den reuk en aan de warmte der met

zwavel bedekte spleten herkent. — Uit andere

groote openingen en spleten van rotsen, stijgen

gehcele kolommen van waterdampcn op. Hier

hoort men een donderend onderaardsch gedruisch

Tan water , dat voortdurend door de dampen

wordt opgeheven en neergedrukt
;
ginds ziet men

als 't ware waterketels, die, gelijk de Kawa-

Tringo in het Dicngsche gebergte onojihoudelijk

borrelen en schijnen te koken ; deze liggen in

het diepste gedeelte der solfalara ( alwaar al

het water te zamenloopt ) , terwijl de groot-

ste Famarolen , welker watcrdampen slechts

ce wa kken zwavelgeur hebben , zich in de

hoogste, het meest zuidoostelijk liggende streken

derzcivc, bevinden. — Daar ziet men onophoude»
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Jijk witte wolken van damp , even als bollen

,

opstijgen , en een groot gedeelte van de helling

van den berg omgeven.

Een fijne stofregen, welke van 1 lot 3 ure

aanhield , dreef mij naar het bivouac terug , waar

ik mijne Javanen , die inlusschen uit boomtak-

ken de hutten opgeslagen en deielve met pisang-

bladen bedekt hadden, bij het vuur vond zitten.

Ik stond verbaasd over hunne geringe gevoeligheid

voorden rook, die mij bijna had doen slikken,

terwijl zij zich daarin geheel eu al lieten inwik-

kelen.

De hoogte van deze laagste streken dezer snl-

fa'.ara bedraagt , volgens waarnemingen , welke

ik ten 4 uren deed , 5780 voelen. Daar het we-

der was verbeterd , begaf ik mij , tegen den

avond , nog eenmaal naar de solfalara , wel-

ke , vóór mijne komst op die plaats , wel door

wilde koeijen , maar niet door menschen .was be-

treden geworden. Ik zag toen den berg Malu'

bar ten N. , en de middelste punt van den drie-

hoofJigen Tiloe in het W. N. W. Achter den

Tiloe strekt zich van het N. naar het Z. de nog

veel hoogere berg Breng-Breng uit , welke , ten

we.slen van hier , zich als de hoogste vertoont

,

terwijl achter denzelven, in het westen , 15^ noor-

delijk van daar, de Paloeha uitsteekt. — Alles

wat men hier ziet , de geheele uitgebreide vlakke

ruimte, tusschen dit punt en den Tiloe, zuid-

waarts lot aan de zee toe, alle bergruggenen

toppen zijn met bosschen bedekt; — in deze on-

metelijke wouden is welligt de solfatara de
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cenige onbegroeide plek. Hier geeft de opge-

wocide, uitgcbleckle bodem, met zijne woest en

wild op elkander gestapelde rolsbrokken , die van

boven zwartachtig, en aan de zijden verbleekt,

of met zwavelbloemen geel gekleurd zijn , uit

lionderden openingen dikke dampen, welke zich

als 't ware onoplosbaar bolvormig verheffen , en

eea groot gedeelte der bosschen , welke den kra-

ter omringen , in hunne bleeke nevels wikkelen.

Wanneer men deze gele drommen , die wolken

van sulfer , ziet , en men hoort dat geruisch van

borrelen en bruisen , dan meent men niets te her-

kennen dan verwoesting , waarvan de oorzaak nog

niet is opgehouden. — Digt daarbij lacht het

groene woud den wandelaar tegen , als ware het

om hem gerust te stellen , en te getuigen van do

krachten der natuur , waarin alles , volgens eeu-

wige wetten , rustig ea harmonisch
,
geschiedt,
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Ik verliet deze solfalara , toen de zon , welke

achter het Bi-eng-Bretig-geberglc begon te zin-

ken , reeds haar avondschijnsel deed vallen over

de toppen van het TVayanff-geher^le. Reeds sche-

merde het ia het woud , over welks gewelfde op-

pervlakte ik mijne blikken sloeg. Reeds begon de

nactt zijne vleugelen over hetzelve uit te brei-

den , en over de wonderen , die het verborg. Die

nacht nu werd door een' helderen maneschijn

verlicht , terwijl de geheele natuur kalm was

,

en de stilte slechts nu en dan werd afgewisseld

door een groot alarm in het woud, door een ge-

weldig gedruisch in de toppen der boomen, ver-

gezeld van een hevig geschrei, alsof het woud
van een wild heirleger werd doortrokken. Het

waren geheele drommen van apen , die , welligt

door tijgers vervolgd , als het ware in 't wilde

voortvlugtende , van den eenen boom op den

anderen sprongen. Dan weder werd het eenige

uren lang stil , terwijl het maanlicht schilderach-

tig schemerde op de gewelfde en golvende op-

pervlakte der boomtoppen.

Ik had reeds al mijne plannen in dier voege

ingerigt , dat ik mij , in die streek , eenige weken

lang kon ophouden , ten einde een groot gedeelte

van de boomen dezes wouds te leeren kennen.

Daarna was mijn voornemen , mij zuidwaarts

to begeven , in eene rigting , in welke , gelijk

mijne Javanen mij opgaven , zich een groot meer

midden in deze onmetelijke bosschen moet be-

vinden; een meer, hetwelk ongeveer 1§ Eng.

mij! lang cii breed moet zijn, en een eilandje
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en eenige wèismakende vischsoorlen moei bevat-

ten. Van daar zou ik dan mijne reis voortzet-

ten naar het oosten van Java.

Beriglen van Batavia komende , moesten mij

daarvan, tot mijn diep leedwezen, doen afzien.

Ik verliet op den 24sien, des morgens vroeg, de

solfafara van den Warjang, De temperatuur van

het bosch beliep , vóór zonsopgang , 52° F. , bij

tamelijk hecte luchtsgesteldbeid. Wij bereikten

weldra den hoofdweg weder , die diep in het

schaduwrijke bosch , onder de boogswijze zich

buigende ranken van het bamboes, immer voort,

liep naar het westen; komende wij, alzoo , voor-

bij twee heele bronnen, van welke de eerste,

omgeven door een met gras begroeid moeras,

digi aan de Tjisankoi h"gt , en reeds op verren af.

stand te herkennen is aan de dampen , welke

hier opstijgen, — terwijl de tweede, naauwelijks

eene Engelsche mijl van deze gelegen , nabij het

beekje Tjibeurum Ie voorschijn treedt. Ik zag

namelijk daar^ een opene plaats in hel bosch , liet

mijne karavaan op den hoofdweg halt houden

,

en daalde toen , slechts van een paar jagers ver-

gezeld
, eenigzins naar beneden. Naauwelijks ech-

ter waren wij van tusschen het geboomte te voor-

schijn gekomen , of wij zagen een' troep wilde

stieren , van welke eenige graasden , andere zich

in het warme water schenen te baden, voor ons

uitspringen en als 't ware slormenderwijze in het

bosch dringen. Mijne jagers losten hunne gewe-

ren, maar te laat. De oevers van den Tjibeu-

rum zijn hier tot een klein grasveld verbreed , het-
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welk van rondom omgeven is door bosch. Ik vond

Jiicr eene Fragaria (F. indica , Asdr.) en eenen,

van twee tot drie voet hoogen , Ranunculus , voor

het overige niet ongelijk aan den R, lanugi-

nosus , L. , welke zich tusschen de grassen ver-

hief, en het beeld eener vaderlandsche weide in

mijne gedachten terugriep. Maar de boomva-

rens , weiks zich hier en daar boven den met

gras bedekten grond verheffen , en met het hchte

groen van hun schermvormig loof op de donkere

topgewelven der wouden prijken, herinnerden

mij weldra waar ik mij bevond. Hier komt het

heet water op talrijke plaatsen , ter breedte van

15 voeten, tevoorschijn, hebbende een' warmte-

graad van 120° F., zijnde zouder reuk of smaak,

en vloeijende in debeek Tjibeurum , welke, even

als de Tjisankoi , op den berg Malabar ont-

springt.

Hoe verder wij in de westelijke rigting in het

bosch doordrongen , en aanhoudend , hoewel al-

lengs en zeer weinig merkbaar , neerwaarts daal-

den , — met des te meer majesteit deed zich het

woud voor, en des te prachtiger en hooger ver-

loonden zich de heerlijke boomen met derzelver

schoon gewelfde toppen , welker verscheiden-

heid , die men reeds, bij de meest vlugtige be-

schouwing van de zoo menigvuldige eigendomme-

lijkheden van den habitus , den stam , de lakver-

deeling, het loof, en van de wijze, waarop zich

dit in elkander vlecht en eene soort van gewelfden

top vormt , erkennen kan , oneindig schijnt te we-

zen. Hoe veel nieuws en verwonderlijks zal hier



403

nog Ie vinden zijn; hoe vele dezer woudreuzen

mag men alsnog onbekend achten , en hoe groot

zouden de verdiensten van de Regering ten op-

zigte van de wetenschap zijn , indien zij slechts

een' teekenaar naar deze bosschen zond , die zich

met niets anders bezig had te houden , dan met

het getrouw afbeelden van al die honderden

soorten van boomen , in derzelver geheelen ha-

bitus I Veel komt hier voor de Cedrela febri-

fuga , met den reusachligen hoogen stam , en de

zich wijd rondom uitbreidende takken, om, op

eene hoogte van meer dan honderd voeten , eene

groote kroon van loof te vormen , hetwelk ge-

makkelijk te erkennen is aan de gevinde, bun-

delvormig zamengestelde bladen , en aan de witte

bloemen, welke overal op den grond verstrooid

zijn. Vele /'o//(os-soorten klommen hier langs

de boomstammen , terwijl eene overgroote menig-

te lianen met hare ranken hier door het ge-

boomte kruisten. Ik zag C/ssMs-soorten , voor-

zien van stengen , welke , aan derzelver voet zoo

dik als eene dij , spletig en hokkig waren , en

lot in de toppen der boomen opstegen, als 't

ware schijnende te wedijveren met rotang-scheu-

tcn en klimmende bamboesstengen. Een enkele

5'oewanAoen^-palm verhief zich daartusschen met

deszclfs piramidale kroon , terwijl soorten van

Amomum , Elelteriae , boomvarens , Panda-

7iu«-soorten , kleine Pinang-iia.\mcn (Pinanga,

Bl. .sp.) en /'isan^-stcngels het bosch vervul-

den.

lu eene streek van hel woud , waar de Tjibcu-
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rum in de Tjisankoi valt , en de lantstc TOor de

vierde en laalsle maal door den weg wordt door-

sneden , deed ik cene waarneming, en zag, bij

eene temperatuur van 70'', eene luchtdrukking van

655,00 millimeters. Dit nu, berekend naar den

barometerstand van 764,35, dien ik veertien da-

gen vroeger, op hetzelfde uur, bij eene tempe-

ratuur van ongeveer 87°, aan het strand, bij de

baai Palahoeroan-Ratoe waarnam , volgens de hy-

psometrische Tafels van Hobikeb , geeft eene hoog-

te van 4120 voet voor dit punt. (De verande-

ring toch , welke de drukking der lucht , op Ja-

va , gedurende den tijd van een paar maanden

ondergaat, is bijna onmerkbaar; terwijl de da-

gelijksche veranderingen regelmatig terugkomen.)

Het veelvuldig voorkomen van Sci/amineën ,

Pisang t en boomvarens op deze uitgestrektheid

bosch van 4000 voeten hoog, terwijl de breedte

Van den Wayang lol den Tiloe bijna 10 palen

bedraagt , kan ons geene bevreemding baren. Op
den 7090 voet hoogen top , hel hoogste punt

van den Malabar, toch, vond ik 4 soorten van

boomvarens ; terwijl' Cyalhea oligocarpa miki

en C'hnooph. lanuginosa, miki, zeer weelderig

groeijen op den 9300 voet hoogen top van den

Manellawangie. De Pisang (JUusa paradisia-

ea , L.) komt overal voor op Java , in vochtige

bergkloven , op eene hoogte van 5000, ja zelfs

van 6000 voel, zij ode aldaar nog zeer gemeen,

en , hetgeen belangrijk is , dezelfde soort , welke

ook in de hcete gebergten aan het strand gelegen
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Tan 500—1000 voel hoog (b. v. Ixisachea J)jok-

jokarla en Paljitan) in overvloed groeit.

Aan gene zijde van de Tjisokan steeg de

weg op , in de rigling van een' kleinen bergrug

,

vanwaar wij het uitzigt hadden over de woud-

vlakte in het N. W. naar de rigting van den

Tiloe, en in het O. Z. O. naar den IVayang

,

welken mijne Javaansche geleiders verkeerde-

lijk hielden voor den Malabar. Dezelve is on-

der de overige bergtoppen van deze keten, van

welke men eenen kegelvormigen in het O. 35°

Z , den JVayang in het O. Z. O. , eenen ten O.

15° Z. , eenen in het O. en eenen in het O. N.

O. ziet , slechts weinig uitstekend , echter ken-

baar aan de kolommen rook, welke mildea uit

het woud opstijgen. (Men zie het profil.)

In deze slreek werd ik de sporen gewaar van

een pad , naar het zuiden 'oopende, en ver-

nam van mijne geleiders, dat hetzelve door de

bosschen leidt lot het zeestrand. Deze streken

bij het slrand van Tjidamar zijn bewoond , en

het is van deze plaats , dat de bewoners der ber-

gen hunne behoefte aan zout verkrijgen. Uit

hoofde van de wilde dieren , ondernemen deze

licdi;n den logt slechts in gezelschap van 10—20,

liubljendc zij , uil hoofde dor ongebaande wegen
,

een' tijd van drie dagen noodig , om , in de naast-

bij zijnde bebouwde streken van Tjidamar , daar.

Waar een passanf^rahan , met name Jambang-

ten^a, ligl, Ie bereiken.

Nu scheen het terrein , hoe meer wij den Tiloe

*AT. Tijuscua. Ü. Vill. Si. 4. 27
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,

die hetzelve aanvankelijk nog in eene westelijke

en noordwestelijke rigting doorsnijdt , nu eens

zich in de kloven voortzet , en dan weder de

ruggen der hoogten bestijgt. Het terrein bezuiden

den weg moet duidelijk eerst hooger stijgen,

voordat hetzelve zich strandwaarts rigl ; alle be-

ken toch storten zich noordwaarts van daar uil

in den Tjisankoi, die eerst zuidelijk van den

Malahar afstroomt , en vervolgens , in plaats van

in eene zuidelijke rigting voort te loopen , zich in

eene westelijke rigting buigt om den Malahar,

en , na eenen zeer zonderling krommen loop ,

lusschen de bergen Tiloe en Malabar (hoewel

nader aan den voet des eersten, dan aan dien

van den laatsten) zich in het plateau van Ban-

dong vertoont , om zich daar met de rivier

Tjitaroem te vereenigen. Over nog eene andere

beek , de Tjiseroa , welke , van den Breng'Breng

afstroomende , zich eveneens uitstort in den Tji-

sankoi , stegen wij , in de helling van den Tiloe,

steeds hooger en steiler naar boven. Hier werd

mijne aandacht getroffen door een' schoonea

palm, welks loof, van eene ongemeen schoone,

lichte, pisang-groene kleur , ons vooikwam ge-

hecht te moeten zijn aan een' stam, die de dikte

kon hebben van eenen Pinang-'paXm (Areca com-

munis). Toen wij evenwel dezen stam in het

bosch zochten, om denzelven te kappen, was er

nergens een te vinden , en bemerkten wij , dat de-

zelve , in den vorm der Sirenen , wier ligcha-

men gezegd worden van onderen in eene slang
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te eindigen, zich in een' dunnen Rolang-slengel

verandert , welke slangswijze door het woud

kruipt. Ik heb deze Ca/amus-sooTt nog niet be-

stemd; de Javaansche uaam is Rotan poebhosoe.

Steeds bedekt door de schaduw der bosschen

,

riglten wij onze schreden in eene zuidwestelijke

rigliug over den bergrug , die achter den Tiloe

is gelegen (namelijk tusschen laatstgenoemden berg

en de Breng- Breng-]i.t\.ei\) , en stegen toen van

eene hoogte van ongeveer 5000 voeten aan die

zijde der helling af, zagen nu weder de ko/Ej-

tuinen , staken tweemaal over de beek Tjisonda-

ri , welke tusschen den Breng-lh-eng en den

Tiloe in 't algemeen noordelijk (of in eene N. N.

westelijke rigting) naar beneden loopt , en kwa-

men , omstreeks 4 ure , aan den passang7-ahan

Gamboeng aan.

Deze passangrahan , geheel en al gebouwd als

die te Tjiparai, ligt op een zeer sterk vooruit-'

stekend gedeelte van den berg , in het midden

van koffijluinen , aan de N. westelijke helling van

den Tiloe , "ftriens boschachtig gedeelte hieruit

vier stompe bergtoppen (van het N. N. O. naar

bet Z. Z. W. gerigt) gevormd heeft, van welke

men den hoogsten en middefslen in het Z. 35'^ O.

aanschouwt. In eene westelijke rigting verbindt

zich daaraan (meer zuidwaarts) de boschrijke rug

van den Breng-Breng , die ons in het uitzigt op

den Patoetia hinderlijk is, tevens het ])lateau van

Ban<lon<j aan onze blikken onttrekt, en zulks

door een boschachtig voorgebergte van den Tiloe
,

dat zich in eene noordelijke rigting uitbreidt voor

'il'
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hel uitstekend bergachtig gedeelte Gamboen(7

eu waarvan de voornaamste toppen de namen

Tjikodja en Poebboet dragen. Alleen de berg»

keten van Tjisondari ziet men links af van dit

voorgebergte liggen , en daarachter nog eenige

koppen tot de rij van den Pafoeha behoorende

:

namelijk den Tamhak Rocjon<j in het westen

10° Z. , den Rassapoejang in het W. 10° N. en

andere. De streek van de Tjisondari zal in het

westen zijn.

Gamboertf/ is 3980 voet boven de oppervlakte

der zee gelegen. Eene bijzonderheid, op de plan-

len-geographie betrekking hebbende , mag ik hier

niet onvermeld laten. Zij betreft de gi-ens van

Liquidambar AUingiana , Bi. Ik had , reed»

langer dan 14 dagen, deze schoone boomsoort niet

meer gezien, terwijl ik in de bosschen van hel

Malabarsche gebergte daarvan geen spoor ont-

dekte. Te dezer plaatse echter viel dezelve mij

terstond in het oog. Aan de regterzijde van de

beek Tjisondari (niet aan het afhangen van het

gebergte Tiloe , noch ook aan de overige bergen

der regterzijde) is geen enkel individu van deze

boomsoort te vinden , terwijl zich tegenover de

klove , door welke de Tjisondari afstroomt
,
ge-

heele bosschen uit dezelve gevormd , verhclTen.

Zoodanig bosch ontwaart men tegenover Gam-

boeng , hetwelk, uithoofde van de koffijkultuur,

voor de helft geveld is, en daar, als 't ware met

eene scherpe lijn van Erythrinae afgesneden

,

deszelfs geheele front den aanschouwer aanbiedt.

De laatste, die de kolhjtuinen omgeven, zou men,
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hoezeer door de Iiclits;roene kleur voor het ove-

rige genoegzaam te onderscheiden , naauwelijks

herkennen, gelijkende dezelve schier op eene mat

van gras , achter welke zich de Rasamala-reuzen ,

met duizendtallen van hemelhooge , lichtgrijze

stammen, als zuilen verheffen. Het is mij niet be-

kend , dal de Rasamala {Liq, Allinrjiana, Bl.)

zich ook buiten Java , op andere naburige eilan-

den, bevindt; ik betwjfel dit echter (a).

Zoo was dan het geheele vootkomen van dezen

schoonen boom binnen de streek van 2000 —4500

voeten bevat, op de bergen Salak, Gedé en 1'a-

ioeha , en op de weinige ruggen van de tusschea

den Gedé en Patoeha , en tusschen den Paloeha

en Tiloe liggende Kendang- en Bren(/-Bren(/-ke-

(a) Wij herioneren onzen lezercn de volgende mede-

deeliugen uit de VerliauJelingen van hel Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en ff^etcnschap-

ptn, als: Vde Deel, 2de druk, 1827, liet stuk

van NonoNnA , 1)1.48, Ahin^ia excdsa
,
ge-

naamd Rasamala ; bl. 65 , Relatie plant. Ja-
vantnsium, iterfactinne usrjue in Bandong rccoq-

nitarum a Dno Nokonha. Het laalstgemelde stuk

is niet» anders dan eene opgave van meer dan

7fX) Javaansclic planten met Ijalijnschc en inlaud-

ïche namen; IXdc Deel, bl. 1. Over de hoogte

en verdere natuurlijke gesteldheid van eenige ber-

gen in de Preanger-Hegentschappen ; eene voor-

lezing, gehouden door den Iloogleeraar C. G-. C.

IlEiNWAnn-r , aldaar vooral p. i'Jj Xde Ueel,

Over de getteldluid van liet gebergte Gtdé, dooi;

C. L. Ulumc '

DE VntESE,
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tenen , welke Loven die hoogte van 2000 voet'

uitsteken, beperkt; terwijl de oostelijke grens,

over welke geen enkel individu voorkomt, slechts

werd daargesteld door de beek Tjtson<lari. De-,

ze streek was ook vroeger bezocht geworden door

Prof. Reibwafdt.

Ik verliet Gamboeng den volgenden morgen

,

en wel langs eenen weg , welke zich slingert om
den oostelijken afhang van den ongelijken , labi-

rintvormigen uitstekenden top van het voorge-

bergte Tiloe , en aan het afhangen van dea

berg , den linkeroever van de beek Tjiragi volgt

,

lot in het plateau. Hier kreeg ik den berg Ma-

lahar weder in bet gezigt , die , naar zijne

verschillende toppen , eene menigte van namen

voert , als : Boendang , Klottok , Gamboeng ,

Tikoehoer , en welks top met eene groote klove

is doorbroken , als die van den Salak , welke

zich in eene N. westelijke rigling opent. De

zuidwestelijke afhelling loopt in eene zachte

glooijing lol over den voet van den Tiloe , bren-

gende daar den Tjisankoi voort , dien wij , vroe-

ger , in het plateau waren overgestoken. Nabij

Bandjaran , niet ver van de brug , die over den

Tjisankoi ligt
,
ging ik spoedig voorbij den voet

van het Malabarsch gebergte, DAar vervolgt

de vlakte lusschen dit voorgebergte en den Tiloe ,

den loop van den Tjisankoi nemende, in eene

bogl naar het zuiden.

Van het hoogste punl van het plateau , waar

de Tjisankoi zich in de Tjitaroem uitstort , het-

zelfde , waar men gewoonlijk de rivier overvaart

,
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en men aan den vlakken oever doorgaans niets

gewaar wordt , behalve volkomen evenwijdige en

horizontale aardlagen van i — I voet dikte , en

nu eens door eene roode , dan weder door eene

bruine kleur onderscheiden, nam ik de ber»ea

in de volgende rigtingen waar :

Den hocgsten top van den Tiloe Z. Z. W.
Den hoogsten top van den Patoeha W. 30' Z.

Tombai roejong W. Z, W.
Het midden van den Malabar Z.

(voorgebergte van denzelvenvan hel O—W.)
Rakoetak Z. 30 O.

Mandalawangie O. 20' Z. (a),

Soemhilany O. 10' N.

ManglaijatKj N. O.

Boekit.Toenfjtjoel N. N. O,

Tankoeban-Prahoe N. 5' W»
(in het midden)

Boeran(jran(j N. 15° W.
(in het midden)

De lagere, slechts op ecnige toppen met bosch

bedekte keten van de Tjisondari strekt zich van
het zuiden naar het N. in het plateau uit. De ber-

gen Boerangrang , Tankoeban-Prahoe , Boekil-

Toenggocl en Manglayang z\]n slechts verschillen-

de toppen (of kraters) van dezelfde keten ; en

evenzeer behooren de Slandalawangie en Ra-
koetak tot eene en dezelfde keten.

(a) Met te verwisselen met <Icn Mandalavangie,
Ucii hüüjjstcu top van hel OVc/t-achciyle.
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Spoedig kwam ik , ingevolge de door mij onl*

vangene bevelen , weder te Bandong en te Tjand-

jor aan , van waar ik mijn' terugweg naar Ba-

tavia aanvaarde , dwars over het gebergte Gedé ,

door welks bloesemrijke bosschen, uit Thibaudiae

en Lepfospermuiii'SOOTlea bestaande , ik afdaal-

de , om weldra deze prachtige natuurtooneelen te

verwisselen met de ziekenzalen en de lijk-

kamer van het hospitaal te Weltevreden.

Batavia , December , 1839.
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j5 A'on utique solo planctu muliebribusque tamentis , sed

,f admiratione potissimttm et aemulandi contcntioiie

„ memoria Magnorum Firurum est condecoranda,
"

T. HEMSTERHUSIU5, Oratt. p. 151,

In hel laatstverloopen jaar ontviel der kruidkun-

dige wetenschap meer dan één harer verdienstelijke

beoefenaren , wier namen steeds met roem in ha-

re geschiedboeken zullen vermeld slaan. Wie is

er, die, bekend met den omvang en de letter-

kundige voortbrengselen onzer wetenschap , de

verdiensten niet op prfis steil van den voorlrefle-

iijken Jacquir , in leven Hoogleeraar te Wcenen

,

of van P. J. Redoutk, wiens kunsipenscel en ta-

lenten oas de praclitigc tcckcningcn en monogra-



phieën over de Rozen en Lelie-gewassen ver-

schaften ? Wie kent niet, wat de Fransche na-

tuurkenner en] Iconograaph Turpin voor de we-

tenschap verrigt heeft ? En wie eindelijk is er

,

die , de vorderingen der natuur-wetenschappen aan-

schouwd hebbende , niet met de grootste belang-

stelling de treurmare vernomen heeft , dat ür.

Franz Joiios Febdihahd Meten , in leven Hoog-

leeraar te Berlijn , aan de natuur den tol betaald

heeft ? Wij hebben het van onzen pligt geacht

,

aan dien man eene , zij het dan ook zwakke

,

hulde toe te brengen, waarop zijne verdiensten

aanspraak maken, De wetenschap is hem duur

verpligt. Zijn arbeid is , ook onder ons , op hoo-

gen prijs gesteld. Zijne werkzaamheid en echt

Duitsche vlijt grensden schier aan het onmogelijke

en ongeloofelijke. Zijn aanzijn was een merk-

waardig verschijnsel , een voorbeeld ter navolging

en ter waarschuwing. De morgen van zijn leven

was met luister aangebroken en scheen een' schoe-

nen dag te voorspellen. Maar, de Albestuurder

had het anders besteld; want, eer nog zijne zon

den middag bereikt had , werd haar glans plot-

seling beneveld en het levenslicht uitgebluscht

,

om niet meer voor de menschen te schijnen

!

De bijzonderheden van zijn leven komen hier

hoofdzakelijk op neder (a).

(o) Ik ben de kennis daarvan verschuldigd aan den

Hoogleeraar H. F. Link, te Berlijn. Deze orlving

de racdedeeling daarvan, voor mij, van Müye.n's

broeder, aldaar.



Meye!» zag het eerste levenslicht te Tilsit , ih

Oost-Pruisen , op den 28''en Junij van het jaar

1804. Zijn vader was daar President van het

Handelsgericht. Toen deze, in 1811, aan den

zevenjarigen zoon ontviel , bleef Meten alleen toe-

vertrouwd aan de zorg zijner moeder. Op het

GjTnnasium te Tilsit , oulvrikkelde zich in den

jongeling reeds meer en meer de zucht voor na-

tuurkennis en bepaaldelijk eene bijzondere nei-

ging tot de beoefening der kruidkunde , onder de

leiding van den hoofd-onderwijzer List. Bij gebrek

aan het noodige tot bekostiging zijner Academische

studiën, besloot Metes , in 1819, alzoo slechts

vijftien jaren oud, zich aan de studie der artse-

nijbereidkunde toe te wijden. Hij verbond zich

,

tot dat einde, te Memel, bij eenen apotheker,

voor zijne dusgenoemde leer- , of eigenlijk dienst-

jaren. De toestand der pharmaceutische weten-

schap was toenmaals, in Duitschland , even min

als die der natuurkundige .wetenschappen in 't al-

gemeen , waarvan zij de toepassing is , zoo voor-

treffelijk als in onze dagen. Welligt waren ook

de plaatselijke omstandigheden in den artsenijwin-

kel , waarin Meyem zich verhuurd had , minder

gunstig. Allhans geheel andere verrigtingen , dan

de beoefening van wetenschappen , waren hem ten

pligt gesteld. Zulke bemoeijingen lachten hem

weinig toe. Hij zag al spoedig om naar eene be-

tere gelegenheid , om zijnen lust voor studie ge-

heel bot te vieren, en zich ontslagen te zien van

werkzaamheden of dicnslbetooningen , waartoe

«iju geesl weinig geschikllicid overliet. Een mi-



der broeder, te Berlijn t nam hem, in 1821 , bij

zich. Dien man zij dank en eer toegebragt Toor

het vervullen van den broederlijken liefdepligt,

welke zóó veel moest bijdragen tot de vorming ea

ontwikkeling van den jongeling , die later als

man , eene zoo eervolle plaats in de geleerde we-

reld bekleed heeft. Die broeder stelde hem de

gelegenheid open om het Joachimsthaler Gymna-

sium in gemelde hoofdstad te bezoeken. Op het

laatst van 1822 begon hij zich , op het Konink-

lijk Militair genees- en heelkundig Instituut al-

daar , toe te wijden aan de studie der geneeskun-

dige wetenschappen. Op den 2''e" October 1826

verwierf hij den graad van Doctor in de genees-,

en heelkunst , en gaf als zijne Academische proeve

een geschrift , hetwelk hem deed kennen als gron-

dig beoefenaar der physiologie (a).

(a) De primis vUat phaenomenis in fluidts formativit

et de ciiculalione sanguinis in parenchymate , Be-

roliui. 1826. De volgende regels , welke wij uit

dit Academisch geschrift hier overschrijven , doen
ons zien hoe hij, reeds in 1823, en dus als jon-
geling van negentien jaar , waarnemingen deed
omtrent de gewigtigste onderwerpen der physio-

logie , welke de eerste geleerden van onze eeuw
hebben bezig gehouden. Hij schrijft aldaar ,

bladz . 17, » Materia seminalis plantarum pollini

» intst , mucilaginosa oleosa grumosa est, quae
itmembrana poUinis rupta maxima vi procedit, ei

» m aqua circumvagans clara luce et magna oug-
» mentatione adveniente , innumerahilem copiam

nparticularum parvarum ostendit, guibus motus

nproprius insiliu est, a qua causa, easde/n ani-

xmaleula stminalia plantarum esst ex analogia



Zijn nimmer ruslende geest vond , ook in de uit-

oefening der pliglen van militair-arts, te weinig

zelfvoldoening. Koe schoon ook de geneeskunst,

hoe waarlijk verheven haar doel en hare strek-

king zijn , zij schijnt een groot deel van hare

aanlokkelijkheid te verliezen voor hem, die zich

heeft toegewijd aan die wetenschappen, welke

tol eene wiskundige zekerheid of tot eene meer

inwendige kennis der natuur leiden. Hij zoekt

naar de harmonie en vindt die, in 't geschapene

overal ziglbaar. Hij schijnt het disharmonische,

onkundig om het te verstaan en te ontraadselen
,

te vlieden , slechts vermogend om de natuur op

eene empirische wijze te helpen , om tot haar even-

wigt terug te keeren. Zoodanigen zijn intusschen

slechte dienstknechten van Aesculaap. Zij doen

wél, zich te onthouden van eene kunst, die, zij

moge al in een' wijsgeerigenzin, nog veel te wen-

» cum animalibus puto. Quae fere magnituclinem

r> et formam Monadum habent, sedpaulo post ma-
nteria eiupta motiunlur. Sed ad hanc obserra-

» tionem facitndam bona instrumenta et maxima
r>inlenlio requiruntur. " Meyen" heeft later dit

gevoelen, dat trouwens niet door hem 't eerst

was voorgedragen, steeds blijven verdedigen en

de aanwezigheid der gemelde diertjes in het stuit*

meel, in vele hunner eigenschappen toegelicht.

Zie*. Ueber Spermato/.or-ri der f^efjetabilien ^ in

WiKOMASN's Aichiv, 1838. 2tcs Heft. pag. 212.

Hij mogt zich in later tijd verheugen in 't bezit

vaneen Plosischcn inicroscoop. — n Ipse vidi^**

vervolgt hij, r> mutiuncm spontatteam pailicularunt

rtpollinit poit trupiionem pollinis, Jam ante tra

»annos tl paulopost viru/n Cl, LiMK cfc hac obiW'
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schen laten , echter der volkomenheid meer en meer

tracht te naderen , wal hare toepassing aangaat

,

op den hoogsten prijs te stellen is , en tot de meest

gewigtige aangelegenlieden van den mensch be-

trekking heeft,

MErEw zette zijne botanische studiën steeds voort.

Hij gaf vooral in Tijdschriften eene reeks van ver-

schillende
,

grootere en kleinere verhandelingen

uit. In het jaar 1830, verscheen zijne Phyloto-

mie , een werk , waarin een schat van eigene waar-

nemingen en onderzoekingen wordt gevonden.

Maar , hij wilde ook , ware het mogelijk , de

natuur aanschouwen en bewonderen daar , waar

zij al hare kracht en majesteit ten toon spreidt

,

in de tropische gewesten. De gelegenheid om
eene reis om de aarde te doen , werd gretig door

hem aangenomen. In Julij 1830 verliet hij Ber-

lijn , en op den S''^" September daaraanvolgen-

de , begaf hij zich te Hamburg , aan boord van het

prachtig Koninklijk Pruisisch koopvaardijschip

de Prinzess Louise
,
genaamd naar 's Konings

jongste dochter, thans de Gemalin van Z. K. H.

Prins Trederik der Nederlanden. De gezagvoer-

der was Kapt. Wendt , wiens bekwaamheid en

welwillendheid later steeds door Meïe» zijn ge-

prezen. Het was de derde reis om de wereld van

wege het Pruisisch Gouvernement , met een mer-

» vationc certiorem feci, gui artem eam falsam esse

yyputavit, sed observaiionibus saepe repetitis tarnen

» rem ui a me obsenabatur mundo erudito diju-

» dicandam iradam. " Hij is in volgende jaren

meeimaien op die waainenüngea terug geküiiien.



canliel doel ondernomen. Aan Dr. Metbw werd

niet alleen de geneeskundige verzorging der equi-

pagie, maar tevens delast opgedragen om , daar,

waar het mogelijk zoude zijn , natuurkundige na-

sporingen te doen. En , op welke wijze hij aan

dien last gehoorzaamd hebbe, blijkt uit vele zijner

geschriften , maar bovenal uit de mededeeling zij-

ner reize, waarvan alleen de historische beschrij-

ving twee zware boekdeelen in kwarto formaat

beslaat. In 183*2 keerde hij vau zijne reis terug,

en gaf, ondersteund door de welwillendheid vau

den Koning , het bovengemeld geschiedkundig

gedeelte van zijne reis uit (a). Wij achten het

overbodig en bovendien onmogelijk , om over de

verdiensten van dit werk in 't kort Ie spreken.

Genoeg zij het, dat er duizenderlei zaken in voor-

komen , niet alleen tot de natuurlijke geschiede-

nis betrekking hebbende , maar tot statistiek
,

ethnographie , topographie , meteorologie , enz.

,

en waaruit althans blijken kan met hoe groolen

ijver Meïes , aan wien niets scheen te ontgaan
,

in die betrekking is werkzaam geweest. Dat onder

al die mededeelingen over zoo verschillende vakken

van wetenschap , veel moet voorkomen , hetwelk

een nader onderzoek vereischt , laat zich gemak-

kelijk bevroeden. Over vele zaken , in dat werk

(«) Zie •. lieise um die Errlt in den Jahren 18.30,

1831 en 1832, Kciliu 1834. quailo. I. s 1—493.

II. s. 1—411. 1835. Dit werk is door onzcu ge-

leerden lïD'lgcnoot Or. G. Acklu Stkatinoh in

lift NederJiiitscli bearbeid en aldus onzen land-

Ijc-uuuleu meer algemeen bekend yewordeu.
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voorkomende , is hij , en dikwijls te regt en grondig

bestreden. Meten heeft , waaneer hij zich in zulk

een' pennenstrijd gewikkeld zag, zijne te voren

geuite meening of uitspraken wel eens al te zeer vast-

gehouden. Het : « viagni ingenii multaque ni-

hilominus habituri " enz. is eene gulden les , welke

ieder kundig man zich diep moest inprenten (a).

Eene overgroote menigte van natuurvoorwerpen

moet, naar ik gis, op diereize, door hem zijn bij-

eengebragt. Zijne physiologische geschriften wijzen

op een aantal derzelve , welke door hem zelvea

waren aangevoerd , en waarvan het onderzoek niet

zelden tot gewiglige nasporingen en ontdekkingen

geleid heeft. Wij herinneren , uit den overvloed van

zaken , welke ons te binnen komen , hierbij slechts

aan den bouw der Varenstammen , en aan de cel-

lulae Jlbrosae , zoo schoon door Purkinje m de

helmknopjes aangewezen , en uitmuntend door

Meiem toegehcht in eene allerbelangrijkste soort

van Stelis , op Lucon ontdekt , en in vele exotische

Orchideën , door hem gezien; Bet doorbladeren

alleen van Meteh's Harlemer Preisschrift en

zijn Neues System der PJlanzen-Physiologie

kan hiervan eiken belangstellenden de overtuiging

geven , terwijl ons bestek niet gedoogt in bijzon-

derheden dienaangaande uit te wijden.

In Augustus van laatstgemeld jaar benoemde

de Koning hem tot Buitengewoon Hoogleeraar

in de Philosophische faculteit , bijzonder voor het

vak der kruidkunde aan de Universiteit te Berlijn

,

en schonk hem bovendien eene buitengewone jaar-

(a) Celsüs VIII. 4.
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wedde. Hij was die eervolle benoeming verschul-

digd aan de hooge aanbeveling van den verdienste-

lijken Minister voi» Altensteiji en van Aleicamoee

voir Hdmboldt , zijne twee voorname begunsti-

gers. Nu vermogt hij zich geheel en al aan zij-

ne physiologische nasporingen toe te wijden. En

,

hoe kwijtte Meter zich in de hoog vereerende

betrekking hem opgedragen? Hiervan getuigen

de vruchten van zijnen arbeid. Hij deed dit op

eene wijze , die bewondering verwekt en me-

dedoogen tevens. Want zijne gezondheid werd

door dien grenzeloozen ijver , waarvan wij onder

de tegenwoordig levende natuurkundigen geen

tweede voorbeeld aan hem gelijk kennen, ten

eenen male ondermijnd. De waarschuwingen zijner

vrienden en dierbare betrekkingen vermogten hem

in geenen deele terug te houden van zijne in-

spanningen en schier onafgebrokene nasporingen ,

van welke slechts eene rust van weinige uren , ge-

durende den nacht , hem deed verpoozen. Geen

wonder is het dus, dat zijn ligchaam niet lange

weerstand bood. In den nacht van den l^^^" op

den 2*':" September dezes jaars, overviel hem in

den slaap eene beroerte , welke een einde aan zijn

leven maakte (a). Hij mogt slechts den ouder-

dom van 36 jaren bereiken.

(a) Ia deozelfdca nacht stierf een ander zeer ver-

dieiislelijk kruidkundige, me<le sleclils 36 jaren

uud, Hkhmann Julius Sciiijltes, bekend door

de voortzctliog van liet door zijn' vader begonnen

Systema ver/tlabilium , en als mede-redacteur van

DuoiSK'i I'olyUclinUchei Journal.
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Be Uiiivprsiteit Ie Boitn benoemde licm eers-

halve lot Doctor Philosophiae. De Kouing van

Pruisen vereerde hem de groote gouden medaille

voor de beschrijving zijner reize. Door het Fran-

sche Instituut , door Tetler's Genootschap te

Haarlem , en de Academie van wetenschap-

pen te Göllingen , werd hij met goud bekroond.

De Academie van Natuuronderzoekers , de Bo-

tanische Sociëteit te Londen , het Silezische

Gezelschap voor Vaderlandsche Kuituur , en de

Koninklijke Maatschappij voor Horticultuur te

Berlijn droegen hem het lidmaatschap op. In

den loop dezes jaars (1840J werd hij benoemd

tot Algemeenen Secretaris van laatslgemelde in-

rigting , welke onder de belangrijkste insteUingen

-voor wetenschappen in Europa mag worden ge-

rekend en , wel niet in omvang , maar zeker in

degelijkheid harer gesch;iften , met de Hortir.ullu-

ral Society van Londen mag wedijveren. Die

inrigting heeft zich dus slechts eenen kleinen tijd

in zijn bezit als Secretaris mogen verheugen.

Hij was in 1834 gehuwd met Mathilde Guse.

Als plotseling in diepen rouw gedompeld , be-

treurt de met hun vierjarig zoontje achtergelatene

weduwe den dood hares echtgenoots.

Ml YE!! heeft gearbeid in een der schoonste tijd-

perken der planteu-physiologie en niet weinig tot

hare ontwikkeling bijgedragen. Wij mogen niet

afzijn om van eenige zijner geschriften eene meer

opzettelijke melding te maken. Zijne Phytoio-

mie (a)
,

geschreven op een' vijfentwintig' arigen

(«) Uitgegeven te Berlijo, iu 1830, in Ociavo,
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leeftijd, is, naar ons oordeel, met al hel gebrek-

kige, dat een onrijpe leeftijd, en de stand en aard

der zaken toen medebragten , een verdienstelijk

werk. Ik geloof niet , dat men dit zal betwijfelen ,

maar ik meen het toch te moeten en ook te kun-

Beii bewijzen. Er was toch sedert het drietal

geschriften van RuDOLpnf , L. C. TaeviBASUs en

Li^K , als antwoorden op de Göttinger prijs-

vraag , in 1806 uitgeschreven , en sedert het beken-

de stuk van Kiesek bij Tbtler's Genootschap in

1812 bekroond
,

geen algemeen hoofdwerk op-

zettelijk aan den geheelen omvang der phytolo-

mie toegewijd, verschenen. Eeue menigte van

belangrijke ontdekkingen , vooral van bovenge-

melde geleerden , van Dd-Petit-Thodars , Bais-

ssAD-ItfiaBEL , RoBBET BaowK , De Candolle ,

L. C. Tbevira;<us, en zoo vele anderen, waren in

afzonderlijke verhandelingen voorgedragen; maar

aan een algemeen , kritisch overzigt van al wat

in het gebied der Phylotomie verrigt was , was

niet voldaan, — Zonder nu te willen treden in

eene beoordeeling van de waarde van Mbybn's

kritiek, of van zijne geschiktheid en bevoegdheid

daartoe op dien jeugdigen leeftijd , zien wij ech-

ter, in dat werk, niet alleen eene vrij volledige

zamenstelling van onderzoekingen van anderen

,

maar honderden van 's mans eigene, microscopi-

sche waarnemingen. Zijne Phtjtolomie biedt ons

den eersten arbeid aan , waarin de voorhanden

zijnde bouwstolTen , naar de behoefte van den lijd
,

tot een meer wetenschappelijk geheel en onder

algcmccnc gczigispuntcn voorgesteld zijn. De ver-
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deeling van het celweefsel in verschillende soorten
,

is , door Meyeb , in dat werk het eerst voorge-

steld en later in al zijne geschriften over phy-

totomie , met eenige wijzigingen herhaald gewor-

den. Niet dat wij al hetgeen door hem voorge-

dragen is , beamen ; maar wij meenen , dat in dit

geschrift overvloedig doorstraalt de zucht tot eige-

ne waarneming der natuur , en die oorspronke-

lijkheid , welke volstrekt alles , wat uit zijne pen

is gevloeid , kenmerkt , en hem
,

gedurende zijne

korte verschijning op het tooneel der wereld, als

een' man van genie heeft doen achten. Zijne ver-

handelingen over de beweging der sappen (a) ,

de Priestleysche stof (6) , de physiologie der Al-

gen (c), de zelfstandige beweging der molecu-

len (d) , den inhoud der cellen in de planten (e)

,

welke rijk zijn aan eigene en niet zelden zeer

(a) Veher die Circidation des Lebensaftes , in den

Fftannen; von F. J. Meyen. Linnaea. II. Bd.

IV. Heft. Oct. 1827. S. 632— 671.

(J) Ueber die Priestleysche giiine Materie, wie ueber

die Metamorphose des Protococcus viridis in

Priestlya botryoides und in Ulva terrestris. a. a.

O. II. Bd. Drittes Heft. Juli 1827. p. 388— 410.

(e) Beitrage zur Physiologie und Systemalik der

uilgen , in Nova Acta A. C. L. C. Tom, XIV.
Vol. 2. p. 436.

{</) Historisch- Physiologische Untersuchungen übcr

selbstbewegliche Moleculen in Rob. Bbown's Ferm,

Schr. von C. G. Nf.es von Esenbece, IV. Bd.

S. 326-498. Nürnbcrg 1830.

(e) Anat.-Phys, Untersuch Hibildm Inkaltder Pjlan-

unaellfn, Bcrlin 1828,
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goede waarnemingen van blijvende waarde , meest-

al vóór het uitgeven van zijne Phylotomie be-

kend gemaakt , hadden den Schrijver doen ken-

nen als gelukkig onderzoeker van vele der gewig-

tigste vraagstukken der Physiologie.

Wij herhalen het , als het eerste grondige en

de geheele phytotomie omvattende geschrift, na

Kieser's prijsverhandelmg, steekt de Phytolomie

•van Meter , daarmede op eene zoo treffende wij-

ze af, dat het eerstgenoemde werk ia vele op-

zigten , eene slechts historische waarde heeft be-

houden ; iets hetgeen zeker niet weinig pleit voor

de vorderingen der wetenschap in zulk een kort

tijdsbestek. Volgen wij , in het opvolgend tiental

jaren , MEyEH , arbeidende in de wetenschap , om

ons te overtuigen , dat deze sedert 1830 (a) eene

ongeloofelijk hooge vlugt heeft genomen , en ten

einde het deel te kennen', hetwelk die ijverige na-,

tuuronderzoeker daaraan gehad heeft.

(o) De waarheid hiervan is , mijns beilunVeus , onbe-

twiilbaar, M£V£M zelf heeft zich daaromtrent een-

maal , onvoorzigtig genoeg , verklaard. Zijne bij

Teyleh's genootschap in 1835 bekroonde prijsver-

handeling begint hij , mei te zeggen , dat de Phyto-

tomie, sedert de laatste vijfjaren, einen aiuseror-

dtnllichen Schwung genomen heeft. Men herin-

Dcre zich, dat hij vijl' j are» vroeger, in 1830,

aijne Phylotomie liad uitgegeven. Ik geloof niet

,

(Ut hy er dien zin aan gegeven wilde heb-

ben , aU of hij do reformator In de wetenschap

ware. Maar, hot is niet te ontkennen, dat men
Idiii aau anderen, dikwijls ouwillcus , aansloot

geeft.



Na zóó veel inspanning op den reeds fang be-

arbeiden, maar nog slechts ten deele ontgonnen

grond , kon het wel niet anders of Meyeb moest

in , maar vooral ook buiten zijn vaderland (t nee

est propheta in palria " schrijft Linnabus aan

onzen Burmakit) («) veel naam verwerven. Zijn

boek werd overal in Europa gelezen en deszelfs

schrijver zag ook zijn' naam opgenomen onder

die der aanzienlijke mannen in de wetenschap.

Er was nu voortaan geen onderwerp in de we-
tenschap , waarover Meyew zijn eigen gevoelen

niet uilbragt; er kwam geene bijdrage van eenig

geleerde te voorschijn, welke den toets van Meten's

kritiek niet te doorstaan had , en weldra trad hij

op als gestreng beoordeelaar van den arbeid van

allen , die zich , in welk opzigt ook , voor de we-
tenschap trachteden verdienstelijk te maken. Dit

blijkt, onder anderen, uit den brief door Mbyeh,

op den 15 Julij 1833 uit Berlijn geschreven aan

A& Académie Royale des Sciences, te Parijs (6),

nadat gemelde geleerde Instelhng , ter beantwoor-

ding voor hetzelfde jaar had voorgesteld eene

(o) Epistolat inedilae , Caroli IjINNaei. Ex auto-

giaphis publici juris ftcil H. C. van Hall,
Gron. 1830. Epist. V.

(6) Eene Hoogduitsche vertaling daarvan door don

Schrijver bezorgd, is afzonderlijk uitgegeven on-

der den titel van : Ueber die Bewegung der Sdjte

in den Pflanzen, Ein Schreiben an die Königlichc

Acadanic der irissenscha/ten zu Paris; BciUsch

bcai heilet und niii Anrfierkungen vcrsehen , Berliu

1834.
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prijsvraag over den omloop der sappen in de

jilanlen , waarop één enkel antwoord, van Prof,

C. H. ScnrLTz , te Berlijn, was ingekomen , wel-

ke geleerde reeds in 1829 over hetzelfde onder-

werp aan de Parijssche Academie eenige we-

tenschappelijke mededeelingen aangeboden had.

Laatstgemeid schrijven van Schültz nu was dere-

den , waarom MEVEir vermeende zich tot die

Academie te moeten wenden , met het doel om de

algemeene toepassing van eenige beschuldigingen ,

door ScHüLTz , zoo het heette, den Duitschers

ten laste gelegd , te bestrijden , en tevens eenige

geschriften , in Duitschland over dat onderwerp

yerschenen , meer algemeen te doen bekend wor-

den. Het valt altijd moeijelijk te beslissen, in

hoe verre , bij wetenschappelijke geschillen , per-

sonen met zaken vermengd worden. Het is ge-

noeg bekend , dat zulke twisten niet zelden op

spitsvindigheden uilloopen. Maar het is niet min-

der waar, dal door dezelve, in de wetenschap-

pen , ook wel eens groote zaken zijn uitgemaakt.

En , om ons hier slechts tot voorbeelden uit de

physiologie te bepalen, heeft wel iemand meer

van aanvallers en tegenstrevers te verduren gehad ,

dan de groote ontdekker van den bloedsomloop

in de dieren ? en is er wel eenige ontdekking

voorgedragen, die, in laler tijd minder is betwij-

feld geworden ? Zoo zal het welligt ook gaan

met de leer van den omloop der sappen in de

planten, die, zij moge dan door ScnotTZ of

door anderen, ontdekt of aangewezen zijn, ze-

6
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ker door hem op eene voortreffelijke wijze is toe-

gelicht , en in de hoofdzaak door niemand meer

kan worden betwijfeld (a).

. In den bovengemelden brief nu , lieeft Meyeji de

aandacht der Fransche Academie ingeroepen op

zijne eigene , vroeger bekend gemaakte ontdekkin-

gen , betreffende de beweging en den omloop der

sappen in de planten en zijne geschriften over

dit onderwerp (6).

. De verhandeling van ScnoiTz verkreeg den

Monthyonschen prijs, maar aan Meïen werd me-

de voor zijne mededeelingen eene gouden me-

daille vereerd , en de uitspraak over zijn geschrift

bewees bovendien , hoe hoog men het bij de eer»

(a) Zijne voornaamslc geschriften, over den omloop

en Je beweging iler sappen zijn de volgende :

Veler dem Kreislauf des Saftes im Schöllkraute

und in mehreren andein Pflaitzm. Microscojii-

sche Beobachtungen und Entdeckungen von Dr*

C. H. Sciiur,TZ , Beilin 1822. — Ueber den A'reis-

lauf des Saftes in den Pflunzen , 1824. — /Jas

System der Circutation in seiner Enlwiekelung

u.s.w
,
Sluttgardt 183G. — Si/r la circitlalion et

sur les vaisseauJC latici/eres duns les plantes ,
par

Ic Dr. C. H. ScHtTLTZ , Paris 1839. Ijaalstgcmekl

werk is de , reeds in 1833 , door de Fransclie

Academie bekroonde prijsverhaudeliug.

(i) Zie ; jYova Ada Aead. Caes. Leop. Nat. Cur.

Vol. Xlll. Tom. 11, — Anatomisch-physiolocji-

sc/ie Untersucliungen ueber den Inhalt der 1'flan-

zenzellen, Bcrlin 1828. — Liunatu, vou 1827.

}i. 032—670. — A'ova Mtu Aead. G. L. C.

Tom. X. p. U.



19

ste geleerde Instelling in Europa had aangeschre--

Ten (a). Het vraagstuk van den omloop der sap-

pen is sedert immer een twstappel geweest tus-

schen deze twee verdienstelijke mannen. Moge al

aan dezen of genen kant te groote vasthoudend-

heid aan vroeger opgevatte meeningen hebben

plaats gehad , wij hopen dat , ten slot , de we-

tenschap er bij zal hebben gewonnen.

In het jaar 1835 bekroonde Teyler's Tvyeede

Genootschap, te Haarlem, eene verhandeling van

Metes op eene nieuwe door hetzelve uitgeschre-

vene phjsiologisch-botanische prijsvraag , waar-

bij men de vorderingen der wetenschap , sedert

Kiesee's wel bekend geschrift had gewenscht Ie

zien opgegeven. Hetzelve had verlangd om uit-

eengezet te zien , wat men , vooral ten gevolge

der verbeteringen van het microscoop , sedert

Kieser's verhandehng, beter of anders had leeren

kennen: Dit stuk zag in 1836 , te Haarlem het

liclit , onder den titel van : üeber die neuesten

Fortschrille der Anatomie und Fhysiologie

der Gewachse, von F. J. F. Meyen. Dit , in

vele opziglen, merkwaardig boek doet ons ver-

baasd staan over de reuzenschrcden der weten-

schap, in den korten lijd van naauwelijks twin-

(a) In het rapport der Commissie , vanwege de Fran-

aclic AcaJciiiic benoemd, tot bcoordecling van de

vei'haudcllng door Sciiultz ingezonden, wordt

onder anderen, van den brief van Meyen ge-

zegd: » Soit Mémoire nous a cié tri-s utilc ; ila

conti iiué it ixlaiier ndtrt jugemcnt."

Il'
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tig jaren , tot eene ongekende hoogte opgevoerd

}

terwijl zij in het begin dezer eeuw, nog in zoo

menig opzigt, gevestigd was op de uitspraken van

Gbew , Malpighi en onzen landgenoot van Leeo-

WENnoEK , wier geschriften de XVII"^e eeuw tot

sieraad hebben verstrekt (a). Het overgroot aan-

tal van eigene nasporingen in het gebied der ont-

leedkunde , door Meten in dit boek bekend ge-

maakt , moet de meest gespannen verwachting

overtreffen. Zoo ergens , in ons land zeker , is

dit werk algemeen bekend geworden
, gelezen en

herlezen door elk , die onder ons in die wetenschap

eenig belang stelt. Het Teylersch Genootschap

heeft met de bekrooning en uitgave groole dienst

gedaan aan de geleerde wereld , aan studerenden

in de wetenschap , vooral in ons vaderland , en ook

aan zijn' eigen naam. Dit zelfde geschrift evenwel

,

hoezeer voortreffelijk , heeft zijne schaduwzijde

,

in welks beschouwing wij liefst niet verre willen

treden. De achtingswaardigste geleerden in ons

land hebben over het werk van Meyen, bij Tev-

ier's Genootschap , uitspraak gedaan. Meten is

bovendien van het tooneel dfv wereld afgetreden

,

en elk bezwaar tegen hem aangevoerd , ware nu

te spade ingebragt te achten , dewijl van zijn'

kant nu geene tegenspraak meer te duchten is.

(«) Over laatstgemelden zie men ; H. C. VAN Hall^

over Astom fan LsECirENnoEK en zijne ver-

diensten voor de Kruidkunde ; Tijchchiift voor

Nat. Gesch. I, bl. 1G3 eu verv. 1834.
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Maar , liefde voor de waaiht;iJ doet ons met ge-

paste bescheidenheid vragen , of een genootschap
,

dat op den roem boogt , van onder de eerste in-

stellingen voor wetenschap en geleerdheid in Euro-

pa te behooren, dien roem niet nog meer zoude

vermeerderd hebben , zoo hetzelve zich bij de uit»

gaaf der verhandeling van den jeugdigen schrijver,

aan wien men het eermetaal had toegekend , daarin

eenige meerdere wijzigingen , ten opzigle van de

wijze van beoordeelen van den arbeid van an-

dere geleerden had voorbehouden. Doch wij wil-

len ook ten dezen liefst een bescheiden stilzwij-

gen bewaren ; want de toen reeds tackligjaii-

gc Secretaris van Teylek's Genootschap , de ver-

dienstelijke en zoo te regt beroemde Martinüs vau

Mardm , heeft mede zijne loopbaan hier geëin-

digd. Groote inrigtingen voor wetenschap , zoo

als die , aan welker hoofd van Mahüm eenmaal zoo

eervol gestaan heeft , vorderen in de eeuw van be-

weging, die wij beleven ( mannelijke jaren en man-

nelijke kracht. Maar den afgeleefden grijsaard

voegt het zijner hoogere belangen meer uitsluitend

indachtig Ie zijn , een' gcvestigden naam niet te

overleven, endaar, waar hij niet vermag staande

Ie blijven , in tijds te wijken , om zich niet door

den stroom te laten wegsiepen (a).

(a) Ucl verdient ojiiiifiKing ilat , tot liicrloe , nieJiiiiiiLl

in ODS vaderluud de iiagcdaclitcnis en vurdiuii^lcn

van VAH Mardm, naarcisch, opcntlijk vciccid

hccfl. ÏCiJn naam was Euiopccscli en alund niet

zeldcu uaatl dieu vuu deu {jiooteo Alïxamdïr
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Maar, zoo wij in Meyes's geschrift niet door-

gamde die gematigde en bezadigde itemniiiig je-

gens andere geleerden erkennen , welke wij in

den nederigen , eenvoudigen en waarheidzoeken-

den natuuronderzoeker zoo bij uitnemendheid

wenschen , zuilen wij hem daarom ten eenemale

veroordeelen ? Zeker niet , zoo wij billijk willen

oordeclen. Want, al moeten wij ook om deze of

geue reden , in eenig opzigt , onze goedkeuring

onthouden , er is zoo veel tot verontschuldiging

van den overigens zoo verdienstelijken man te zeg-

gen , dat wij eene leemte in zijn geschrift , die

bij ons algemeen is opgemerkt , te meer daar zij

den vorm der zaak betreft , niet zóó hoog aan-

schrijven. Meyen toch was in de geleerde we^

reld opgetreden met al het vuur der jeugd op een'

vijfentwintiïjarigen iceftijd , met ongeloofelijke

geestdrift bezield, voorzien met voortreffelijke ta-

lenten , bewust van eigene kracht , begunstigd

door invloedrijke mannen , en aangespoord door

aanvankelijke goedkeuring aan zijne eerstelings-

proeven ten deel gevallen. Moedig hield hij het

hoofd naar boven , en terwijl hij met eene vaart

,

waarvan de snelheid den rustig voortgaanden dui-

zelen doetj voorwaarts streefde, scheen hij nie-

mand te ontzien , en was hij de gestrengste van

VON HüMEOi.DT. Allpen de lieer Quételet, Se-

cretaris der Bi'usselsche Academie van Weten-

schappen, lieeft VAN Mardm, alsliddiei iuslelliiig

geparenteerd.
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alle beoordeelaars. Hij heeft zeker , zoo doende

meermalen gedwaald. Maar velen heeft hij gron-

dig en deugdelijk leregl gewezen. En , zoo al de

wijze , waarop zulks geschied is , velen niet over-

eenkomstig moge schijnen met bescheidenheid en

beleefdheid , welke de een den ander in de ge-

leerde wereld verschuldigd is, zij mogen bedenken
,

hoe hel in die geleorde maatschappij vaak gesteld

is. Zij heeft veel goeds, veel edels, eu beoogt

het schoonste duel. Maar is de toepassing daaraan

immer overeenkonislig? Neen, want zij , die haar

zamenstellen zijn menschen , met al de onvolko-

menheden, welke den mensch gewoonlijk aankle-

ven. Is niet soms de repuhliek der lelleren,

de hatelijkste aristocratie? Zijn er niet mannen

vaa grooten naam en gezag , die in de weten-

schappen den toon geven , en wier verdiensten

aan hunnen naam weinig gelijk zijn? Ziel men

er niet , die , op elke minder goede wijze , lief-

de voor de weten-schap voorwenden om zich goud

en eer te verscliallcn ? en dit niet zelden ten kos-

te van de eer , den goeden naam , ja van de rust

van anderen en die van hun eigen gemoed ? Het

is bedroevend, maar waar, ook in de weten-

schap, die Lij uitnemendheid schoon en beuiinne-

Ljk is , ontbreken zulke voorbeelden niet ! Ik

meen , dal zulke omstandigheden bij hel beoorJee-

len van geleerden niet mogen worden uit het oog

verloren. Mrve.'c heeft niemand gespaard. Hij

hci-ft dwalingen aangewezen, zonder aanzien des

]ier.'>uons, en op zich zelven alzuu in ruime matti
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toegepast gezien de waarheid van het oude spreek-
woord, n veritas odium parit."

Meteh schreef letterlijk met meer snelheid de
vruchten zijner nasporingen en overdenkingen ter

neder, dan anderen in staat waren , ze te lezen en
te bestuderen. Hiervan hebben wij menigmaal de
overvloedigste bewijzen gehad. Er is in de laat-

ste tien jaren geen onderwerp van planten-ont-
leedkunde behandeld, of Meyi:n heeft er eenig

deel aan genomen. — Men sprak niet over phy-
totomie

, of hij werd er bij genoemd. Men heeft

geen onderzoek over eenig onderwerp dier we-
tenschap ondernomen , of Meyen's geschriften

moesten geraadpleegd worden.
De Maatschappij van Wetenschappen te Göt-

tingen
, bekroonde in 1836 eene, in 1835 aangebo-

dene, prijsverhandeüng vnn Dr. Mi yen, over de
afscheidings-organen in de planten (a) ; een in vele

opzigten uilmuntend stuk , waarin een der moei •

jehjkste onderwerpen der physiologie door eene

reeks van nieuwe nasporingen is toegelicht, en

waar het geschilpunt met ScnnLTz mede niet is

vergeten.

In het zelfde jaar 1836, zag mede een ander uit-

voerig werk , over de aardrijkskundige verbreiding

der gewassen , van Meyew , het licht (i). Wij wil-

(a ) Ueber die Secretions-organen der Pjtanzen , von

F. J. F. Meyem , mit 9 Kupfertafeleu , Berlia

1837. iu Quaito.

(4) Grundriss der Pjlanztn^eogrophie , mit ausfüili~

cheii Unlersuchungen ueber das F'alertand, den
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len niet beslissen of hetzelve in wetenschappelijke

waarde aan 's mans overige geschriften gelijk zij ,

en op de geschiedenis der kultuur-planten zoude

zeker meer dan ééne , niet ongewiglige bedenking

zijn te maken; maar het blijkt geuoeg , dat Meyen

den meester in het vak (a) heeft nagevolgd , die

met zulke stoute trekken , in zijne onwaardeer-

bare geschriften , ons heeft wedergegeven en als 't

ware heeft uitgestort , de verhevene indrukken

,

welke de natuur vooral in tropische landen op

zijne ziel gemaakt had. Men vindt overigens hier

veel van het bekende , maar ook vele nieuwe toe-

passingen van de door vos Humboldt gestelde re-

gelen en erkende natuurwetten terug, in verband

met physische geographie. MEYE^'s boek kan,

in dit opzigt , worden gehouden voor eene belang-

rijke bijdrage tot de bevestiging van een deel der

botanische wetenschap , welks wetenschappelijke

grondlegging men zeker aan niemand meer dan aan

den onovertroffen vo:» Humboldt verschuldigd is.

Meyes's uitwijdingen zijn nu en dan zeer schoon

en ongetwijfeld getrouw, als waren zij midden in

de schoone natuur ter neder geschreven (6),

Anbuu , und den Nutzen der voriüglichslen Cul-

turpjlamen , Uerliu 1830.

(a) Alexanoeh vo.v Udmioldt, in zijne: Ansich-

ten der Natur, ïubiiigen IHUSen 1826.

(4) Treilend is iudcrdaad Mi.VEN's iiatuurschildering

van üüu U/wald^ bij ouwcticr , iii do trüpisclic lau-

den.— Wij schrijven daarvan de vuigende wuurdeu

hier af. Zie p. 19C. » So majestatisck sc/ton der

» Anblick eines Urwaldct ist , tugioaarli^ ist der-
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Wij hebben van Meybw's hand meer dan een'

arbeid over botanische geographie en cliniatologie

,

en noemen hier vooral als zoodanig de verhande-

nse/be irn Kamp/e mit den wilden Elementen. Der
» Aufenthalt in einem Urwalde bei hej'tigcm Or-

» kane wird als furchlharer gesehildert , wie der

» Kampf mit den tohenden JVogen im offenen Mee~

» re ; doeh sehon minder hej'tige Siiirme crregen

X grossartige 1\ atursccnen. If' enn der heftige Slurm

»die Kronen ^ener riesigen Sttimvie der Urwalder

» erfasst und Aeste und Siumme gegcn cinander

yi schMlelt , dann wird die Lujt mit Jurcktbaren

» Rauschen , Toben , Knarren und Kraehen er-

»Jüllt; selbst die machtigen Lianen werden zcr^-

>y sprengt und die modern Aeste und Stdmme siiir^

» zen zu Boden. Zu grossen Massen werden die

» Parasiten aus den Gipfeln niedergeworfen und

» die Raumc entledigen sich ihrer grossen Früch-

» te^ welche , meistens mit harten Schalen um~

» huilt , mit he/tigen Kraehen zu Boden fcdlen,

y>Dcr Regen, anfangs durch die dichte Blat-

» terdeeke aufgeholten , stürtzt nun in de.i/o grös-

» seren 3/asscn hcrab, urdvergrdsseridas Schauer-

yyliche des Augenblicks ; fast alle Bewohner die-

» se> If'nldcr geben ihre Unruke durch kldgliches '

» Gehad und Geschrei zu erkennen ; die Affen ,

fidie grossen Fledermausc ^ das ganze Heer der

y> fögel ruft laut durch cinander, und das Geguak

» der Laubfrösehe und anderer dieser Familie

,

n oft paukerilörmig ertönend, giebt die grosse JCoih

» des Augenblicks zu erkennen. JS'ur die Insekten

y>schweigcn, welche lange vorher jencn Aufruhr

» verkiindct haben , und silzen versteekt auf der

» untcrn Fldclie der Btoftcr , bis Alles vorübcr ist

» und l/ie Sonnc wieder frcundlich die Gipfel bc-

ynchcint.

"
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ling over de vegetatie van hel Himelaya-gcbergte

eii die over het klimaat van China (a). Beide wa-

ren op Meyes's eigene onderzoekingen gegrond

,

en het laatste getuigt op nieuw van zijnen lust tot

onderzoek, ook in zaken, welke zich slechts zijde-

lings aan de zijne aansloten.

Heieh's meest omvattende arbeid was voorze-

ker zijn Neaes Si/s/em der PJlaiiz-en-Physiolo-

gie , hetwelk hij zelf wilde beschouwd hebben als

eene verbeterde uitgaaf der in 1830 uitgegevene

I'hillolontie (b). Hij heeft het opgedragen aan

zijn' leermeester en vriend H. Fa. Link , dien hij

te regt onder de grondleggers der Duitsche Plau-

ten-physiologie noemt.

Er zijn in de laatste tien jaren vele werken

(a) FergUichende Bemerlamgcn ueber die falreitung

der Vegclation in den grösslen Hohen des Hi-

melaya und in IlockFeru, von F. Meyen (^Vor-

t/elesen am 8 Jlai 183G in der Gcorjr. Gesellsch. zu

Bcrlin.') in WikumaNN's Arcluv . J'ür ]S aturges

.

Il Jalirg. vierlcs Ilcft , Bcrlin 183ö. 313. —
Ueler den klimat. ferhitltniss des sikllichen C'ki-

na's in A'ova jict. Acad. C. L. Car. Kut. Cur.

XVII. 1. 1836. Men vergunneons, dat wij ccni-

gc der voornaamste geschriften van Mevf.n , zno

verre ons gclicugen ons dezelve te binnen brengt

,

aanvoerende, ons ontslagen rekenen van de ver-

melding zelfs van liet meest welcnswaardige door

Meven te lioek gesteld. Ons bestek is daarvoor

te kort.

(/») Veritliencn I<ter Hand in 1837. Iltcr 1838. IlIt r

13311. te Ilcrlijn , in Octai'o, gezamcntlijk ruim

120U bladzijden beslaande.
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voor physiologie in hel algemeen verschenen. Wij

noemen hier vooral dat van De Candolle (a)

waarlijk beter dan men het mogt verwachten van

een' kruidkundige , die al zijne pogingen heeft aan-

gewend voor een' syslematiscben arbeid , waardoor

hij voor onze wetenschap en zeker ook voor zij-

nen roem een monumentum aere perenniusheeït

gevestigd. Wij wijzen voorts op dat van den be-

roemden TftEviRAMrs , een' man , wiens lof uit onzen

mond aanmatiging zoude kunnen schijnen, doch,

wij kunnen dit niet terug houden , wiens physiolo-

gische geschriften (en inzonderheid geldt dit van

zijne Physiologie der Gewachse (5)), den door

veeljarige ondervinding grondig geoefenden , scherp,

zinnigen beoordeelaar , en gematigden man , op

elke bladzijde doet kennen. Voorts noemen wij

MbYen's geschrift , van het laatstgemelde , door

meer algemeene beschouwingen en door minder

organographische , maar meer zuiver anatomische

behandeling te onderkennen. Het is in het alge-

meen gematigd , doch noodzakelijk weder eene

kritiek , waarbij allen worden beoordeeld , die in

(a) Physiologie végétaU , 3 Voll. 1832. De schrijver

genoot de eer, dat The üoyal Institulion, aan dit

zijn werk in 1836 eene gouden medaille toeken-

de. Hetzelfde geleerde ligchaam schonk er toen

eene aan Hehscii£l., voor zijue bepalingen van de

loujikringen der dubbele starreu. Het werk vau
Ue (Jan dolle was toen reeds verouderd!

(*) Bonn 1835.
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onzen lijd aan de phytotomie werkzaam zijn.

Alle waarnemingen van anderen zijn aan eett

hernieuwd onderzoek onderworpen , eigene waar»

nemingen zijn hief menigvuldig , de beoordeeling

van anderen is doorgaans billijk en reglvaardig

,

dikwijls verschoonend. Men moet dit boek gele-

zen hebben en herlezen om het te waarderen.

Wil men weten , waardoor het eigenlijk uitmunt

,

wij gelooven zulks in twee woorden te kunnen zeg-

gen : door eigen grondig en herhaald onderzoek.

Belangrijk is de vergelijking van dit werk met de

Harlemer Preissckrifl , zoowel wat aangaat de

wijze van bewerken , als de velerlei nasporingen ,

waardoor het latere werk eerslgenoemden arbeid

overtreft.

De jaarlijksche berigten over den voortgang der

planten-pliysiologie , door Meyen , sedert vele ja-

ren gegeven , hebben al wat van dien aard im-

mer is verschenen , verre overtroffen. Een jaar-

lijksch overzigt over onze geheele wetenschap te

geven , is thans bijna niet meer doenlijk , en het

was dus wél gezien om een harer voorname deelen

daartoe te kiezen.

Zoodanige Jahresberivhle zijn in de laatste

jaren van vele takken der natuurkunde gegevfn.

Voor de kruidkunde zijn er gecne verschenen

,

welke meer waarde hebben , dan die van Wik»
STBÖM , aangeboden naar 't voorbeeld van den

grnolen Berzelius, aan de Zweedsche Academie

v.m Wetenschappen, en van Mi;yen
,
geplaatst in

WucwAsx's ArcAiv , en ook, ulllians in de laat-
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sle jaren , afzonderlijk uitgegeven (n). Meyes's

Jahresberickte waren vrij volledig , en doorgaans

kritisch bearbeid. Maar dat de Schrijver bij zulk

een' veel omvattenden arbeid wel eens gevaar moest

loopen , om de meeningen van anderen , in allerlei

talen te boek gesteld, min juist over te nemen,

en die verkeerd opgevatte meeningen dan nog te

bestrijden , is ligt te begrijpen. Van daar ook de

Berir.htigungen en Zusalze , zoo dikwerf op

Metes's Jahresberickte gegeven , waarop hij zich

niet altijd heeft kunnen verantwoorden of verde-

digen. Het nut van zoodanige berigten is overi-

gens, zoo zij naauwkeurig zijn en doelmatig gebe-

zigd worden ,
groot. Zij dienen tot grondslag voor

de geschiedenis der wetenschap; zij doen, wan-

neer billijkheid en regtvaardigheid daarbij op den

voorgrond staan, ieders nasporingen en verdiensten

in het juiste licht uitkomen. Zij dienen den gron-

digen beoefenaar der wetenschaj) tot herinnering
,

den dilettant tot een aperru rapide , en den-

genen die , zonder de wetenschap te beoefenen

,

toch wil sc/iijnen een geleerde te zijn , stellen

zij de gelegenheid open , om , zoo als men dat

noemt , op de hoogte der wetenschap te zijn.

Hel laatste is er juist niet de voordeehgste zijde van

te achten. Hoe meer toch de wetenschappen in

(a) Jahredieiichte ueber die ResuUale der Arheiten iin

Feldc der Fhysiohijischeii Botanik. Von dein

jaliie 1834—39. iu Wieüm. Areh. in veiscliil-

leuclc jaargaugeu.
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vompendiaire vormen gebragt worden, des te

verder verwijdert men grondige kennis en ge-

leerdheid. Zij bevorderen oppervlakkigheid ; zij

maken halve geleerden en opgeblazen snoevers

,

die voor menschen van het vak lastig , voor de we-

tenschap meestal niet dan schadelijk zijn.

Mete!C was gewoon , zijn Jahresbericht voor

eene zijner gewigtigste wetenschappelijke bemoei-

jingen te houden. Zoodanig moet het ook we-

zen , ten zij het alleen voor eene boekverkoopers-

speculatie gehouden worde , of (wij voeren hier

Mbïes's eigene woorden aan) afdale tot eene

opgave van titels van boeken en verhandelin-

gen , welke ieder leek zoude kunnen zamen-

slellen. Hij meende , dat het eene kritiek tevens

moest worden, en heeft die ook gegeven; hoe-

wel hij zelf verklaarde , het groot bezwaar te be-

vatten , om de vaak tegenstrijdige gevoelens en

waarnemingen , waartoe de physiologie zoo veel-

vuldige aanleiding geeft
,

juist te waarderen , te

toetsen , en , zoo mogelijk overeen te brengen.

Wij spreken niet eens van de moeite om alles bij-

een te zamelen , alle letterkundige hulpmiddelen

te raadplegen , en schier tallooze Tijdschriften

,

Annalen, enz. na te sporen , opdat niets der

vermelding waardig worde voorbij;5egaan en de

te leveren arbeid alzoo een kritisch repertorium

worde , op al wat in den afgeloopen jaarkring

belangrijks is voorlgebragl. Veel van de zwarig-

heden van dien arbeid , welken hij zes jaren lang

,

tot geen gering sieraad van Wiegmahu's Arvhiv ,



32

niel steeds loenemenden ijver en degelijkheid van

ziju werk, heeft volgehouden, werd gematigd

door de rijke hulpbronnen voorhanden te Berlijn,

naar ons oordeel , meer dan eenige hoofdstad in

Europa , het middelpunt vau geleerdheid , inzonder-

heid voor natuurkundige wetenschappen , te noe-

men. De uitgebreide boekerij van Prof. Link stond ,

met vele andere publieke en bijzondere verzame-

lingen , Meten ten dienste. Men zond aan hem of

aan Frof. Wieg!«/ii«n , Tijdschriften en Bijdragen

uit alle landen van Europa , en alzoo vond ieders

arbeid bij Meven eene gewenschte plaatsen vermel-

ding. Op die wijze heeft ook de Redactie van

het Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis

,

immer getracht den arbeid van Nederlandsche ge-

leerden , welke daartoe steeds zoo welwillend en

ruimschoots hebben bijgedragen , buiten af te

doen bekend worden. Meyen's Jahresberichte

zijn , door Engelschen en Franschen vertaald , en

alzoo volstrekt wereldkundig geworden,

Zullen wij nu in bijzonderheden opsommen , in

welke opzigten en door welke onderzoekingen

Meten zich voor de wetenschap, vooral der phy-

totomie, verdienstelijk heeft gemaakt? Wij laten

<lit liefst, ook omdat wij die bijzonderheden niet

genoeg /?MM7!ere aanwijzen Hoezeer toch niet ge-

heel onwetende omtrent hetgeen in de nieuwere

physiologie is voorgevallen, kunnen wij echter niet

altijd bepalen, wat aan Meye-i , wat anderen geleer-

den toebehoort, ,Want de arbeiders zijn vele, en de

bouwstoffen worden van allerwege , ja niet zelden

van gelijken aard en op gelijken lijd, aangevoerd.
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Wij zouden ook niel durven zeggen , dat ons vol»

strekt alles , wat door Meïen's genie en Meïen's

pen is voorlgebragl , in den ruimslen omvang be-

kend is. Door de optelling alleen van alle zijne

verhandelingen zouden wij ons aan wijdloopigheid

schuldig maken. Zeer belangrijk zijn 's mans phy-

siologische beschouwingen van de geslachten Cha-

ra (at) en Spirogijra , zijne mededeelingen over

het ontstaan van schimmels op doode insekten (6)

,

die over de stengelvormige ontwikkeling van Fu-

cus pijriferus L. (c) , over de opperhuid in

de planten (d)
,

(waarbij
,

gelijk hij steeds ge-

daan heeft , de beschouwingen van Bbobgniart

over de cuticula, doorgaans worden bestreden),

over den brand in de Matjs, de Brutknospen

der Loofmossen , de bewegingen in sommige plan»

tendeelen (e) , over de formatie van sommige or-

ganen (/) , over de Azollen (g) , over lagere

(a) Linnata, II. 3. Jan. 1827. p. 55— 81. II. 3.

Juli 1827. (1.419— 433. Zie ook over zijanleuw

geslacht Actinomyce , aldaar II. 3, Juü 1827. p.

433— 445.

(i) WiEOM. Archiv. I. 6. 1835. S. 354—357.
(c) 1. 1. II. 3. 1835. S 389— 392.

(d) 1.1. 111.2. 1837. S. 211.

(e) 1. 1. lU. 5. 18.37. S. 419— 434.

(ƒ) Ecne belangrijke liijdrage, geplaatst in Müi.-

\.Y.tL'tArchiv für jinat., Pliys, u. s. w. 1839. III.

p. 255— 280.

{g) Nova Acta Acad. C. L. C. Nat. Cur. Vol. XVIII.

1 üin. VIII.
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Algenformen (o) , tra. enz. Maar , hoogstge-

wiglig voor de physiologie zijn Mbteh's onderzoe-

kingen over de voortplanting, het plantaardig ei,

de kiem , enz. , waarbij hij vooral optrad als be-

strijder van Ekducher's nieuwe theorie dienaan-

gaande , twee jaren vroeger bekend gemaakt (6)*

Het opzettelijk geschrift , waarin Meyek die nieu-

we theorie heeft bestreden, was het laatste ge-

schenk , ons van zijne hand toegekomen , en wei-

ligt het laatste, dat de wetenschap hem verschul-

digd is (c). Reeds in zijne physiologie had

Meten de bewuste hypothese bestreden , en het

onderhavig geschrift is er weder opzettelijk aan

toegewijd. Hoofdzakelijk komen zijne opmerkin-

gen daarop neder

:

Niet aan alle Phanerogamen (zegt Meten) aldaar

,

is een kiemzak eigen, zoo als Mihbei, eaSpACH (rf)

(a) 1. 1. XIV. I. pag. 769. en voorts XIII. III

|)« 839 , waar hij over de rotatie ran het cellensap

handelt.

(h) TAe: £ndi<icH£ii's , Grundz&ge eintr neuen Theo-

rit der P/lanzeugung , Wien 1838. — Tijdschrift

voor ]fat. Gesck., VI deel. n'. 3. bladz. 87— 98.

Boekbesch.

(e) Ifoch einige fforte uier den Befruehtumakt , und

die Polyembryonie bei den köheren Pflanzen , Ber-

lin, 1840. Gebrek aan plaats iu ons Tijdschrift

beef^ ons buiten de gelegenheid gesteld om vka

dit geschrift, tot nog toe , opzettelijke melding te

maken.

(d) Ifotei p. 3. a l'histoirt de l'emiryogenie végélale
,

par M. M. Mikvel et Sf ach. Comfitet tendut.

1839. 18 Mars.
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bij vele grassoorten dien hebben aangetoond. Hij

wijst aan , dat bij l^haseolus en Alsiue media , de

punt van den saccus embryonahs , bij ontbreken-

de bevruchting, uit het eiviies naar builen groeit,

zoo als dit ook door Ghifpith bij Santalum ge-

zien was. Hij vermeldt voorts de wijze van ver-

eeniging, en het daardoor ontstaan van een kiem-

blaasje , en hoe zich verder door de afscheiding

Tan eene eenvoudige bolvormige cel , aan de ba-

sis van zulk een blaasje , het eerste beginsel van

de kiem vormt , terwijl het overige van dat blaas-

je het deel uitmaakt , dat de kiem draagt. Hier-

uit volgt dus, dat de kiem niet onmiddellijk haren

oorsprong heelt uit het sluifmeelbuisje. Vervol-

gens vormt zich die bolvormige cel tot eene rij

van cellen , die later de cotyledonen daarstellen.

Bij beschouwt daarna de ontwikkeling van de

kiem bij Honocotyledonen en komt hier tot uit-

komsten, welke evenzeer tegen E^DLICHER's leer-

wijze strijden. IJit de natuur en de eigenschap-

pen der fovilla , de spermatozoën , enz. ont-

leent hij gronden tegen Schleidzn's bekende theo-

riën. Belangrijk zijn ook de waarnemingen over

polyembryouie , dat is, het aanwezig zijn vau

meer dan eene emhrya in een' en denzelfden sac-

cus embfijonalis , vau welke er dan doorgaans

slechts ééne lot volkomene ontwikkeling geraakt.

Uitvoerige afbeeldingen versieren deze schoone

bijdrage , uit welke wij slechts de bovenstaande

bijzonderheden in algemeene trekken konden voor-

dragpn , en waarop wij l.iler meer opzettelijk de

aandacht onzer geëerde lezers zullen vestigen.
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Ook in hel vak der dierkunde heeft Metbh ver-

schillende belangrijke zaken bekend gemaakt.

Hieronder rekenen wij vooral de stukkeu, welke

beliooren tol zijne reis om de wereld (a) , waartoe

ook WiEGMAMir de jonge , heeft medegewerkt.

Hij gaf ook eene toelichting tot de synonymie van

Chinchilla, waarover var der Hoevek vroeger had

geschreven , en met welk onderwerp Meten , blij-

kens zijn schrijven daarover, minder scheen ver-

trouwd te lijn. Hij heeft het gevoelen van Ehher-

BEK6 omtrent de Jnfusoria poltjgaslrica bestre-

den , en is , zoo ver ik weet , door dien geleerde

nog niet wederlegd. Daar Meten in dit vak min-

der scheen ingewijd te zijn , eu zijne verdiensten

vooral in phytotomie uilkomen , onthouden wij

ons van verdere vermelding van dit onderwerp.

Heeft Metek groote ontdekkingen in de we-
tenschap , welke hij bij voorkeur beoefende

, ge-

daan ? Wij zouden dit niet durven bevestigen.

Maar , zijne verdiensten omtrent de wetenschap

in het algemeen waren groot. Hij had een' die-

pen blik in de organische natuur , en heeft een

nieuw leven, een' sterken spoorslag gegeven aan

het phytotoraisch onderzoek. Hij was gewoon

zelf na te sporen , niet te vreden met te berusten

(a) Beitrage zur Zoölogie, gesammeli voH Meien,
auf eine Reise um die Ercle , in ffova Acta Acad.

C. L. C. ]\'at. Cur. XVI. 1. 1834. Men zie

daarover: J. van der Hoeven, Berigten over

de uitbreiding der natuurlijke geschiedenis en ont"

leedkunde der dieren , in het jaar öSSS , in het

Tydschr. voor Nat, Gesch. , I. en II. Deel.



37

in de uilsprakfn Tan anderen. Hij was een man

Tan genie , van een helder onbekrompen oordeel

,

en die de gelukkige gaaf had van een uitmuntend

geheugen te bezitten. En , bij al dat uitgeven van

zoo velerlei geschriften , gaf hij (oor- , en oogge-

tuigen hebben het ons verzekerd) uitmuntend on-

derwijs. Hij hield zich urenlang, op bijzondere

daartoe bepaalde lessen, bezig met microscopische

oefeningen voor de jongelingschap van de Uni-

versiteit te Berlijn. Hij deed bovendien nog nu

en dan met de studenten botanische excursiën.

llij teekende uitmuntend naar microscopische ver-

groolingen. Men bedenke daarbij , dat bijna al

zijne geschriften de vruchten zijn van microsco-

pisch onderzoek, hetwelk de grootste opofferingen

kost aan lijd , dat een onvermoeid geduld ver-

eischt , de sterkste inspanning geeft voor het

gezigt , en in een voorbeschikt ligchaam den aan-

leg tot apoplexie niet weinig vermeerdert , door

liet bloed steeds meer en meer te doen ophoopen

in het hoofd , dat daarbij steeds in gebukte hou-

ding moet verkeeren — en , wie verwondert zich

dat, bij al die inspanning, bij al dat geweld,

den physieken en intellectuelen mensch aange-

daan , écu zoo kostbaar leven moest bezwijken.

In dit opzigt is Meveu, hoc voortreffelijk ook

ccn voorbeeld ter waarschuwing. Wal hij voor

de wetenschap nog had kunnen doen , zoo hein

een langer leven vergund ware, is niet te bereke-

nen. Met rcuzenschreden ging hij voorwaarts

,

en op eens wordt zijne vaart gestuit , zijn levens-

draad verbroken

!
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Wij hebben getracht , Metek naar verdiensten

en naar waarheid te huldigen. Zoo wij dit doel

niet ten volle bereikt hebben of hem, naar 't oor-

deel van sommigen , te ruimschoots prezen of te

hoog aanschreven , men houde ons dit ten goede

,

wien dankbaarheid aan den man , wiens geschrif-

ten ons tot ieering waren , tot het nederstellen de-

zer Herinneringen heeft aangespoord.

Mogen de vruchten van het genie , dat hier zoo

kort heeft geschitterd , steeds ten beste voor onze

schoone wetenschap worden aangewend. Moge de

nakomeling , die billijker en meer onbevangen kan

oordeclen , dan het tegenwoordig geslacht , aan

Metbn's verdiensten eer en regt doen wedervaren

,

en zijn voorbeeld velen aansporen om onver-

moeid voort te streven in het onderzoek der na-

tuur. Dan zal hij , hoezeer in ons oog ontijdig

weggenomen, niet nutteloos hebben gearbeid. Dan
blijft hem in de herinnering van allen , die zijn'

arbeid op den waren prijs hebben gesteld , steeds

eene onverminderde eere toegekend , en staat zijn

naam in de geschiedenis der wetenscliap duurzaam

met gulden letteren aangeteekend.

Amsterdam J December JSiO.

I
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Histoire d'un pelit crustacé (Artemia salina

Leach) auquel on a faussement attribué la

coloration en rouge des marais salaris mé-

diterranéens. Suivi de recherches sur la

cause réelle de cette coloration ; par N.

Jolt , Docteur ès sciences , Professeur

dhistoire naturelle au college roijal. Mont-

pellier, Boeusi et Comp. 1840. 4°.

Wanneer de waarde van een wetenschappelijk

geschrift afhing van de ligchamelijke grootte van

het onderwerp , waarover het handelt , dan zou

dit werk als onbeduidend moeten beschouwd wor-

den. Doch in de kennis der natuur moeten wij

de belangrijkheid van het onderzoek naar eenen

anderen maatstaf bepalen. Het kleine Crusfaceum

nog geen 12 millim, lang, hetwelk Leach Arte-

mia salina genoemd heeft, is in het uitmuntend

geschrift , waarvan wij hier eene aankondiging ge-

ven , naauwkeurig en vrij volledig beschreven

,

zoo dat wij het nu beter kennen , dan vele ge»

slachten van gewervelde dieren. Het diertje heeft

elf paar zwempooten , niet tien , gelijk Racket

in de Linnean Transaclions verkeerdelijk had

opgegeven, welke dwaling in de meeste werken,

zoo als b. v. in dat vaii Desmakest , overgeno-

men en ook in ons Handboek herhaald is. Ei-

genlijk verschilt dit geslacht niet veel van liran-

chipus. l)e kop heeft twee zamengestelde ge»

itecld* oogeu cu ecu «tipje iu h«t midden, 'ig«eH
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de Schrijver als enkelvoudig oog beschou'wt,

doch waaromlrent wij volgens zijne beschrijving

geene voldoende zekerheid hebben. Tvvee zijde-

lingsche , beweegbnre aanhangsels, even als naar

achtergebogene hoornen , ontspringen aan den kop

onder de sprieten. De Schrijver heeft onder meer

dan 3000 voorwerpen geene andere dan wijfjes

aangetroffen. De volwassene wijtjes hebben aan

den grond van het achterlijf eenen zak met eijeren

gevuld , waarin de onvolkoinene eijeren uit twee

zakvormige buizen of ovaria schijnen te geraken.

Het dier is eijerleggend en ievend-barend {ovo-

vii'ïparum) tevens ; in den zomer brengt het ge-

meenlijk levende jongen voort. Zoo er al man-

nelijke voorwerpen onder deze soort voorkomen

(welke de Schrijver evenwel nooit aantrof), dan

zijn de Ar/emiae toch ook zonder paring door

Yerschilleudc generatiën heen , vruchtbaar , even

als de bladluizen , gelijk de Schrijver door afzon-

dering van jonge voorwerpen heeft aangetoond,

JJe Arlemiae ondergaan, even als vele Cruslacea
,

Lij verschillende vervellingen eene aanmerkelijke

gedaanteverwisseling en zijn in haar eerstelevens»

perk korter , breeder , met slechts twee paar poo-

len foorzien en zonder oogen. De afbeeldingen

van het dier in dezen toestand (PI. I. fig. 5 , 6.)

konien o\> cene .illeropmerkelijLste wijze overeen

met die van Cirripeden in hel eerste levenslijd-

perk , welke Bun MEISTER heeft medegedeeld (ife^-

trü^e %u7' j\u/tns;esclachie der Iia?iAen/usser

,

Berlin 1834) , zoo dat wij de C'ii ripeden mttr

Jiog mei Branc/i/pus cu Arlcmia, dan met Cy«



41

pri» en Limnadia zouden willen vergelijken. Wij

meenen op dit punt de aandacht te moeten ves-

tigen van hen , die in 't vervolg gelegenheid mog-

ten hebben, jonge Cirripeden waar te nemen. Het

komt ons niet onwaarschijnlijk voor, dat Bala-

nus , Anatifa enz. metamorphosen zijn van schaal-

dieren uit de groep der Phyllopoda , metamor-

phosen van vereenvoudiging en teruggang (rück-

schreilende Metamorphosen). Ook in het in^

wendige maaksel van Artemia en volkomene Cir-

ripeden ontbreken de punten van overeenstem-

ming niet.

Een tweede onderwerp van deze verhandeling

is de oorzaak der roode kleur van de vergader-

plaatsen van zeewater, waaruit men door verdam»

ping zeezout bekomt. Daar in deze vergaderbak-

ken de gemelde diertjes in groot aantal voorkomen

en daar zij dikwerf rood gekleurd zijn , meende de

scheikundige Païen de roode kleur aan Artemia

salina te moeten toeschrijven ; maar , wanneer het

water door uitdamping in eene zeer geconcentreer»

de oplossing van zeezout veranderd is , treft men

er geene Arlcmiae meer in aan , hoezeer het dan

juist het sterkst rood gekleurd is. Van daar dat

ïunpM aan een' l'rotocof.r.us deze kleur toeschrijft.

JoiT toont aan , dal het verschijnsel aan een klein

jnfusie-dierlje , 't geen hij Monas Dunalii noemt,

moet worden toegeschreven , en dal de roode kleur

van de j<r/'c;«2'ae zelve een gevolg is vau het inzwcl-

gen dezer iiifusie-dierijcs, waardoorhaar darmka-

naal wordt gekleurd en rood doorschijnt.

Drie platen vergezellen dit geschrifl. Wij kun-
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nen vooral de eerste op «teen gegraveerde als zeer

wel uitgevoerd prijzen. Zij schijnun gekleurd te

moeten zijn , volgens de verklaring ; ongelukki-

gerwijze is echter ons exemplaar slechts van on-

gekleurde platen voorzien.

J. y. D. H.

1. Fossile Ueberreste von etnem Affen und

einigen andem Saugthieren aus Grie'

chenland , beschriehen von Prof. Dr. Ak-

DREAS Wagner , in München.

2. Besvhreibung einiger neuer Nager welche

auf der Reise des Herrn Hofraths v. Schd-

BERT gesammelt worden , mit Bezugnahnie

auf einige andem verwandte Formen,

vom Prof. Dr. A. Wagser {Separatahdruck

aus den Abhandl. der II Classe der K,

bayer. Akad. der Wiss, , Ilt. Bd Ablh. I. 4°)

1. Aan den voet van den Penteiikon warea de

fragmenten van fossile beenderen verzameld, wel-

ke het onderwerp der eerstgemclde verhandeling

uitmaken. Hier onder bevonden zich verscheide-

ne maaltanden van de door H. v. Meyeb als

Equus primigenius aangeduide soort uit de ter-

tiaire formatie van Eppelsheim (zie dit Tijdschrift,

Deel II. Boekbeschouw. bl, 136j. Hieruit leidt

A. Wag>er het besluit af, dal ook deze over-

blijfsels uit Griekenland tot de tertiaire formatiën

moeten gebragt worden. Het belangrijkste voor^

werp onder dezelve is een fragment van eene bo-
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venkaak , welke tot de vierhandigen behoort.

Nog voor weinige jaren waren fossile overblijfsels

van apeu in de geologie geheel onbekend. Eerst

in de laatste jaren heeft men er in Indië , aan den

voet van het Himalaya gebergte , en in Frankrijk,

in de omstreken van Auch (^Departement du Gers)

sporen van aangetroffen. Hierbij voegt zich nu

ook dit overblijfsel uit eene tertiaire formatie van

Griekenland. De Schrijver maakt met veel be-

hoedzaamheid uit de tanden het besluit op , dat

de aapsoort der voorwereld , waartoe bet door

hem onderzochte overblijfsel behoorde , in het

midden stond tusschen Hylobates en Semnopithe-

eus en hij noemt haar Mesopithecus pentelicus,

2. In de tweede verhandeling beschrijft de-

zelfde Schrijver eenige knaagdieren afkomstig uit

de, door voj» Schueert in 1836 en 1837 onderno-

mene reis naar Egypte en Palestina. Hierbij zijn

ook eenige verwante dieren van elders afkomstig

vermeld. Vooreerst wordt hier eene soort van

Myoxus uit de omstreken van den Sinaï beschre-

ven en afgebeeld , die het naast met M. nitela

overeenkomt. De Schrijver vormt met deze soort

en M. nitela een nieuw ondergeslacht Eliomys

,

'i geen zich vooral door grootere eenvoudigheid

van de maaltanden der bovenkaak van M. glis

onderscheidt , en geeft aan haar den naam van

Eliomys melanurus. Verder beschrijft hij eene

nieuwe soort van stekelmuis Mus russatus , even

als Hlua ilimidiatiis (Mus hispidus Bra^its,

Uu» mef^alotis LrcoTensT.) op den Sinaï gevon-

den , en geeft er de volgende diagnose van op

;
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JU. Jlavus ,
pMs nigro-apiculatis

, gastraeo

sordide alhido , auricuUs inedioc.rihus , an-

eustis , albopilosis , dorso toto aculeato, plan-

tis aterrimis (Tab. UI. fig. 2). Hierop volgt

de beschrijving eener stekelmuis van het Ameri-

kaansche geslacht Loncheres , naar twee in spiri-

tus bewaarde specimina uit Brasilië , met afbeel-

ding van den schedel , onder den naam van Lon-

cheres {Nelomys) obscui'us. Eindelijk volgt hier

de beschrijving van twee nieuwe soorten van

springmuizen , Dipus avlacoiis (van de afdeeling

met vijf teenen aan de achterpooten) en Dipus

macrotarsus (met drie teenen aan de achterpoo-

ten) , van welke beiden mede eene gekleurde af-

beelding gegeven wordt.

J. V. D. H.

Spicilegia ornithologica exotica auctorc Jo-

AKHE FaEDERico Brandt , Potentissimi Ros-

soriim Imperatoris a Consilns Status
,

Academiae Caesareae Scientiarum Pelro-

politanae membro ordinario , et Musei Zoo-

logici et Zootomici Directore , Ordinis St,

Wladimiri Equile et complitiium Europue

societatum literariarum Sodali etc. etc.

Fascicuhis I. Ex Actorum (Slémuires VI

Série; sciciices nat.) Toni. J. P. Il sepa-

ratim impressus. Petropoli 1839. 4°. (Mtt

vijf sleendrukplaten , waarvan vier gekleurd.)

De beroemde Schrijver geeft in dit eerste stuk
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eene tnOnographische proeve over het gesinclit

Phaëlhon. Dit schooue geslacht is in deszelfs

famihe , die der SleganopoJen , eene herhahng

van Slerna en Larus. Door deszelfs snelle en

hooge vlugl trekt de Phaclhun de aandacht der

zeevarenden tot zich ;
hij vergezelt dikwerf de sche-

pen onder de keerkringen, nu eens als eene glin-

sterende stip zich in de lucht verliezende , dan

boven den mast klapwiekende of zich pijlsnel op

eenen vliegenden of op een' aan de oppervlakte der

zee zwemmenden visch nederstortende en met zij-

nen buit weder naar omhoog opstijgende. De

twee lange staartpennen , met korte vedertjes

voorzien, worden door wilde volken lot sieraad

bij plegtige optogten gebezigd , en de Caraï-

ben doorboren er hunnen neus mede tot een ver-

siersel , 't geen zeker ongemeen mag genoemd

worden. Het kunsteloos nest , waarin gewoonlijk

twee eijeren liggen , wordt op steile rotsen van

eilanden aangetroffen. Bbapot onderscheidt drie

jQorlen , welke vroegere schrijvers gewoonlijk

slechts als verscheidenheden aanmerkten : Phaë"

Ihon phoenicurus Gji. , Phaëlhon aelhereus L.

en Phaëlhon Jlaviroslris BaAKDT. De laatste is

Ie petit paille en queue of paille en queue blanc

de l'ile Ascencion van Büppon ; dezelve is klei-

ner en heeft een' gelen bek ; de twee eerstgenoem-

de soorten hebben een' rooden bek , maar bij de

eerste zijn de twee lange staartpennen met zeer

korle, roode, bij de tweede met wille, minder

legen de spoel aangedrukte baardharen voorzien.

Het Kijks lluscura Ie Leiden bezil al deze dri«
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door Bra;»dt opgenoemde soorten
, waardoor wrj

in de gelegenheid zijn om de juistheid der be-

schrijvingen en afbeeldingen te kunnen waarde-

ren. Ook de tong, het tongbeen en bovenste

strottenhoofd zijn in deze monographie beschre-

ven en afgebeeld. De tong heeft aan haar grond-

stuk een' knobbel , weiken de Schrijver als eene

epigloltis beschouwt.

J. V. o. H.

Veber die Lymphherzen der Sr.hildkrölen.

Vorgetragen in. der Königlichen Akademie

der Wissenschaften %u Berlin am Ji Octo-

ber J839 von J. Muller. Berlin 1840. 4°.

(Met eene plaat. Afzonderlijk afgedrukt uit

de Verhandelingen van de Akademie der We-
tenschappen te Berlijn.)

Over de kloppende verwijdingen van het wa-

tervaatstelsel , die men lymphatische harten noemt

,

is vroeger in dit Tijdschrift melding gemaakt. De

Hoogleeraar Müllek heeft ze thans ook bij de

orde der Chelonii ontdekt. Het eerst zag hij ze

bij eene versch onderzochte landschildpad, later

ook bij Emys europaea en eindelijk bij eene le-

vende zeeschildpad , Chelonia mydas , die 140

pond zwaar was. Bij de zeeschildpadden zijn de

lymphatische harten het gemakkelijkst op te spo-

ren ; zij liggen er onder het laatste der platte

beenstukken , welke de iniddelrij van het rugschild

Vormen, digt achter het boveneinde van het on-
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genanmde been , slechts door celweefsel en eenig

et bedekt. Bij het onderzochte voorwerp van

C'helonia wydas waren zij omstreeks l duim in

middellijn en van eene onregelmatig ronde ge-

daante. Zij trokken zich omstreeks drie of vier-

malen in elke miuuul te zamen. Na het afsnijden

van den kop en het wegnemen der meeste inge-

wanden duurden deze bewegingen nog tot den

volgenden dag voort, hoezeer zij zwakker wer-

den ; op prikkeling der achterpooten volgden niet

slechts de gewone reflexie-bewegingen der anima-

Je spieren , maar ook het lymphalische hart van

de zijde, waarvan men den poot geprikkeld had,

trok zich te zamen. De inwendige oppervlakte is

over het geheel glad , maar met talrijke openingen

van de intredende lymphalische vaten, waaraaa

klapvliezen geplaatst zijn. Uit de harten ontspria-

gen korte afvoerende lymphatische vaten, dienaar

eene ader loopen , welke aan de binnenzijde bij

elk der harten gelegen b. Deze ader gaat uaar

voren , verbindt zich met verscheidene andere ade-

ren uit de spieren der dij , lot eenen aanzienlijken

stam , die de vena renalis advehens uitmaakt en

ook met de vena umOilicuds te zamen hangt.

J. V, B. H.
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Die tnikroskopischen Forschungen im Gebie'

te der menschlichen Phijsiologie , darge-

steUl von Otto Köstliw. Eine von der Me-

dicinischen Facullat zu Tabingen gekrönte

Preisschrift , Stutlgart 1840. 8'.

Het kan ons oogmerk niet zijn , van dit werk

eene inhoudsopgave te geven. Het is eene wei-

geordende zamenstelling van de nieuwere onder-

zoekingen in een belangrijk en uitgestrekt veld der

hedendaagsche wetenschap. Van welk nut der-

gelijke overzigten zijn, kan ook uit het voor ver-

scheidene jaren uitgegevene werk van Lüsd (Phy-

siologische Resullate der Vivisectionen neuerer

Zeil , Kopenhagen 1825.) blijken. Wij achten

het daarom voldoende , op een dergelijk handboek

over de mikroskopische onderzoekingen , die niet

minder dan de vivisectiën tot opheldering der

Physiologie dienen , opmerkzaam te maken , en bet

vooral aan jeugdige beoefenaars der Geneeskunde

,

die de wetenschap om haar zelve liefhebben en

haar hooger achten dan eene enkele broodstudie,

aan te bevelen.

J. V. D. H.



BOERBESCHOUWING, LETTER-

KUNDIGE BERIGTEN

EN VERTALINGEN.

EENIGE AANMERKINGEN.

BETREKKELIJK HET WERK VAK

D\JUSTUS LIEBIG,
GETITELD :

Dit organische Ckimie in ihrer Anwendung

auf Agricultur und Plujsiologie ;

DOOR

Prof. C. A. BERGSMA.

Wanneer geleerden , welke om hunne verdien-

sten en menigvuldige geschriften algemeen bekend

zi^n , de vruchten hunner nasporingen en onder-

zoekingen verzamelen , om daarmede algemeen

uullig te zijn, dan verdienen zij in het bijzonder

den dank en de erkentenis van allen, welke in

de uitbreiding en vermeerdering van kennis belang

stellen.

Het bovengemelde boek van LiEOia is eene po-

ging , om de scheikunde toe te passen op den

lardbouw en de naluurleer Hel is een zeer be-

langrijk werk , waarin veel kennis en een fijn

d
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oordeel overal doorstralen ; het is daarom zeer

nuttig voor een ieder, die den aard der levende

ligchamea en derzelver belrekkingen tot de om-

ringende zelfstandigheden kennen wil; doch den

toon , waarin het geschreven is , kan men onmo-

gelijk goedkeuren, omdat Lieeig, zonder daar-

voor genoegzame gronden te hebben , alle beoefe-

naren der kruidkunde aanvalt , en eigentlijk wil

aantoonen , dat alleen scheikundigen juiste denk>

beelden hebben , omtrent de verrigtingen der be-

werktuigde ligchamen.

Hetgene ik hier zal mededeelen , is niet zoo zeer

om het werk van Liebig in deszelfs geheel te be-

oordeelen , of om zijne verdiensten in eenig op-

zigt te betwisten, maar alleen, om aan te toonen ,

dat hij de kruidkundigen in het algemeen onregt-

vaardig beoordeelt , en dat hij zelf door vele stel-

lingen bewijst , niet genoeg met den vorm en

aard der planten bekend te zijn, waardoor hij

tol minder juiste gevolgtrekkingen verleid wordt.

De naam van den Schrijver is bij velen eene

gunstige aanbeveling , en wanneer een man als

Liebig , verkeerde opvattingen mededeelt , zal

zulks voor de wetenschappen , en vooral voor

hen, die met derzelver beoefening naauwelijks be-

gonnen zijn , nadeelig kunnen worden.

Het werk verdient door eiken beoefenaar van

natuurkundige wetenschappen gelezen te worden
,

maar ook daarom moeten eenige verkeerde opvat-

tingen niet voorbij gezien worden.

Liebig meent, dat het niet noodig is, de proe-

ven van anderen te beoordeelen , en de gevoelens ,
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waarmede men niet instemt te bestrijden (bl. 37)

;

maar niet alles kan door den evenaar bepaald en

door getallen uitgedrukt worden , en waarom

zoude het toof de wetenschappen niet belangrijk

zijn , verkeerde gevolgtrekkingen aan te toonen

,

om daardoor lot meer juiste oordeelvellingen te

geraken. Hij neme het mij niet kwalijk, maar

ik acht het van genoegzaam belang om aan te

toonen, dat Liebig in sommige opzigten ongelijk

heeft.

Ik zal eenige van zijne gezegden , zoo mogelijk ,

woordelijk vertalen, om daardoor mijne lezers,

welke het werk niet bij de hand hebben in staat

te stellen, mijne gronden beter te beoordeelen.

In het Hoofdstuk over de opneming van de

koolstof, zegt hij bl. 31 en verv.

« Het gevoelen , dat het koolstofzuur een voe-

« dingsmiddel voor de planten is, dat zij de kool-

« stof in derzelver eigene zelfstandigheid opnemen,

c is niet nieuw; het is door de schranderste en

« bekwaamste natuuronderzoekers , door Pbiest-

<i LBT , Sehebier , IncE:<H0cs3, Dc Savssdbe en

« anderen voorgedragen , bewezen en verdedigd."

« Er is in de natuurkunde naauwelijks een on-

« derwerp , voor hetwelk men beslissender en dui-

« delijker bewijzen heeft. Waardoor Iaat het zich

« nu verklaren , dat het door de meeste planten-

« physiologen in deszclfs omvang niet aangenomen,

« dat het door velen bestreden en door sommigen

« als wedcrlegd beschouwd wordt? Voor dit al-

« les te zameii genomen , zijn twee oorzaken,

<r welke wij thans toelichten willen.
"

d'
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« De eenc van deze oorzaken is , dat in de

« kruidkunde alle vermogens en krachten in het

« nasporen van de zaraenstelling en het maaksel

«tot de kennis van den uileriijken vorm besteed

«zijn; dat men de schei- en natuurkunde, bij

« de verklaring van de eenvoudigste verrigtingen

v niet geraadpleegd heeft; dat men derzelver on-

<r dervindjngen en bepalingen , als de magfigsle

«hulpmiddelen tot kennis niet aanwendt; men

« gebruikt ze niet , omdat men verzuimt , dezelve

« te leeren kennen."

« Alle ontdekkingen in natuur- en scheikunde,

« alle verklaringen der scheikundigen , moeten

(I voor hen zonder gevolg en werking blijven

;

« want zelfs voor de meest uitmuntenden zijn

« koolstofzuur , ammoniak, zuren en grondstoffen,

« klanken zonder beleekenis; het zijn woorden zon-

« der zin , woorden van eene onbekende spraak

,

«die geene betrekkingen, geene gedachten op-

« wekken. Zij doen als onbeschaafden , welke de

ff waarde en het nut van de kennis eener vreemde

« letterkunde zooveel te lager plaatsen, en met

« zooveel te meer minachting beoordeelen , als zij

« er minder van verstaan, en zelfs die genen on-

« der hen, die haar verslonden , zijn niet begrepen

« geworden («).
"

« De physiologen verwerpen in het opsporen

(o) Hier plaatst Liebig eene noot, welke echter de

vertaling niet waardig is ; want wie , die zijne

werken ingezien heeft, zal Eeüm voor een we-

zentlijk groot kruidkundige houden.
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V van de verborgenheden des levens de scheikun-

« de, en evenwel kan zij het alleen wezen , wel-

« ke den goeden weg daartoe verstrekken kan.

« Zij verwerpen de scheikunde , omdat zij ont-

« bindt , terwijl zij naar keunis zoekt , dewijl zij

« niet weten , dat zij even ais het mes der ont-

« leedkundigen , hetwelk het ligchaam , het werk-

« tm'g, als zoodanig vernietigen moet, zal het

« rekenschap geven , over de zamenstelling , het

« weefsel en de verrigtigen van hetzelve (a). Zij

« huldigen de uitspraak van Haller en schrijven

« aan de levenskracht toe, wal zij niet begrijpen,

a wat zij niet kunnen verklaren , even als men

<( voor dertig jaren alles door galvanismus opge-

« helderd achtte , in eenen tijd , waarin men den

« aard van de electriciteit hel allerminst kende.

<t Moet men zich dan verwonderen, wanneer men

« iu de plaats van verklaringen en inzigten,

«/ slechts beelden , slechts veronderstellingen vindt ?

% Kan men van hen iets anders dan vergissingen

« en verkeerde besluiten verwachten?"

a Het is de duitsche natuurphilosophie , welke

« haren naam zoo ten onregte draagt, die de

« kunst verbreid heeft , zonder grondige onder-

« zoekingen en waarnemingen zich rekenschap

« van de verscliijnselen te geven
; eene kunst

,

(a) Ook Uier geeft Li£Bio ccnc noot, dan, men
kan geeoc waarde lieclilen aan lictgcne uil lii;ii-

DACII a;iii{jclijald wurdt. Du natiiuijiliilosuplicu

hcLIten uiiumer in Medciland veel wcêrklauk go-

Tondeu.
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« welke men bij jonge lieden zoo lang vinden

« zal , als werken zonder moeite of inspanning

,

« aanmoediging en erkenning vinden zullen. Zij

« kweekte de stomme en doove kinderen der dom-

« heid en van het gemis van alle gaaf tot waar-

« neming. Zij is het , welke in de voorlaatste jaren

« allen voortgang in deszelfs kiem verstikte.

« Zoodra de physiologen de geheimvolle levens-

« kracht in een verschijnsel ontmoeten , verloo-

« chenen zij hunne zinnen en vatbaarheid , het

« oog , het verstand , het oordeel en nadenken

;

« alles wordt verlamd , zoodra men een verschijn-

« sel voor onbegrijpelijk verklaart.

"

« Voor deze allerlaatste oorzaak zijn er nog

« vele latere. Van den ring af, waar de keten

« aanvangt , tot aan ons , zijn uog vele onbekende

« schakels; zullen deze schakels voor den men-

« schelijken geest onaanschouwbaar blijven, wel-

« ke de wetten der beweging van de hemelligcha-

« men nagespoord heeft , van welker bestaan slechts

« een zintuig hem onderriglte , wien op onze aarde

« nog zoovele hulpmiddelen ten dienste staan.

"

« Wanneer zuivere aardappelstijfsel , in salpe-

« terzuur opgelost , een' ring van de zuiverste was

« nalaat , wat kan dan tegea het besluit van den

o scheikundige aangevoerd worden , dat ieder kor-

« reltje stijfsel uit concentrissche lagen van was

« en zetmeel bestaat , van welke de een de ander

« wederkeerig zoowel tegen de inwerking van het

« water als van den aether beschermen? Kan men

it tot besluiten van deze soort , welke den aard

« en de betrekking op het volkomeaste verkla-
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« ren , door hel microscoop geraken ? fs hel mo-

« gelijk, door zuiver werktuigelijke middelen in

« een stuk brood, het gluten Toor het oog zigt-

• baar te maken , de kleinste deeltjes van het

« gluten in hunnen zamenhang en vertakkingen?

« Dit is door geen werktuig mogelijk , en echter

« behoeven wij dat stuk brood slechts in eene

« laauwwarme afkooking van gekiemde garst te

«te leggen, om alle stijfsel, alle zoogenaamde

« dexterin als suiker te zien oplossen. Men be-

« houdt ten laatste niets over dan het gluten in

« de gedaante van de fijnste spons , welker klein-

« ste poriën slechts door het microscoop zigtbaar

« zijn."

« Ontelbare hulpmiddelen van deze soort biedt

« de scheikunde aan tot onderzoeking van den

« aard der organen. Zij worden niet gebruikt

,

« omdat niemand dezelve noodig heeft.
"

Il Men kent met zekerheid de voornaamste or-

« ganen en verrigtingen van dieren , welke met

« het bloote oog niet ziglLaar zijn, maar in de

« natuurleer der planten , is een blad altijd een

«blad. Maareen blad, hetwelk terpentijn-olie,

« citroen-olie voortbrengt , moet eene andere ge-

« steldheid hebben , dan een blad, in hetwelk

« zuringzuur gevormd wordt. De levenskracht

V bedient zich in hare eigcndommclijke verscliijn-

« selen steeds van bijzondere werktuigen, van ie-

« dere verrigting van een bijzonder orgaan. De

« op eenen citroenboom gei)lante rozentak brengt

« geene citroenen , zij brengt rozen voort. Men

« heeft oneindig veel gezien , maar ht-t zicuwaar.
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« digste is nog niet beproefd , om gezien te wor-
« den,"

« De tweede oorzaak is , dat men in de phy-

« siotogie de kunst niet kent proeven te nemen
,

« eene kunst, welke men gewis alleen in de werk.-

« plaatsen der scheikundigen leeren kan.

"

enz. enz.

Dit zal voor eene proeve, hoe Liebig over de

kruidkundigen oordeelt , wel kunnen volstaan.

Wij zien daaruit , dat de kruidkundigen we-
zentlijk beklagenswaardige menschen zijn; te kort-

zigtig om iets anders te zien, dan den uiterlijken

vorm der planten, en dat nog maar oppervlak-

kig; want voor hen is een blad maar een blad,

en meer niets. Van andere wetenschappen , waar-

door zij de natuur van naderbij zouden kunnen

leeren, begrijpen zij niets; zij kennen zelfs de

meest algemeen bekende zaken niet. Zij weten

niet wat koolstofzuur is ; hoe zouden zij dus iets

van de naluurleer der planten begrijpen ; hetgeen

zij nog onderzoeken , is door geheel verkeerde

middelen; dat zij microscopen gebruiken, en zoo

nog iets trachten na te sporen , is geheel verkeerd.

Zij kunnen geene proeven doen , omdat zij het

niet in een laboratorium voor de scheikunde ge-

leerd hebben.

Hij betoogt verder door met opzet daartoe op-

gezochte voorbeelden , dat zij geene proeven kun-

nen doen; doch mag ik vragen: heeft men dan

geene andere proeven genomen dan die, welke

door hem (bl. 37 en 38) vernield zijn ? Het ne-

men van proeveu is inluder kunst , dan daaruit
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immer juiste gevolgen af te leiden ; dit echter

kunnen de kruidkundigen volgens Liebig in het

geheel niet ; hunne gevolgtrekkingen zijn altijd ge-

heel verkeerd. Dan ik moet nu bierbij aanmer-

ken, dat ook de scheikundigen wel eens verkeer-

de gevolgtrekkingen maken , en dit zal ik in het

vervolg met eene proef van Haktig, door Liebig

medegedeeld, trachten te staven.

Omdat men alles zoo maar niet moet gelooven , wat

men ons verhaalt , zoo wil ik nog vragen , waar

PaiESiLET gezegd heeft , dat de planten de koolstof

uit bel koolstofzuur opnemen? Ik heb het tot

nog toe in zijne werken niet zoo duidelijk voor-

gedragen en bewezen gevonden. Ook heb ik nog

nimmer eene roos op een' citroenboom zien groeijen.

Waar verrigt men dan wel zulke entingen? Of

zullen wij die met de verhalen gelijk stellen, dat

men zwarte rozen verkrijgt, door gewone rozen

op zwarte bessenboomen te enten , waaraan me-

nig tuinman vergeefs zijne moeite besteed heeft?

En hoe moet men het zich verklaren, dat mea

nog al veel van scheikundigen invloed en verrig-

tingen in de werken der planten -physiologen

vindt , als zij zoo geheel in de scheikunde onbe-

dreven zijn. Dat zij niet allen de scheikunde vol-

komen en grondig verslaan is niet onnatuurlijk,

wanneer men nagaat , dat deze wetenschap zich

nog dagolijlis uitbreidt. Maar dit zij op de schei-

kundigen zoo neer zien, als Liebig op de kruid-

kundigen , dit geloof ik niet ; integendeel : ik ver-

trouw, dat zij zich steeds verheugen, wanneer

zij door de vorderingen der scheikunde voorge-
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gen der planten beter leeren beoordeeJen ; doch

men zal mogelijk tot het besluit moeten komen,
dat LiEBiG den voortgang en de ontwikkeling van

kennis bij de planten-physiologen niet gevolgd is,

daar hij genoeg te doen had met alle belangrijke

proeven , welke zooveel tol uitbreiding der schei-

kundige kennis hebben bijgedragen, en dat hij nu

bij toeval eenige boeken, als die vanREOM in han-

den gekregen heeft. Meyen heeft hij wel inge-

zien maar niet gelezen , want dan zoude hij zeker

zoo scherp in zijn oordeel niet geweest zijn ; en

vreemd is hel zeker, dat een zoo verdienstelijk

man zulke scherpe grenzen maakt tusschen de

natuurkundige wetenschappen , welke elkander

zoo noodig hebben.

De beoefenaren van de natuurleer der planten

zijn vooral in de laatste jaren tot meer opgeklaar-

de denkbeelden gekomen
, omtrent den invloed van

den dampkring en den bodem op het leven van

de planten ; echter vindt men daarvan niets in

het werk van Liebig. Heigene daarin voorkomt,

is in volkómene overeenstemming met de beschou-

wingen van vroegere natuurkundigen. Om de

planten bekommert hij zich eigentlijk zeer wei-

nig; derzelver organen zijn hem bijna onverschil-

lig: eene plant is voor hem niet veel meer dan

cene retort in een laboratorium.

Liebig zegt te regt, dut er in de naluurleer

der planten vele dwalingen ontstaan zijn door de

•vergelijking van planten en dieren (bl. 24) ; maar

waarom vervalt hij meermalen lol zulke vergelijkin-
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gen (bl. 45, 47, 49, 117 en 149)? Is de adem-

haling der planten , zoo als die door hem aange-

nomen en verdedigd wordt , niet het volkomenste

bevrijs van eene te ver gedrevene vergelijking

van overeenstemming tusschen planten en dieren?

LiEBiG zegt, dat al het koolstof van de planten,

geheel en alleen uit den dampkring opgenomen

wordt (bl. 18) , en echter erkent hij , dat door

de wortelen ook koolstofzuur in de planten ge-

voerd wordt (bl. 22, 45, 46, 56 en 120) , en

zelfs dat de dampkring en de grond aan de plan-

ten hetzelfde voedsel verschaffen (bl. 1C3). Hoe

moet men zulks overeenbrengen ? Of zoude mea
dit daardoor moeleti verklaren , omdat hij be-

weert , dat die koolstof grootendeels aan den bo-

dem terug gegeven wordt? (bl. 55.) De ontle-

ding van het koolstofzuur door de bladeren ea

groene deelen, is volgens hem buiten allen twijfel,

(bl. 18 en 19.) Later erkent hij , aan de bladeren

eene kracht en geschiktheid toe te schrijven , wel-

ke hij niet begrijpen kan (bl. 121) , en hierin mag
hij ook de verklaring zoeken , waarom de kruidkun-

digen en physiologen het opnemen van koolstof

door de bladeren uit den dampkring in twijfel

trekken (bl. 24). Volgens hem zijn de bladereu

aanwezig , om stijfsel , houtvezel en suiker te ver-

schaffen (bl. 115), hetwelk toch wel niet waar-

schijnlijk is, wanneer in dezelve alles voor de

geheele plant moet bewerkt worden.

LiEBiG zegt zonder ecnigc bedenking , dat de

bladereu koolstofzuur inzuigen en zuurstof uit-

ademen (bl, 19j, doch is die verrigting zoo ge-
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makkelijk te begrijpen? Waardoor ontstaat de

ruimte, tot opneming van het koolstofzuur geschikt?

Kunnen wij eene luchtledige ruimte in de plan-

ten veronderstellen ? en zonder ' dezelve kunnen

•wij ons het inzuigen van koolstofzuur niet voor-

stellen, en dan nog wanneer zoodanige ruimte

konde verondersteld worden , zoude zeker de

dampkringslucht die ruimte aanvullen , maar nu

moet nog daarenboven verondersteld worden , dat

de toegang alleen veigund wordt aan het kool-

stofzuur. En wat eene uitademing van zuurstof

ten gevolge van het door de bladeren ontlede kool-

stofzuur betreft , deze is evenmin met den aard

der planten overeen te brengen. Hoe is het toch

mogelijk , dat men zulke verrigtingen als volko-

men bewezen kau aannemen? Eene eigenllijke

ademhaling bij de planten is niet denkbaar ; alle

proeven , waarmede men dezelve heeft willen be-

wijzen , laten eene andere verklaring toe, welke

meer in overeenstemming is met alles, wal wij

bij de planten waarnemen.

Dat de hoeveelheid koolstofzuur in den damp-

kring voorhanden ,
groot genoeg is , om in de

behoeften van de planten te voorzien (bl. 20)

,

kan nog niet bewijzen , dat het daarom door de

bladeren en groene deelen der planten opgeno-

men wordt. Echter schijnt Liebig veel aan zoo-

danige berekeningen te hechten. Zij kunnen zeer

nultig zijn voor de wetenschappen, zoo zij maar

niet moeten dienen , om dwalingen te versprei-

den.

- Dat LiBBiG de organen der planten niet kent

,



61

kan men afleiden uil zijne beschouwing van den

planlenwortel , welke hij vergelijkt met eene

spons, welke alle vloeibare sloffen, met 'al wat

daarin bevat is , opneemt , en het overige wat niet

dienstig is, weer afscheidt (bl. 85). Hij acht de

afscheiding van stoffen door de wortels als vol-

komen bewezen (bl. 49, 147 en 14S) ; maar zou-

den de proeven van Macaibe Prisceps wel zoo-

veel bewijzen , als hij veronderstelt ? Want wie

zal beweren, dat de uiteinden der wortels bij de-

ze proeven onbeschadigd waren ?

Hoe de wortelvezelen de verrigtingen der bla-

deren kunnen overnemen , zoo als Liebig beweert

(bl 45) , begrijp ik niet, ten minste in de veron-

derstelling , dat de bladeren door den invloed vaa

het licht het koolstofzuur ontleden en zich de

koolstof toeëigenen. Liebig zegt te regl , dat men

in de natuurleer der planten vooral de waarheid

moet zoeken , en bijaldien men het oordeel van

anderen niet kan toestemmen , en derhalve moet

tegenspreken, moet men daarvoor meer afdoende

voorstellingen geven (bl. 37). Het is om daaraan

te voldoen, dat ik trachten zal, zoo kort moge-

lijk den invloed van den dampkring en van den

grond op liet leven van do planten te vermelden.

Het koolstofzuur van den dampkring wordt niet

door de bladeren, van de planten opgenomen en

ontleed , maar al wat meer in den dampkring

voorkomt , dan dezelve bevatten moet , wordt

door den grond opgenomen , en in het water

,

hetwelk daarin voorkomt , opgelost. Door rogen

en dauw wordt de hoeveelheid koolstofzuur in
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den grond steeds vermeerderd^ De zamenstellen-

de deelen van den grond hebhen verschillende

eigenschappen , in betrekking lol de vochtigheid

en het opnemen van liichlsoorlen , waarvan vooral

de onderscheidene vruchtbaarheid onder overigens

gelijke omstandigheden, afhangt. Een groot ge-

deelte koolstofzuur wordt daarenboven ten koste

van de zuurstof des dampkrings in den grond ge-

vormd ; waarschijnlijk wordt door de ontleding

van hel water, dit ontstaan van koolstofzuur be-

vorderd , zoo als door Liebig wordt aangetoond

(bl 290).

De bladeren onderhouden het verband van de

plant met den dampkring; zij bevorderen dedoor-

waseming en daardoor de levensverriglingen der

planlen ; hiertoe is noodig het aanvoeren van

voedsel door den wortel , of wel dat het vroeger

alzoo geschied is , zoodat er genoegzame sappen

voorhanden zijn , als wanneer de plant zoolang

op eigene sappen teert , tot dat zij uitdroogt.

Wamieer de bladeren ontbreken , vermindert de

doorwaseming en geschiedt dan nog door de ove-

rige oppervlakte van de plant : zoodat daarom de

levensverriglingen nog niet ophouden. De eenige

onmiddelijke invloed van den dampkring , welke

men kan aanwijzen , wordt alleen door de zuurstof

van denzelven te weeg gebragt.

Al het voedsel wordt door de wortels opgeno-

men en al de koolslof komt langs dien weg in

de planten.

Dat er iets uil de planten door de wortelen

wordt afgescheiden , is geheel onbewezen , en niet
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afscheiding tot de verrigtingen van de planten

noodzakelijk moet behooren, kan noch uit de za-

menslelling der wortelen , noch uit den aard der

opgenomene stoffen afgeleid worden.

Tot de ontwikkeling van eene plant is noodig

eene verbinding van koolstof en eene verbinding

van stikstof , benevens eene hoeveelheid water.

Het koolstofzuur en de ammoniak , in den grond

voorkomende , worden in water opgelost , te ge-

lijk met hetzelve in de planten gevoerd , en het is

van deze zelfstaudigheden , dat de organische stof-

fen ontstaan; om zich dit voor te stellen, heeft

men niet noodig zijne toevlugt te nemen tot eene

ontleding van koolstofzuur. Lierig erkent zelf,

dat het veel waarschijnlijker is, dat de planten

in tegenwoordigheid van koo'slofzuur het water

ontleden , en dat het waterstof met het koolstof-

zuur verbonden wordt , waardoor de zuurstof

zoude vrij worden (bl. 60) , en hij zegt , dat op

die wijze en door eene afscheiding van koolstof-

zuur en opneming met zuurstof de vorming ea

verandering van alle stikstof-vrije bestanddeelen

van de planten kunnen verklaard worden, (bl, 63.)

Volgens deze beschouwing is de ontkieming van

de zaden en de groei van de planten , eene ge-

lijksoortige verrigting , en men behoeft niets te

veronderstellen , hetwelk in strijd is met onze

denkbeelden , welke wij in andere omstandighe-

den van de verrigtingen in de natuur hebben.

Men behoeft dan niet eenen omloop van sappen

aan te nemen , zoo als men zulks vroeger deed

,
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om rfezelve met den bloedsomloop te kunnen vef-

gelijken, schoon men van dien omloop bij de

planten geen voldoend bewijs konde geven (a).

Het is meer overeenkomstig den aard van de plan-

ten om aan te nemen , dat de sappen zich door

de geheele plant, door cellen en vaten versprei-

den , en dat het verbruikte , of hetgeen als water

doorwasemt , door nieuwen toevoer langs den

wortel vergoed wordt.

De vorming van de organische stof geschiedt

dan door het geheele planten-Iigchaam , overal

waar leven is , overal waar voeding en afscher-

ding plaats grijpen; door eene gedurige vereeni-

ging van zuurstof met koolstof, en van koolstof-

zuur met waterstof ontstaan nieuwe bewerktuigde

sloffen en wordt er de hoeveelheid zuurstof
,

welke met het waterstof verbonden was, vrij. De»

7.e zuurstof kan of eene nieuwe verbinding met

koolstof aangaan , of wel in den dampkring ont-

last worden. Het is op deze wijze , dat men de

«igene warmte bij de planten moet verklaren ca

de afscheiding van zuurstof en koolstofzuur naar

omstandigheden kan plaats hebben, al naar dat

door warmte en licht de levensverriglingen bevor-

derd worden. O]) deze wijze heeft men eene

goede verklaring van die proeven , welke de ont-

leding van het koolstofzuur door de bladeren

moesten bewijzen, gemakkelijk gevonden; want

{«) Men kent eene beweging in de eigene sappen,

maar dat is geen bewijs voor den omloop van de

planten sappen in hel algemeen.
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ciie proeven geschieden immer boven water , eri

ióo , dal het koolstofzuur , door hetzelve opgelost

in de wortels of afgesnedene gedeelten van de

planten koude indringen , en dat de zuurstof door

de bladereu in de lucht konde medegedeeld wor-

flen. Zoo er nu geen water ontleed wordt, zoo

kan het koolstofzuur, door de planten afgeschei-

den worden. Er 2ijn mij geene proeven bekend

,

welke niet op die wijze kunnen verklaard wor-

den , en men ziet alzoö gemakkelijk in , waarom

koolstofzuur zonder water door de planten niet

veranderd wordt. De proef van Hartig door

LiEBic medegedeeld , om te' bewijzen , dat het

koolstofzuur in den grond niet volstrekt noodza-

kelijk is töt den plantengroei (bl. 193), bewijst

niets , omdat het koolstofzuur van den dampkring

,

welke tusschen de gewasschen kwarts konde op-

genomen worden , al begoot hij met overgehaald

tfraler, evenwel de koolstof aaii de plant konde

verschaffen.

Uit deze bedenkingen kan men afleiden , dat

200 het scheikundig gedeelte van het werk van

LiEBiG , boven alle bedenking goed is , de toe-

passing in vele opzigten zeer gebrekkig is, door

gemis aan de noodige kennis der planten en dèr'w

zelver organen.

Februari} JÜ'tJ.
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Ueher den Hirnanhang und den Trichter,

Inaugural-Dissertation von Jos. Engel ,

Med. Doctor. Mit zwei lithographirten Ta»

feln. Wien 1839, 4°.

Onze kennis aangaande de Terrigting der ver-

schillende deelen van de hersenen is nog zeer be»

perkt en de armoede in dit gedeelte der weten-

schap wordt gewoonlijk in de physiologie met on-

zekere gissingen en hypothesen bemanleld. In de

voor ons liggende Verhandeling vindt men , behal-

ve eene met vlijt bewerkt overzigt van de ver-

schillende meeningen over den aard en de functie

der hypaphysis of glandula piluitaria. , ook

eenige nieuwe en naauwkeurig beschrevene waar-

nemingen omtrent ziekelijke afwijkingen en ont-

aardingen van dit gedeelte der hersenen , die door

afbeeldingen zijn opgehelderd. Aangeboren mis-

vormingen in dit deel zijn hoogst zeldzaam, daar-

entegen zijn ziekelijke afwijkingen bij volwasse-

nen, vooral bij hen, die zich aan het misbruik

van sterken drank overgeven , veel minder zeld-

zaam. Des Schrijvers waarnemingen pleiten niet

voor het gevoelen van Wehzel, dat er tusschen

ontaardingen der glandula pituitaria en epilep-

sie een naauw verband zou zijn. Onder de twaalf,

door hem uitvoerig medegedeelde waarnemingen

was er slechts eene bij welke epilepsie had plaats

gehad. Dikwerf vond men in dit deel sereuse bla-
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zen , of velgezwellen. De verschijnsels mei deze

ontaardingen verbonden , zijn niet van dien aard

,

dat men daaruit met genoegzame zekerheid tot

eene aandoening van dit deel besluiten kan, maar

kunnen ook ten gevolge van ziekelijke gesteldheid

in andere hersendeelen outstactn zijn ; evenwel

schijnen krampen, onzekere en onvaste beweging,

hoofdpijn , zwakheid van het gezigt , daarop vol-

gende blindheid , voorts duizeligheid , walging en

braken , deze ontaardingen gemeenlijk te verge-^

zeilen. De Schrijver is van meening dat men de

hypophysia met de kleine hersenen kgn vergelij-

ken ; hij noemt het eine Nachbildung des kleinen

Gehirns in sehr verjiingtem Masstabe , gleich-

sam das kleinste Gehirn in der Schedelhöhle
,

en gelooft daaruit ook de betreklfing van beide

deze hersendeelen tot de beweging te kannen ver-

klaren. Bij aandoeningen van de hypophtjsis

worden vooral zamentrekkingen der buigspieren
,

bij die van de kleine hersenen zamenlrekkingen

der uitstrekkende spieren opgewekt ; de hypo-

physis veroorzaakt bewegingen naar voren , het

verebellum bewegingen naar achteren-; de hypo-

physis werkt op het bovenste gedeelte der darm-

buis , de kleine hersenen werken op derzelver on-

derste gedeelten en op de geslachtsdeelen. Wij

vergenoegen ons met deze meening slechts Ie ver-

melden en wagen ons niet aan eene beslissing over

hare meerdere of mindere aamiemelijklicid.

J. v. D. II.
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^ur Anatomie der Amphihien. Von Kabi,

VoGT , Doctor der Medicin. Bern 1839. 4°.

De Schrijver dezer kleine bijdrage had reeds ia

Müc.LEa's Archiv , 1839 , eene beschrijving van de

kopzenuwen van Python tigris (Python bivitta^

lus van KÜHi) gegeven, welke met afbeeldingen

was opgehelderd. Hier worden eenige , aldaar in»

geslopene onnaauwkeurigheden naar herhaald onr

derzoek verbeterd en vergelijkende beschouwingen

van de zenuwen bij andere Reptilia ingevlochten.

De drie beweegzenuwen van het oog zijn aanwe-

zig ; den nervus pathe/icus had de Schrijver

vroeger bij Python over 't hoofd gezien en den

abilucens als far.ialis beschreven. Voorts geeft

de Schrijver hier eenige, tot nog toe niet bekenr

de bijzonderheden over den nervus synipathicus

van den Krokodil. — Het tweede gedeelte vaa

dit stukje behelst eene , met figuren op eene wei-

uitgevoerde steendrukplaat opgehelderde , beschrij..-

vjng van het hart van Python bivittatus. Hier

hadden wij gaarne gezien, dat de Schrijver zijn

o^iderzoek vergeleken had met dat van Sciilemm,

in het II '>= Deel van het door Tiedeharm en de

gebroeders Tkevihanus uitgegeven Zeilschrift für
Physiologie (1827). Wij meenen daaruit te zien,

dat, hetgeen hij Aorlenxfiel, Btdbus aorticus

,

noemt, door Schlemm reeds als kegelfürmi^er

\i^isprung vermeld was. Dergelijk een kegel-
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heeft ook het hart der Krokodillen. Overigens is

het altijd bij de beschrijving van het hart te wen-

^hen, dat men het in zijne ligging en verbinding

met de overige deelen en niet uitgesneden onder-

zoekt. Want in het laatste geval wordt de bena-

ming der vaten onzeker, en, hoe zelfs de uit-

stekende ontleedkundige Bischofp door deze om-

standigheid tot de misvatting gekomen is, om bij

zijne beschrijving van het hart der Krokodillen

de twee arteriae subclaviae voor carotides en

de ware carotis voor eene arteria subclavia te

houden, hebben wij bij eene vorige gelegenheid

doen opmerken.

J. V. D. H.

Bei/rage aur Anatomie der ^usammengesef'z—

ten Augen mit facetlirler Uornhaut, Von

FBiBDEicn Win , Assistenten atn Natura^

lienkahinet der Viüversitüt in Erlangen,

Mit einer Kupferlafel. Leipzig 1840. 4".

Eene onder de leiding van den uitnemendeu

WAGSEa opgestelde Verhandeling, welke behalve

door zaakrijkeu inhoud en oordeelkundig gebruik

der litteratuur van het onderwerp , zich ook door

nette uitvoering der afbeeldingen onderscheidt.

IJe diLte van de cornea en de lengte en breedte

der kri.stallcii7.cn zijn hij meer dan twintig soorten

yaii in.sektcn en bij drie Crustaceu niikrornelnjch
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bepaald. (Bijzonder trof ons de dikte der cor~

nea bij Bombus, fig. XI). Door kristallen ver-

staat de Schrijver hier , 't geen vroegere Schrij-

vers , zoo als Joh. Muller (en Wagner zelve) , als

glasachtige ligchamen beschreven hebben. Wut
vond namelijk bij Cruslacea en Lepidoplera eene

doorschijnende , niet tot de gezigtszenuwen be-

hoorende , maar zelfstandig bestaande massa ach-

ter de glasachtige kegels , en neemt uit de analogie

ook bij overige insekten derzelver aanwezen aan.

Deze massa zou alsdan het glasachtig vocht zijn en

de daarvoor liggende kegels zouden kristallijne

lenzen moeten genoemd worden. Ook een humor

aquaeus zoude niet ontbreken , daar eene weeke

doorschijnende massa de facetten der cornea van

de grondvlakten der kegelvormige lenzen scheidt.

Daar evenwel de cornea uit vele (vijf of meer)

lagen of hoornplaten bestaat , zoo men veelljgt

deze doorschijnende massa met even veel grond

als de binnenste , nog weeke laag van dit hoorn-

achtig bedeksel kunnen beschouwen.

J. V. D. H,
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Echiniscus Bellermanni , Animal crustaceum

Macrobiolo Hufelancln affine , Joabni Joa-

cniMO Bellermahho, Philosopkiae Doctori

ac S. S, Tkeologiae Professori publico or-

dinario semisaeculari cel. eet. Die XXII

Augusti Anni MDCCCXL Sacra nuptiarum

semisaecularia cum uxore suavissimaCaAis-

TiWA ScnoRCH celehranti dedicatus a gene-

ra Di'e Carolo Aügüsto Sigismusdo Schült-

ZB , Anatomes et Physiologiae in Univ.

Gryphiswaldendi Prof. P. O. , Magno Ba»
darum Duci a Consiliis aulae , Academiw
rum aliarumque socielatum doctarum non-

nullarum sodali. Cum tahula lithographi-

ca. Berolini 1840. A".

Op het gouden bruiloftsfeest van zijnen schoon*

vader geeft Prof. Schultze aan dezen een peete-

kind , 't geen in deze bladen beschreveij en , daar

het slechts j'j — J lijn groot is, in meer dan le-

vensgrootte is afgeteekend. Üit diertje is lang-

werpig , in negen ringen verdeeld , heeft vier paar

korte pootcu , die op den derden , vijfden , ze-

venden en negenden ring zijn geplaatst , en met

vier vingers of nagels eindigen , vier sprieten of

draden en tveee stekels aan den kop en twee een-

voudige oogen. Het leeft in grachten tusschen

confcrven en in regenwater , vervalt door droog-

te in schijndood , en kan daaruit , volgens den

Schrijver ook nog na een tijdsverloop van meer

dan drie jaren . weder door bevochtiging wor-
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den opgewekt. De beschrijving van dit dierlje

verdient met erkentelijkheid door de beoefenaars

der dierkunde te worden aangenomen. Of het

werkelijk tot de Isopoda behoort
,

gelijk de

Schrijver wil i komt ons eenigzins twijfelachtig

voor. Sprdk de Sdhrijver niet van de door hem

waargenomene eijeren , wij zouden bijkans op het

vermoeden komen , dat hier eene larve van een of

ander enlomosfracon was beschreven ; doch wij

zagen later, dat ook Nitzsch zulks van Arctis-

con of Macrobiotus vermoed , maar dit gevoelen

daarna als eene dwaling verworpen had, (Wieg-

mank's Archiv für Naturgesch. I. 1835. S. 379.)

J. T. D. H.

Nog een woord over Kutorga's gevoelen : over

het trapsgewijze ontstaan der hewerktuig-

de wezens op den aardbol.

Als bijvoegsel tot mijne aankondiging van het

geschrift van Kotorga (Zie dit Tijdschrift, Vil,

Boekbeschouwing , h\. 3— 10), moet ik berig-

ten , dat, volgens een' brief uit Petersburg, dien

ik voor eenigen tijd ontving , het geslacht Syodón

gegrondvest is op eenen tand , die niet tot de klas-

se der zoogdieren , maar veeleer tot de orde der

hagedischachtige dieren schijnt te behooren. Ook

is de geologische formatie, waarin dit overblijf-

sel gevonden werd, geenszins bewezen werkelijk

een tot de steenkolenformatie behoorende zand-

steen Ie zijn.

J. V. D. H.
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Een gevrerveld dier, niet slechts zonder eenig

spoor van reuk-, smaak-, gehoor- of gezigtswerk-

tuig, maar ook zonder hart en hersenen, lager

bewerktuigd derhalve dan de meeste week- en ge-

lede dieren , komt mij zoo merkwaardig voor

,

dat ik mij voorstel, bij vele lezers van dit Tijd-

schrift belangslelhng te vinden , wanneer ik hun

,

volgens een onlangs uitgegeven geschrift van den

voorlreffclijken Ratiike , hetgeen zeker niet in

aller handen is , nader met hetzelve bekend make.

De naam , welken dit dier draagt , is aan hct-

/
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zelve gegeven door W. Yarrell, in zijne Ilisto-

ry of brilish Fishes , Vol. II. Loiidon 1836

,

p. 4'Ï8. Daar dit werk aan Rathke alleen bij

den titel bekend was, willen wij hier uit Yar»

rell's beschrijving , het hoofdzakelijke mededee-

leu. Hij zag er slechts één enkel voorwerp van

,

't geen hij van den Heer Coüch ontving, die het

op hel strand bij Polperro levend gevonden had.

Het was zoo doorschijnend , dat men de ingewan-

den door de bekleedsels kon onderscheiden. Het

ligchaam is zonder schubben , zijdelings plat ge-

drukt en loopt aan beiden zijde spits toe. Eene

enkele rugvin loopt langs de geheele lengte van

het ligchaam ; andere vinnen zijn niet aanwezig
;

de mond ligt aan de onderzijde van het voorste

einde des ligchaams , is eng , langwerpig en heeft

aan eiken rand eene rij van dunne draden.

Reeds Yarreil haalt eene beschrijving aan,

die de groote Pallas van dit dier gegeven heeft

in zijne Spicilegia Zoologica , Fase. X. Berolini

1774. p. 19. Men vindt aldaar ook (Tab. I.

£g. Il) eene afbeelding van het dier, welke zoo

zeer met die van Yarrell en Rathke overeen-

stemt , dat er over de juistheid dier aanhaling

geen twijfel kan overblijven. Pallas echter bragt

het dier niet tot de klasse der visschen , maar

noemde het Limax lanceolatus {a). Ook hij zag

(a) Wij voegen hier de bescLrijving van Pallas bij,

opdat onze lezers zoo veel mogelijk alles bij één

vinden, 't geen lot dit merkwaardig voorwerp

belrekking heeft :
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slechts een enkel voorwerp , 't geen hem , in wijn-

geest bewaard, werd toegezonden, eii 't geen ,

even als dat van Yarrell, van de zee, die En-

gelands zuidwestelijk gedeelte , hel graafschap

Cornwall , omspoelt, afkomstig was.

Het dier schijnt zeldzaam te zijn , waarschijn-

lijk omdat het onder het slijk en in het zand op

den bodem der zee zich verbergt , en veelligt ook

overal spaarzaam voorkomt ; dat hel overigens

niet tol de kust van Cornwall beperkt is , blijkt

uit de Verhandeling van Rathke , die zijne voor-

werpen bij het stadje Molde in Noorwegen (om-

streeks op 63° N. B.) gevonden heeft, er anderen

van de Zweedsche kust in Stokholm zag en er

ook van Dr. Geobe ontving, die ze uit de Mid-

dellandsclie Zee naar Koningsbergen had overge-

bragt. Ook een Italiaansch Dierkundige, Costa,

vond dit dier bij Napels en beschreef het onder

den naam van Bianchiosloma lubricum , in een

geschrift , hetwelk wij niet gezien hebben , en

waaruit Rathke ons een uittreksel mededeelt.

Men kan gevolgelijk , hetgeen tot nog toe over

dit dier is bekend gemaakt , tot deze weinige aan-

» Corpus anceps, planum, lineari-Ianceolaliun

,

utrinque acutissirnum. Margo undirjue limbo mern-

branoso auclus ; subtus vero ad duas terlias lon^i-

tudinis margo hitabialus est , sutcalusijue , ut sit

quasi pts limacinus anguslissimus,

Ttniacula ptane nulla . Latera striis obsolelis

,

anlrorsum oblirjuaJis
,
prope dorsum augido recur-

vnlis , ut quasi lulus pisciculi desquamatum reft-

ranl."

f'
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haliiigen bepalen

:

Limax lanceolatus. Pailas, SpicUegia Zool.

X. 1774. p. 19. Tab. I. fig. 11.

Branchiosloma lubricwn. Costa , Cenni Zoo-

logici ossia descrizione sommaria di

talune specie nuove di animalis Napo-

li 1834. p. 40.

Amphioxus lanceolatus. Yaereu , Natural

llis/ory of British Fishes , II. Londoa

1836. p. 468-472. The Lancelet.

Amphioxus lanceolatus. Bemerkungen iiber

den Bau des Amphioxus lanceolatus

,

eines Fisches aus der Ordnung der

C'ijclostomen von Heisbich Ratdke.

Mit einer Kupferlafel , , Königsberg

1841. 4°.

De naam Amphioxus door Yarreil uitgedacht,

drukt de aan weerszijde spits toeloopende gestal-

te , als die eener weversspoel , op eene eigenaar-

dige wijze uit. De lengte van het diertje is van

liduim (zoo groot is de afbeelding van Yarbell)

tot 1 duim 8 lijn (van deze grootte is de af-

beelding van Pallas en zoo waren ook de groot-

ste voorwerpen, die Ratbke aantrof). Volgens

Costa evenwel zou het lot 3 duim lang kunnen

zijn. De grootste dikte in het midden van den

romp is li lijn, de hoogte van het ligchaam ter

dier plaatse , de rugvin medegerekend , 2 lijnen

van de Parijsche voetmaat, Eene versmalling of

groef of opening , waardoor de kop van den romp

zou zijn afgescheiden , ontbreekt geheel. Wan-

neer men voor de visschen of gewervelde dieren
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eene afcleeling van Acephala had , even als bij

de weekdiereu , dan zou Amphioxus daar onder

geleld kunnen worden. Op eenigen afstand van

het voorste einde des ligchaams ziet men de mond-

opening , die zich als eeue langwerpige spleet

vertoont, welke zich tot eenen eironden vorm

kan verwijden. Bijkans op twee derde van de

lengte ligt eene tweede zeer kleine opening , op

eene kleine trechtervormige verhevenheid. De-

ze opening is echter geenszins de anus , maar

eene uilmonding van de buikholte, zoo als die bij

Ammocoelus , Pelromyion en ook bij andere

visschen voorkomt. Dezelve ligt hier echter vóór

den anus en op grooteren afstand van dezen , dan

bij andere visschen , waar zij achter den laalsten ge-

vonden wordt. De anus ligt , eveneens op eene

kegelvormige verhevenheid , aan de linkerzijde en

is mede eene kleine ronde opening.

Afzonderlijke kieuwopeningen zijn noch aan de

zijden , noch aan den onderkant des ligchaams te

vinden , waardoor Amphioxus zich van alle ove-

rige visschen onderscheidt.

Eene onpare vin gaat onafgebroken niet slechts

langs de geheolc rugzijde voort, maar ook rond-

om het voorste gedeelte des ligchaams tol aan den

mond, en, aan het achtereinde eene soort van

pinna analis vormende , langs de buikzijde tot

aan de opening der buikholte. Op den rug is

deze vin zeer laag , iels hooger aan het achter-

einde en aan de buikzijde ; hier vertoont zij eene

diepe , langwerpige insnijding.

Deze vin is in verhouding tot hare hoogte ta-



78

tneiijk dik en door, van elkander verwijderd staan-

de , kraakbeenige stralen ondersteund , die aan de

rugzijde onverdeeld zijn , aan de buikvin voor

den anus uit twee zijdelingsche deelen worden

zamengesteld en aan het achtereinde der buikvin

geheel ontbreken. Borst- en buikviuneu zijn niet

aanwezig.

Se huid is naakt , glad , niet slijmerig en half

doorschijnend , zoodat de spieren des ligchaams

en de verschillende ingewanden sterk door haar

heen schijnen (a). L'e levende voorwerpen, die

Rathke waarnam , hadden eene licht rozenroode

kleur ; bij het eene was de kop of liever het voor-

einde zwart , welke zwarte kleur in graauw over-

ging , hetwelk zich vervolgens met het rozenroode

vermengde.

Deze beide voorwerpen stierven spoedig na dat

zij gevangen waren , zoodat er geene gelegenheid

was, om vele opmerkingen over hunne gewoou-

(a) Van hier en door de platgedrukte gestalte heeft

het dier eenlge gelijkheid met het geslacht Leptoct~

phahis van Gronoviüs en Pe?^nant (zie de door

ons daarvan gegevens afbeelding in het Handboek

der Dierkunde, PI. XIII. fig.ll). P>eeds Pallas

maakt bij zijne beschrijving van Limax lanceola-

ius op die overeenkomst opmerkzaam. Yarrell
raerkt hierop verder aan , dat , hoezeer ook de

Btrepen ter zijde van het ligchaam , door de door-

schijnende zijdelingsche spiereu veroorzaakt, deze

overeenkomst vergrooten, Leptocephalus zich ech-

ter door zijnen, hoezeer kleinen kop met kaken

en tanden en door zijn kieuwdeksel van Arn-

plüoxui onderscheidt, t. a. p. p. 469, 470.
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ten of levenswijze te maken. Wanneer men ze

met rust liet , bleven zij op den bodem van het

glas onbewegelijk als stokjes liggen ; wanneer

men ze daarentegen aanraakte , dan kromden zij

hun ligchaam en maakten eenige bewegingen naar

voren , waarop zij weder in rust kwamen. Het

door Yaurell beschreven voorwerp , hetwelk de

Heer Codch gevangen had , was volgens dezen

zeer levendig {vertf active) , zoodat het jammer

is, dat hij ons verder nicis van deszelfs bewegin-

gen heeft medegedeeld, Ratuke kon niet waar-

nemen , dat zij zich met den mond aan het een

of ander door zuigen vaslhechlen
, gelijk andere

Cycloslomata gewoon z'jn te doen.

De opperhuid is van aanmerkelijke dikte. On-

der dezelve ligt eene laag van digt bijeen geplaat-

ste korrels, die van binnen hol^ zijn. Veelligt

zijn het slljmklicrtjes, hoezeer Rathke geene ope-

ningen op de huid kon waarnemen ; daarom laat

!iij het onbeslist, of het ook veelligt slechts be;

waarplaatscn der roodachtige kleurstof van de

huid zijn. De zwarte kleurstof, die hij in een

zijner voorwerpen , aan het vooreinde des lig-

chaams opmerkte, lag in dergelijke zakjes, on-'

der de laag der vermelde korrels of cellen. Over-

al glinstert de epidermis , bij het levende zoo wel

als bij het doode dier , en speelt met de kleuren

van den regenboog even als bij vele ringwormen,

't geen door zeer fijne, digt bijeen staande, dwarse

groefjes in de opperhuid veroorzaakt wordt.

Even ais bij de overige Cijcloslomen loopt ook

bij Amphioxus langs den rug cenc streng (chorUa
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iforsalis) , die steeds ook bij de hoogere gewer-

velde dieren den eersten grondslag der wervelko-

Jom uitmaakt. (Zie ons Handboek der Dierkun-

de , II. bl. 116, 176, 375,) Deze streng bestaat

hier uit eene gele
,
geleiachtige kerir en eene wit-

te , vaste, vezelachtige scheede , die niet in rin-

gen verdeeld is , en hoofdzakelijk uit kringvormi-

ge , digt bij één hggende vezels bestaat. Er zijn

derlialve geene afzonderlijke wervels aanwezig.

Deze ruggestreng (niet te verwarren met het dik-

werf ook zoo genoemde ruggemerg) is bijkans

rolrond en loopt naar weerszijde dun en spits uit,

tot aan het door de vin omzoomde uiteinde des

ligchaams. Zoo ver naar voren loopt zij bij geene

ons bekende soort van Cycloslomen , ook niet bij

de embryonen van meer volkomen gewervelde die-

ren. De scheede dezer ruggestreng is eng om-

sloten door een dun , uit verdikt cellenweefsel

zamengesteld hulsel , uit hetwelk naar boven toe

aan weerszijden twee vezelaclilige platen voort-

komen , die tot elkander naderen en eindelijk za-

mcnvloeijen. Op deze wijze ontslaat boven de

chorda dorsalis een kanaal , waarin het rugge-

merg, het centrale gedeelte des zenuwstelsels , ver-

vat is. Evenwel is dit geheele kanaal daarmede

niet opgevuld , maar wordt door een dun vliezig

tusschenschot in twee ongelijke afdeeliugen ge-

scheiden, waarvan de onderste, grootere het rug-

gemerg , de bovenste daarentegen een met vet

doordrongen celweefsel in zich sluit. Boven de-

ze laatste afdeeling vereenigen zich dan de platen

lol eenen kam , op welken de kleine kraakbeenige
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stralen der rugvin rusten. Aan de onderzijde gaaa

Tan hel hulsel der ckortla dorsalis eyeneens twee

platen af , die in het vooreinde kort zijn en sterk

van elkander afmjken , naar den staart tot elkan-

der komen en zich eveneens verbinden als die van

den rug zulks lot omsluiting van het ruggemerg

doen. In het naauwe kanaal , 't geen op deze wij ze

inden slaart gevormd wordt, loopt een bloedvat of

waarschijnlijk een paar vaten [vena et arteria-

rau//afis]. In het ^Aeefsel dezer platen vindt men

ia den romp en kop tusschen de vezelachl.ge dra-

den duidelijke kraakbeenige ligchaampjes in groot

aantal verspreid. Van cene scliedelholte bespeurt

men niet het geringste spoor; ja zelfs het voorste

gedeelte van het kanaal voor het ruggemerg loopt

,

even als het achterste , langzamerhand enger toe.

Het ruggemerg zelf is driehoekig op de door-

snede , vertoont in het midden een naauw kanaal

en daaronder twee zwartachtige punten, die ten

deele door cene dwarse commissuur vereenigd

zijn; er loopen namelijk twee strepen van eene

zwartachtige zelfstandigheid midden door het rug-

gemerg in deszelfs geheele lengte. Het loopt

,

eveneens als het kanaal , waarin het ligt , naar

de beide uiteinden des ligchaams spits toe. Even

min als er een schedel aanwezig is , worden er

derhalve hersenen aangctrofTen. Ook schijnen al

de zenuwen slechts als ruggemergzenuwen be-

schouwd te kunnen worden , en noch eenen nervus

va^us , noch eenen iiervus Irigeminus kan men

hier ojisporcn. De zenuwen doorboren de zij-

dclingsche wanden van het vczCi'uchligc kanaal

,
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waarin hel riiggemerg ligt en loor-pn naar de uit

celweefsel gevormde lusschenscholten
, die de bun-

dels van de beide zijdelingsche spieren des lig-

chaams afscheiden. De spieren van het dier ver-

toonen een even eenvoudig maaksel als het ze-

nuwstelsel. Behalve eenige spierbundels , die tol

den mond belrekking hebben , beslaat het spier-

stelsel hier bijkans alleen uil zulke bundels , die

mei de musculi laterales der overige visschen

overeenkomen.

Le mondopening is door eene huidplooi ge.;

vormd , waarin eene kraakbeenige streep besloten

is, welke de meeste dikte heeft aan hel achter-

einde , en naar voren dun wordt. Aan het achter-

einde vormt deze huidplooi ecnen boog; naar voren

ioopt zij dun uit, komt in eenen scherpen hoek aan

weerszijde zamen en gaat in de vin over , die

zich als voortzetting der rugvin om het voorste

einde des ligchaaras heenbuigt. Er is dus slechts

ééne lip aanwezig, die evenwel uit twee gelijke,

zijdelingsche deelen bestaat. Aan elke zijde staat

op deze lip aan den buitenrand eene rij van voe-

lertjes of draden {cirri , tcntacula). Wanneer

de mond gesloten is , liggen deze cirri digt op el-

kander en raken aan die van de overzijde. Men
vindt er aan eiken kant ongeveer derlig, en elk

dezer voelertjes wordt door eene kraakbeenige

straal ondersteund, die zonder geleding uit het

kraakbeen der lippen voortspruit. Door spieren

,

die bundels van de overlangsche buikspieren zijn ,

worden de twee zijdelingsche deelen van het

kraakbeen der lip van elkander verwijderd , en
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\^ordl de mond venvijd. Het sluiten van den

mond schijnt alleen door de veerkracht van het

üp-kraakbeen veroorzaakt te worden.

Het slijmvlies der mondholte is vrij dik en des-

zelfs epithelium vertoont hetzelfde kleurspel als

de opperhuid. Slijmklieren kan men in den om-

vang der mondholte niet •waarnemen. Evenmin

is er eenig spoor van tanden te zien.

Op de mondholte volgt die der kieuwen. De

opening , die uil de eerste tot haar geleidt , is van

aanmerkelijke grootte, en wordt dooreene kring-

vormige plooi van het slijmvlies omgeven , welke

door eene rij van dunne , eenvoudige , vliezige

cirri omzoomd is.

Uit de mondholte komt men onmiddellijk in een

kanaal , hetgeen zonder buigingen of kronkelingen

te vormen , digt onder de chorda dorsalis tot

aan het einde van de buikholte voortgaat en hier

aan de tweede der beide , aau de buikzijde lig-

gende openingen zijnen uitloop heeft. De voorste

helft van dit kanaal is het ademhalings-werktuig

;

de aciiterste , slechts weinig langere helft, is de

darmbuis.

Het ademhalings-werktuig heeft de gedaante

van eene tamelijk wijde i)ijp, is aan zijn einde

zeer vernaauwd en trechlcrvorraig , overigens bij-

kans van dezelfde wijdie, van voren rolrond

,

van achteren door de omliggende ingewanden zij-

delings zamcngcdrukl. Aan hetzelve zijn behalve

de twee , reeds vermelde openingen , waarvan de

voorste in de mondholte , de achterste in het

darmkanaal overgaat
,

geenc andere openingen
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door den mond opgenomen en bij de uitademing

ook weder door den mond ontlast.

Daar de ademhalingszak aan de rugzijde legen

den wand der buikholte aanligt en daaraan is vast-

gehecht , heeft hij slechts aan de onderzijde eea

bekleedsel van het buikvh'es, en bestaat buiten

dit omkleedsel uit twee vliezen, waarvan het bui-

tenste uil een digi celweefsel beslaat en hel bin-

nenste een dik slijmvlies is. Tusschen deze twee

rokken loopen aan de buikzij de twee overlangsche

bloedvaten , die van achteren eenigzins naauwer

worden en digler bij één liggen. Bovendien zijn

aan de binnenzijde van het middelste vlies talrij-

ke , vezelachtig kraakbeenige strepen of draden

vastgegroeid, die in twee rijen liggen en schuins

naar achteren en beneden loopen. Aan het on-

dereinde zijn zij afwisselend in Iwee draden ge-

spleten of eenvoudig ; de onverdeelde draden zijn

niel met elkander verbonden ; de verdeelde daar-

entegen loopen verder en raken in hel midden aan

elkander , waardnor eene soort van traliewerk

ontslaat. Door deze kraakbeenige draden is het

slijmvlies geplooid en vertoont de kieuwzak ook

uitwendig vele dwarsslrepen. De zamenlrekking

van dezen zak geschiedt waarschijnlijk door druk-

king van de zijdelingsche spieren, terwijl de veer-

kracht van de kraakbeenige draden , die allen min

of meer boogvormig gekromd zijn , deszelfs uit-

zetting bewerkt.

Dal het ingeademde water ook door de ach-

terste Ircchlervormige opening in hel darmkanaal



geraakt , is wel niet onmogelijk ; evenwel is deze

opening te eng om bij zamentrekking van den

kieuwzak veel door te laten en zulks is ook on-

waarschijnlijk , daar de spijsvertering geheel on-

mogelijk gemaakt zoude worden , wanneer water

in groote hoeveelheid dikwerf door de darmbuis

heen stroomde. Ook vond Ratdke bij vier van

de door hem ontlede exemplaren , het geheele

darmkanaal met spijsbrij geheel opgevuld , 't geen

bij eene dergelijke doorspoeling onmogelijk kon

hebben plaats gehad. Deze spijsbrij was wit , be-

vatte geene vaste deelen noch aarde , en vertoonde

geene sporen van den bijzonderen aard van het

voedsel dezer dieren. Het is mogelijk , dat Am-
phioxus de huid van andere diereu doorboort en

derzelver vochten zuigt , of wel zich van doode

dieren voedt, die reeds in ontbinding zijn over-

gegaan.

Het darmkanaal is bij den aanvang eng. Dit

korte, naauwere deel , 't geen met den slokdarm

kan worden vergeleken , verwijdt zich vervolgens

plotselings , zendt een' blinden zak , die zeer wijd

en lang is , naar voren uit , en wordt vervolgens

weder langzamerhand naauwer. Eene overlang-

sche plooi, gelijk de darm van Pelromyzon en

Ammocoeles bezit , vindt men hier in het

darmkanaal niet. De blinde zak , waarvan Avij

spraken , kan met de maag der overige dierea

vergeleken worden , doch is door geene banden

of plooijcn aan andere deelen vastgehecht. Men
Ivspeurt nicls, 't geen men mot eene lever, eene

milt of alvlceschklicr zou kunnen vergelijken.
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werktuigen ontdekken.

Binnen de holte des ligchaams ziet men aan

weerszijden eene lange reeks van ligchamen , die

bij den eersten opslag eeuige gelijkvormigheid met

gewone baksteenen hebben. Het zijn onregelma-

tig langwerpig vierzijdige, uit celweefsel bestaan-

de en ronde korreltjes bevattende lappen, waar-

van de middelste grooter zijn , dan die naar vo-

ren en naar achteren liggen. Zij strekken zich

van achteren tot bij de eerste opening der buik-

holte uit. Aan weerszijde ziet men er omtrent

twintig. In onderscheidene voorwerpen vertoon-

den zij eene zeer verschillende ontv.'ikkeling. Bij

een exemplaar hadden zij eene helder witte kleur;

bij anderen waren zij geel. Rathke beschouwt

deze deelen als de voortplantingswerk tuigen {ova-

ria ; bij het voorwerp, waarin zij wit gekleurd

waren, waarschijnlijk testes). Eijcrleiders en af-

voerende buizen zijn niet aanwezig , eveiimin als

bij verscheidene andere visschen , en de eijeren

(of het sperma) komen gevolgelijk in de buik-

holte , waaruit zij door hare opening digt voor de

pinna analis , waar zich het achtereinde der

geslachtsdeelen bevindt, worden ontlast. Ook zag

R. eenmaal dergelijke gele ligchaampjes (eijeren)

als in deze deelen vervat zijn, verspreid en vrij

in de buikholte liggen.

Naar een hart heeft R. bij Amphioxus te ver-

geefs gezocht. Hij meent stellig te mngen verze-

keren , dat hel bij dit dier ook in de daad niet

voorhanden is, en dat de bloedsomloop hier dus.
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even als bij de ringwormen, alleen door bloedva-

ten geschiedt. Wat hij van de vaten ontdekken

kon , komt hier op neder. Twee vaatslammen

loepen, gelijk wij reeds vroeger vermeld hebben,

aan de onderzijde langs het midden van den

ademhalingszak en worden naar voren toe eenig-

zins wijder. Zij zenden takken uit in de plooijen

Tan het slijmvlies der kieuw , en gaan van voren

in het ringvormig klapvlies over , 't geen de mond-

holte van den ademhaliugzak afscheidt. Hier ver-

eenigen zij zich en vormen daardoor een derde

vat , dat digt langs de chorda dorsalis voort-

loopt en in den staart dringt. Vergelijkt men dit

vat, gelijk zulks natuurlijk voorkomt, met de

aorta der overige visschen , dan zijn de twee

eerstgemelcle vaatslammen als kieuwaderstammen

te beschouwen. Naast deze aorla loopen twee

andere stammen , die Rathke niet tot achteren

toe vervolgen kon , maar welke waarschijnlijk

ook in den staart dringen. Van de fijne takken ,

die deze stammen uitzenden , zag Ratuke eenigen

duidelijk in den kieuwzak overgaan. Deze laat-

ste vaten zouden dus aderslammen des ligchaams

aijn , die levens de plaats van slagaderstammen

voor de kieuwen vervangen. Hel aderlijk bloed

wordt , in slagaderlijk veranderd , opgenomen in

de twee vaten , die aan den ondersten wand der

kieuw loopen en van daar in de aorta overge-

voerd , die het vervolgens naar de verschillende

dcelen des ligchaams , het adcmhalingswerkluig

uitgezonderd , doet toestroomen.

Jïr blijven nog twee, eenigzins raadselachtige
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deden ter beschouwing over. Aan weerszijde

namelijk vindt men onder de huid , aan de bui-

tenzijde der geslachtsdeelen , een in de leiigle

loopend kanaal , dat in het midden wijder is

,

dan aan het voorste en achterste gedeelte. Van de

inwendige holte des ligchaams en de daarin ver-

vatte ingewanden zijn dus deze twee buizen door

een peesachtige omkleedsel (fascia su-perficialis

interna) en door spierbundels afgezonderd. Naar

achteren buigen zij zich tot elkander en eindigen

elk met eene spleet aan de zijde van de opening

der ligchaamsholte. Naar voren loopen zij spits

en bhnd uit op de lip , maar vertoonen , iets lager

in de mondholte, eene overlangsche spleet, waar-

door men gemakkelijk , even als door de onderste

spleet , een varkenshaar kan inbrengen. Slijm

heeft Rathke nooit in aanmerkelijke hoeveelheid

in deze kanalen waargenomen. Hij veronderstelt

,

dat zij veelligt als aanvoerende buizen voor het

zeewater naar de mond- en kieuwholte dienen

,

wanneer het dier met het voorste uiteinde des lig-

chaams onder het slijk steekt of zich in andere

dieren ingedrongen heeft en dus met den mond

niet ademen kan ; eene gissing , die ons vernuftig

uitgedacht toeschijnt.

Uit deze beschrijving volgt , dat Amphioxus een

gewerveld dier is, daar het eene chorda eforsalis

bezit , en een daarop liggend ruggemerg. Dat

het met de Cijclostomata overeenkomt , blijkt uit

het maaksel van den mond en de naakte huid.

Doch evenzeer onderscheidt het zich, zoo wel door

gemis van verscheidene organen , als door liet



maalcse! van die , welke aanwezig zijn , op eene

merkwaardige wijze , deels van de Cijclostomala,

die tot nog toe bekend zijn , deels van alle ove-

rige gewervelde dieren. Hart , hersenen , nieren

ontbreken ; desgelijks alle zintuigen. Het skelet is

hoogst eenvoudig , zonder schedel , zonder kraak-

beenige ringen om de ademhalingswerktuigen. De

kieuwen \anAmmocoe/es vormen mede wel, even

als bij Amphioxus , eenen enkelen zak , maar de-

ze zak heeft toch vele zijdelingsche openingen.

Eindelijk ziet men uit de beschrijving van dit

merkwaardige dier , dat vele van de door Cuïier

en andere Schrijvers opgegevene kenmerken der

gewervelde dieren , als niet wezentlijk noch alge-

meen , moeten wegvallen. Als algemeen gelden-

de kenmerken van dezen itjpus kan men alleen

de volgende aannemen :

Eene riiggestreng (chorda dorsalis), die of ge-

durende het geheele leven aanwezig blijft , of door

eene wervelkolom wordt vervangen , en éen op

deze streng of op de wervelkolom gelegen rug-

gemerg.

Reeds de meening van Pallas, die dit dier tot

de vtollasca bragl , toont de onvolkomenheid vaa

desze!fs maaksel. Minder vreemd zou het geweest

zijn , zoo hij het bij de ringwormen had geplaatst.

Men kan vele bijzonderheden aanwijzen , die het

lot deze doen naderen. Zekerlijk slaat Am-
phioxus op den laagslen trap en als op de grens»

lijn der gewervelde dieren.
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VERKLARING der AFBEELDINGEN.

Fig. 1. a. b, Amphioxus lanr.ealatus natuurl,

grootte ; volgens de afbeelding van Pallas ,

Spie, zool. Tab. I. fig. 11.

Fig. 2. Hetzelfde dier, volgens de afbeelding vau

Yarkell , Nataral üistory of british FiS'

hes, II. p. 468.

fig. 3—12. Deze afbeeldingen zijn overgenomei»

uit de monographie van Ratuke.

Fig. 3. (Rathke fig. 1). Ti^en. Amphioxus , drie-

maal vergroot , van de linkerzijde gezien.

a. Het voorste, b, het rug-, c. het achterste

onderste gedeelte der vin ; i/. de vleeschmas-

sa van de zijdelingsche spieren ; d-\ d'\ , de'

uiteinden dezer spieren ; e. de linker mondlip

met hare voelertjes (de mond was in het af-

gebeelde exemplaar bijkans gesloten)
; f , f,

het linker, uit eene rij van lappen gevormde

geslachtsorgaan, 't geen door den buikwand

heen gezien wordt
; g. de aarsopening. De

met kruisjes aangeduide strepen wijzen dö

plaatsen aan , waar het ligchaam is doorge-

sneden , om de afteekeningen van fig, 9—12

te ontwerpen.

Fig. 4. (Ratiike fig. 2). Het zelfde exemplaar

,

eveneens van de linker zijde gezien , nadat

de wand van de ligchaamsholte , het grootste

gedeelte der zijdelingsche spieren en het ge-
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heele voortplantings-werktuig aan de linker-

zijde was weggenomen, a , a. Ademhalings-

werktuig ; 6. begin van het darmkanaal ; c.

blinde zak van hetzelve ; d. achtereinde der

spijsbuis ; e, e. ruggesireng
; ƒ, /. de, hier

slechts ten deele zigtbare , vezelachlige plaat

,

welke van de ruggestreng afgaat om het rug-

gemerg te omsluiten,

Fig. 5. (RATnK.E fig. 3). Hetzelfde exemplaar van

de buikzijde
;

(hiervan is alleen het achter-

einde in onze afbeelding overgenomen) e. de

opening der buikholte
; ƒ , ƒ. de aarsvin

;

g. de aarsopening.

Fig. 6. (Rathke fig. 4). Een eveneens op de rug-

zijde liggend exemplaar , waarvan de buik-

wand in de lengte opengesneden en ter zijde

uitgebreid is
;

(van deze figuur hebben wij

slechts het voorste gedeelte overgenomen)

a, a. kanalen in de wanden des ligchaams;

h , h. ademhalings-werktuig of kieuwzak ; e.

blinde zak der darmbuis; ƒ, f. geslachla-

vrerk tuigen.

Fig. 7. (Rathke fig. 5). De mondiiolle en het

voorste gedeelte van den kieuwzak aan de

onderzijde geopend en zoo blootgelegd , dal

men dcrzelver inwendige vlakte overzien kan

;

van den kieuwzak is de onderwand wegge-

sneden, a, IIcl voorste deel der vin ; b. het

» bovenste deel van het slijmvlies der mond.,

holte , met hetwelk de groef, die door de

ruggestreng en de zijdelingsche spieren ge-

vormd wordt, bekleed is; c, c. het doorge-

8*
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snédene kraakbeen der lip ; d. plooi Tan het

slijmvlies , welke de mondholte van de kieuw-

holte afscheidt ; e. het begin van den kieuw-

zak;/, ƒ. de voorste uitmoiidingen van de

twee zijdelingsche kanalen.

Fig. 8. (Rathke fig. 6). Een klein shik van de

-) rugviu , sterk vergroot ; a , a. vinstralen.

Fig. 9. (Raiüke fig. 11). Eene loodregle door-

r' snede van het hgchaam, welke op gering«n

afstand achter de mondholte gemaakt is (Zie

fig. 3f ). a. Ruggestreng met de vier uit haar

ontspringende platen ; boven haar is hel rug-

gemerg en boven dit de uit celweefsel en vet

bestaande streng zigtbaar ; h. bundel der zij-

delingsche spieren; c. kieuwzak ; </, d. zij-

'. delingsche kanalen.

Fig. 10. (Ratbke fig. 12). Eene dergelijke door-

snede in het midden van den romp (zie fig.

3ff)s a, 6 en c. als in de vorige figuur;

d. blinde zak van het darmkanaal ; e, eijer-

stokken ',/,/• zijdelingsche kanalen.

Fig. 11, (Rathke fig. 13). Eene dergelijke door-

snede door het achterste gedeelte van den

romp (men zie f|j in fig. 3) ; «en b, even

als in fig. 10 en 11 ; n, darmkanaal; d. pin.'

na analis,

Fig, 12. (Rathke fig. 14). Eene loodregte door-

snede van eenige , in den staart liggende dee-

len , nog meer vergroot dan de vorige figu-

ren, a. Ruggestreng; b. de kam, in welken

de beide platen , die de ruggestreng naar

boven uitzendt , zijn zamengegroeid ; c. de
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kam , in welken de van de buikzijde uit de

ruggestreiig voortkomende platen zamensmeN

ten ; cl. eene uit celvveefsel en vet bestaande

,

zeer dunne streng ; e. ruggemerg. De vorm ,

dien het ruggemerg hier op de doorsnede aan-

biedt , blijft in de geheele lengte van dit deel

nagenoeg onveranderd.

Anaiomisk-physiologiske Ondersögehé over

Salperne af Daw. Fsed. EscnaiCHT , Pro-

fessor ved Kjiibenhavns TIniversitel. Kjö-

benhavn 1840. 4°. (Met 5 sleendrukplaten
;

afzonderlijk afgedrukt uit Yid, Selsk, nalur,

og math. Sk. Vlir.)

Hoezeer de natuurlijke geschiedenis en de ont-

leedkunde Adv Salpae , sedert den arbeid van Co-

vier {Ann, du Muséum d'ffisl. nat, IV.), die in

1804 het licht zag, vele bijdragen ontving door

de geschriften van Savigrt, Cuamisso, Meyeit,

Lessos en anderen, komt het ons echter voor,

dat de waarnemingen van den HeerEscnRicHT, in

de voor ons liggende Verhandeling medegedeeld,

door omvang en naauwkeurigheid al de overige

overtreffen en vele gewiglige punten tot meerdere

helderheid gehragt hebben. Daarenboven zijn

de p'alen, die bij dit geschrift gevoegd zijn, uit-

nemend geschikt om de beschrijving te verduide-

lijken. De waarnemingen van den Schrijver be-

lustcn vooral op drie in wijngeest bewaarde ex-
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emplaren , welke hij in Hamburg van eenen koop-

man in uaturaliën verkreeg , en welke hij meent

tot de soort te behooren , die Qüot en Gaimard

in de Annales des Sc. natur. onder den naam

van Salpa cordiformis hebben bekend gemaakt.

Tot eeae leerrijke vergelijking dienden eenige

exemplaren van eene kleinere soort , Salpa %0'

naria.

Over de benamingen van rug- en buikvlakte

,

voorste en achterste einde heerscht een groot ver-

schil tusschen de Schrijvers. Cbvier , Chamisso

en Metek wijken in dat opzigt zeer van elkander

af, 't geen in de beschrijvingen tot veel verwar-

ringen aanleiding geeft. Lessor beweerde, dat

de Salpae in zee eene loodregte rigting aanne-

men , met het gedeelte , dat de kern bevat (wel-

ke door de darmkronkeling en de lever gevormd

wordt) , naar beneden gekeerd ; zulks zou een

noodwendig gevolg van de meerdere zwaarte van

dit deel zijn. Dit gevoelen wordt door den Schrij-

ver verworpen , terwijl hij zag, dat zijne exem-

plaren in zeewater eene waterpasse stelling aanna-

men , en, wanneer men het uiteinde met de kern

naar beneden drukte, altijd weer tot de vorige

rigting terug keerden. De gewone ligging is dus,

gel^k ook Chamisso opgegeven had, de water-

passe. Het dier neemt voorts, gelijk uit de ge-

heeJe inrigting der openingen en derzelver klap-

vliezen blijkt , het water tot de ademhaling met

de brcede spleetopening aan het eene uiteinde in,

en stoot het door de engere , bij het einde , waar

de kern ligt , uit , waardoor een stroom in de
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legenoTCi^estelde rigling ontslaat , zoodat het uit-

einde met de breede opening bij de beweging naar

voren gekeerd is. Daaruit volgt evenwel nog niet

,

dat dit deel werkelijk als het voorste einde moet

beschouwd worden , en Cdvier was van eene te-

genovergestelde meening. De Schrijver gelooft

echter , hierin van Cuvier te moeien afwijken

,

daar de waterstroom ook het voedsel aanvoert

,

en men den ademhalingszak derhalve als eene ver-

wijde mondholte beschouwen kan. Als buikvlakte

beschouwt EscnaicnT diegene, welke ook CoviEa

daarvoor hield , en waaraan de kieuw is opge-

hangen, omdat hij het centrale deel van het ze-

nuwstelsel aan die vlakte waarnam; het dier keert

evenwel deze zijde naar boven , waarom Meter

daaraan den naam van rugzijde gaf.

Plaatsgebrek laat ons niet toe , den Schrijver in

al de oatleedkundige bijzonderheden van zijne,

meer dan 90 bladzijden beslaande Verhandeling

te volgen. Wij moeten ons dus met enkele bijzon-

derheden vergenoegen. Uct centrale deel van het

zenuwstelsel ligt op het meest uitgeholde gedeelte

Tan het middcideel der buikvlakte , niet ver van dat

uiteinde des ligcliaams, aan 't welk de breede spleet-

opcuing is , en heeft omtrent i lijn breedte en J I.

lengte ; het bestaat uit twee , achter elkander lig-

gende , ronde knoopen , waar naast aan elke zijde

een halfmaansvormig zijdelingsch deel geplaatst is.

Vele zenuwdraden loepen straalswijze en in eene

regie rigling van deze knoopen uit. ïwec zijde-

lingschc takken, die de overigen in dikte over-

tri'ü'ün
,
gaan naar het eerste paar der adcmlia»
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Mngsspieren en vertegenwoordigen veelligt den , in

lagere dieren zoó algemeen voorkómenden zenuw-

ring om den mond. Tusschen deze zenuwknoo-

pen en het voorste uiteinde iigt een langwerpig

deel, 't geen Meten als mannelijk geslachtsdeel

beschouwde , maar hetwelk EscHRiGnr veeleer als

een werktuig tot gevoel dienende , meent te moe-

ten aanzien en met de vier blaadjes om den mond
der tweeschalige Ar.ephala vergelijkt. Het heeft

eene langwerpige gedaante en is door eene over-

langsche spleet in twee bladen verdeeld , die eenen

inwendigen ,
gladden en eenen uilwendigen

, ge-

streepten rand bezitten. Tusschen hel uitwendig

bekleedsel des ligchaams , de vaste, doch door-

schijnende schaal en de kringvormige spieren van

den ademhalingszak , hgt eene tusschenruimte
, die

eenen zilverglans vertoont , welke door een sereus

vlies, 't geen die ruimte zakvormig omkleedt,

voortgebragt wordt. Mikroskopisch onderzoek

leerde hier hetzelfde fijnere maaksel als in de mem-
hranae seroaae der hoogere dieren opmerken

,

cellen namelijk, grootendeels zeshoekig en alle

eene kern insluitende. De spieren bezitten eene

groote elasticiteit. Derzelver fijner maaksel ver-

toont vezels met fijne dwarsstrepen , even als bij

de gewervelde en gelede dieren door mikrosko-

pisch onderzoek bekend zijn geworden.

Het is bekend , dat Chamisso omtrent de wij-

ze van voortplanting der Salpae , de zonderlinge

ineening heeft voorgedragen, dat eene generatie

van afgescheidene dieren met eene van zamenhan-

gende , in ceue keten vereenigdc , afwisselt. Tot
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een snoer -vereenigde Salpae brengen dus allen

afzonderlijk levende voor (proles solitaria) , de-

ze weder en\G proles gregaria. Het moederdier

is derhalve steeds gelijk aan hare kleindochter en

aan hare zusters , niet aan hare dochters. De

kelenvormige vereeniging van de kiemen in Sal-

pae is echter zoo zelden waargenomen , dat noch

Meten , noch Lesson zulke voorwerpen zagen.

Meyes hield dan ook Chamisso's waarnemingen

voor onnaauwkeurig en meende , dat deze dieren

altijd als enkele individuen geboren worden , om
zich eerst daarna zamen te voegen. (Zie dit Tijd'

schrift t
Deell. 1834, Boekbeschouwing, bl. 67).

De exemplaren evenwel van Salpa cordiformis ,

door EscHRiCDT onderzocht, bevatten zulke krans-

vormig zamengesnoerde kiemen. Daardoor werd

dus Chamisso's opgave bevestigd , dat zamenhan-

gende ketens van Salpae reeds in het moederdier

vercenigd waren; daardoor had ook de Schrijver

gelegenheid , de ontwikkeling dezer dieren na te

gaan en uitnemend op te helderen. Hij neemt

evenwel de meening van Cdamisso over de af-

wisseling in proles solitaria en gregaria niet

aan, maar gelooft veeleer, dat kransvormige kie-

men alleen bij oude , volkomen volwassene voor-

werpen voorkomen en dat jonge voorwerpen al-

tijd eene proles solitaria voortbrengen.

J. v. o. II.
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D. F. EscDKicnT , Anatomisk Beskrivelse of
Chelyosoma lUacleaTjanunt, Kjöbenliavn 1841

.

4°. (Met eene sleendrukplaat ; bijzonder af-

gedrukt uit Viel. Sel. naturv. og math.

Sk. IX. D.)

Prof. EscHEicHT ontving van zijnen onver-

moeiden vriend, den Kapitein Luitenant Holböll,

aan wien hij ook vroeger de exemplaren van

Clio borealis verschuldigd was , die lot zijne ont-

leedkundige beschrijving van dat weekdier ge-

diend hebben , eene rijke verzameling van lagere

dieren, afkomstig van de Kaap de Goede Hoop,

waaronder twee voorwerpen waren , die hij voor

exemplaren van eene soort van Ascidia erkende ,

en later reeds onder den naam van Chehjosoma

Macleayanum , door Broderip, en Sowercï be-

schreven vond (Zoohgical Journal, N°. 17.

London 1827). Deze kleine, omtrent 1 duim lan-

ge en I duim breede
,
platte , door eene hoorn-

achlige schaal bedekte en met de eene vlakte op

vreemde ligcharaen vastgehechte voorwerpen , wa-

ren goed genoeg bewaard om tot een ontleedkun-

dig onderzoek te dienen , waarvan de uitkomst

niet onbelangrijk is. Vooral is de vaste aanhech-

ting van het dier door korte spiervezels aan de

bovenste plaat der schaal merkwaardig, terwijl

het aan de o^idersle slechts door twee sterke voe-

dingsvalcn bevestigd is. Ook verdient hel ver-
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melding, dal de Schrijver in de nabijheid van den

grooteu zenuwknoop eene blaas vond met eene

witte stof gevuld , en een daarmede verbonden

tolfvormig deel , welke inrigting hij voor een ge-

hoororgaan aanziet. Deze zaak verdient allezius

nader onderzoek. Zoude men dan in 't algemeen

gehoorwerkluigen bij andere mollusken kunnen

opsporen , dan bij de Cephulopoden ?

J. V. D. H.

H. Stanhius Erster Bericht von dem ZootO'

misch-physiologischen Instilut der Univer'

iai Rosiock. Roslock 1840.

Behalve een kort verslag van hetgeen het In-

stituut voor Ontleedkunde te Rostock, na een

bestaan van slechts 21 jaar, reeds bevatte, behelst

dit berigt eenige ontleedkundige waarnemingen

over Dc/phimis P/iocaena, bijzonder over des-

zelfs zenuwstelsel. Een' nervus olfactorias kon

Stah.-ïids noch bij een dolfiju-foetus , noch bij het

volwassene dier waarnemen. De verspreiding en

takverdceling van den ncrv. facialis komt in de

liQofdzaak met die bij de overige zoogdieren over-

een. Er zijn acht halszenuwparen aanwezig. De

vier laatste vormen , met het eerste paar rugzenu-

wcn , de vlecht , waardoor de stam der zenuwen

voor de vinnen wordt zamengesleld. Hoezeer

uiterlijk bij de r.clav.ca geenc sjjorcn van achter-

ste ledeiiiulcu zigtbuar zijn, ontbreekt echter de
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zenuw niet , die tot de achterste ledematen beJ
hoort. Overigens vindt men hier eenige opmer-
kingen over dwarse traakbeenige uitsteeksels aan
het borstbeen , over sommige spieren , en over de
vervelling, die hst foetus voor deszelfs gebporte

ondergaat.

J. v. D. H,

Munus natalicium anatomicum de novis swb

lingua bursis , in hominibus et mammali'
bus miperrime observalis

, qitae ad ranu-

las et lyssas perlinere videnlur , D. Godo-
FBEDO Fleischmann, Anutomiae et Physio-

logiae Professori publico ordinario , In-
slituti analomici JDirectori, Societafisphij-

sico-medicae Erlangensis , Academiae Cae-
sar. Leopold. Nalurae Curiosorxim , So-

cietatis pliilosophico-medicae herbipoUta-

nae etc. Sodali , Patruo suo
, grata mente

oblatum a D. Friderico Lüdovico Flhisch-

MASN , Erlangensi Proseelore. Accedit Ta-

bula chahjhi inoisa, Norimbergae 1841. 4°.

Door Schrèger enBECLAR» zijn de ontleedkun-

digen met kleine , ronde , somtijds in vakjes ver-

deelde blaasjes bekend geworden , die in de die-

pere lagen van liet celweefsel liggen , en aan wel-

ke men den naam van bursae mucosae subcuta-

neae gegeven heeft. In het boven opgegevene

gelegcnheidsgeschrift , heeft de Heer Fleischmasw
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iwee dergelijke , bijkans drie lijnen groole beurs-»

jes beschreven , waarvan een aan elke zijde ia

den musculas genioglossus bij het frenulum lin-

guae , achter de opening van de uitloozende buis

der onderkaaksklier gelegen is. Ook bij zoogdie-

ren van verschillende orden vond de Schrijver de-

ze klieren , somtijds door tusschenschotlen en cel-

len verdeeld. Bij vogels, kruipende dieren en

visschen schijnen zij niet voor te komen , of wer-

den allhans bij de door den Schrijver onderzoch-

te soorten der genoemde klassen niet gevonden.

Hetgeen men Ranula noemt , is volgens den Schrij-

ver eene ziekelijke aandoening van deze , onder

den tong liggende beursjes,

J. V. D. H.

Actinien , Echinodermen und Würmer des

Adriatischen- und Miltelmeers nach eigB'

nen Sammlungen besr.hrieben
, von Dr.

AnoLpn Eduard Grobe , Privatdocenten an

der Universiliit zu Künigsberg. Mil einer

Sleindrucktafel. Königsberg 1840. 4''.

Aan de goedheid van den Schrijver zijn wij

Cen , met gekleurde figuren versierd , exemplaar de-

zer kleine , maar belangrijke zoologische bijdrage

verschuldigd , welke in den handel niet dan met

ongekleurde afbeeldingen schijnt verzonden te

zijn. Wij vergenoegen ons met aan de lezers

van ons Tijdschrift bcknoptelijk den hoofdiiihoud

van dit werkje Ic doen kennen.
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In de eerste pïaats worden hier verschHlende?

soorten van Actiniën beschreven, namelijk Ac/,

rhododactylos Grübe (fig. 1) , Act. bimaculalct

(fig. 4} , Acl. atrimaculata Griibe , Act. ra.

hripunctata. Groce , Act. aurantiaca Delle

CniAJE (fig. 5) , Act. Zebra Grtibe , Act. Cha-
maeleon Grübe (merkwaardig door hare kleurs-

verandcring) , Act, rosula Ehr. , Acl. Mesem.
hryanlhemum Ell. et Sol. {Act. rubra Grav. et

Delle Cqiaje , Act, corallina Risso , Act, Zo-
Tiata Rathke) , Act. aclspersa Grav. [Act, con-

centrica Risso, Act, Cari Dellb Chiaje) , Act.

Cereus Ell. et Sol, , Rafp ,
(Acl. viridis Grav.),

Act, elongata Grube , Cribrina bellis {Act.

bellis , Grav. , Act, pedunculata Penrant) , Cri-

brina effoeta {Act, effoeta Baster , Act. Ron-
deletii Delle Chiaje , l'Actinie hrune Cuv.)

,

Act. carciniopodos OrTO, Delle Cüiaje {Medu-

sa palliata Fabr. , Act, picta Risso). Uit de

opgave dezer soorten ziet men tevens, welke sy-

nonymen , volgens het onderzoek des Schrijvers tol

ééne soort behooren.

Onder de Echinodermata beschrijft de Heer

Grübe hier naauwkeurig Comalula mediterra-

m,ea Lam, , Gorgonocephalus verrunosus Lam.

(waarvan hij niet gelooft , dat de Euryale niedi-

ierranea van Risso zich als soort onderscheidt)
,

'Ophiura lacertosa Lam. , Oph. pentagona Lam. ,

Oph, sqtiamata Lam., Oph, moniliformis Gau-

BE , Oph. cordifera Delle Cbiaje, Oph. scu-

ielium Grdee , Oph. rosularia Lam., Oph. fra-

gilis MÜLi. (waarvan hij gelooft , dat Oph, Fe-
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russacii en Cuvieri van Delie Chiaje slechts va-

riëteiten zijn) , Asterias r.oriacea Grübe (A. ro-

sea van Mülleb ?) , Ast. subulala Lam. , Ast.

seposita Lam, , Ast. glacialis Lam. , (vvaarloe liij

als verscheidenheid rekent Ast. Savaresi van Bel-

le Chiaje) , Asi, auranliaca L. , Ast. bispinosa

Otto, Ast. platyacanthos Pnitippi (veelligt het-

zelfde dier als Ast. bispinosa , in jongeren leef-

tijd) , Ast. penlacantkos Delie Chiaje , Ast.

membranacea Retzius , Spatangus Jlavescens

MÜLL. , Spat. alropos Lam. , Spat. carinatus

Lam. , Echinus saxalilis L. , Ech. Neapolitanus

Delle Cbiaje , Ecb. esculentus L. , Ech. milia'

ris Lam. , Ech. negleclus Lam. , Cidaris hj/strix

Lam., Holothuria regalis Cov. , Hol. Sanctori

Belle Cbiaje , Hol, tubulosa Müll. , Hol. mam-
viata Gbübe, Hol. Calanensis Grdbe , Slicho-

pus cinerascens JBraüdt , Sporadipus impatiens

FoasK. , Spor. glaber Geoee , Spor. slellati

Belle Cni.UE , Spor, niaculatus Bbasdt, Psolus

(jranulatus GaCBE , Phyllophorus nrna Grdbb,

Cladodaclijla doliolum Pall. , Clad, Dicque-

marii Cuv. , Clad, Si/ranusana Grvbk , Chiri-

dota Chinii Grübe, Chir. pinnata Gbübe, Ha-
plodaclylos medi/erranea Gbübe. Als nieuwe

geslachten komen in deze lijst voor, Phyllopho-

rus en Uaplodaclylos. liet eerste geslacht , 't

geen in het midden staat tusschen Sporadipus en

Cladodar.lyla , heeft de voeten (tubuli sur.torii)

over het geheele ligchaam verspreid slaande , niet

in rijen , en de lenlavula zijn niet schild- maar

boonivormig verdeeld. Het geslacht Uaplodaity-
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los is eene afdeeling der Hololhuriën , welke mef

het geslacht Lionoma van Brakdt naauw ver-

want is , doch uit hoofde van hare niet schildvor-

inige maar eenvoudige , rolronde tenlacula , een

afzonderlijk geslacht vormen moet.

In de derde plaats worden hier verscheidene

soorten van wormen beschreveji , onder welkea

naam hier de Schrijver zoo wel de ware ring-

wormen [Annulata) , als de onduidelijk of in 't

geheel niet gelede wormen bevat , die vrij in het

water leven. Uit de familie der Sipwtculini be«

schrijft hij hier Sipuncufus nudus L., Sip. ver-

7'ucosus Cüv. en Anoplosomaium xitriculus Gru-

BE (Cg. 3\ Dit laatste , een nieuw geslacht vor-

mend dier, is volgens een voorwerp in wijngeest

slechts onvolkomen beschreven. Uit de afdee-

ling der Trematoda beschrijft Grübe Phoenicu-

rus varius Rüd. , Tristoma ]}apillosum DiESiwe

en Polyporus Chamaeleon Grdbe (fig. 2) , een'

2 lijnen langen
,
parasitischen worm , eenmaal door

hem tusschen de kieuwbogen van Sparus ery-

thrinus gevonden , welke langwerpig is , naar

achteren spits , aan den rug met eenen opstaan-

den doorschijnenden zoom (als eeue rugvin) voor-

zien, en welke aan de buikzijde eenen derge-

iijken , minder hoogen kam heeft , aan weerszijde

van welken twaalf knobbels in eene rij liggen.

Aan velen dezer stompjes zaten kegelvormige zuig-

napjes , die aan de anderen waarschijnlijk waren

afgebroken. Bij het levende , melkwitte dier wa-

ren kleine , bruine vlekjes ziglbaar , die zich uil-

zetten en eene goudbruine of oranje-gele kleur
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aannemen konden, üit de familie der Planariae

worden hier Slylochus folium en Planaria tre-

mèllaris Miin. beschreven. Slylochus folhtm

Grtjbe (fig. 12) , is een plattvorm. met boomvor-

mig verdeeld darmkanaal en slechts eene mon-

ding , en deze soort bereikt in vergelijking tot

onze zoetwatersoorten eene aanmerkelijke grootte.

Op de rugvlakte ziet men twee cilindervormige

oelertjes, die zich schielijk terugtrekken en uit-

steken kunnen, üit de familie der Leptoplaneën

beschrijft Grüde Leptoplana pellucida en Thy-

sanozoon Diesingi , beide nieuwe soorten. Thy-

sanozoon Diesingi (fig. 9) vormt levens een

nieuw geslacht , 't geen digt bij Eiirylepla slaat,

doch niet glad , maar op den rug met digi op

een slaande papillen of vlokjes bedekt. Veelligt

ïijn Planaria Brocr.hi van Risso en Plan. tu-

berculala van Deile Cdiaje als overeenstemmen-

de met deze soort Ie beschouwen. Onder de Fa-

milie der Gyralricihen beschrijft Grube Orlho-

stomumrubrochiclum n. sp., eene, veelligt nieu-

we soort van hel geslacht Amphiporus yan EnREn-

BERC en Akroslomum Slannn, eennieuw geslacht,

met een kort , ncdergedrukt ligchaam en den

mond en anus aan de uileinden van hel ligchaam

tegen elkander over geplaatst, üit de familie der

JVemer/inen worden hier beschreven Polia deli-

neata Delle Chiaje (fig. 8. a, b) , Mecketia

annulala Grobe (fig. 7. a, b) , Borlasia annu-

lala Ehr. en Borlasia viridis Grübe ; uit die

der Ilirudincën , Ponlobdella muricata L. ,

Pontobd. verrucala Leacü en Ponlobd, lubrica

k
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Grobe. Hierop volgen de wormen met borsteF-

haren (seiae). Uit de familie der Serpuleèn be-

schrijft Grdbe Sabella gracilis , Sab. latiselosa

(fig. il), beide nieuwe soorten, Sab. unispira

CüV. ; voorts verscheidene soorten van Serpulae ,

waarvan hij dikwerf alleen de buizen zonder het

dier zag, en Spir. nautüoides. De soorten, die

uit de [familie der Amphitriteün vermeld worden,

zijn Terebella multisetosa Grvbe , Ter. cirrata

Sav. en Arenic.ola piscatorum. Uit de familie

der Maldaneëti van Savigst beschrijft hij 6Vy-

jiiene Palermitana Grube , uil die der Echiu~

ren, Ster7taspis thalassemoides Otto enSipho-

nostomu7H papillosum Grübe , uit die der Chae-

topteriën eene soort van Chaetopierus , uit die

der Ariciën , Aricia Cuvieri Aud. en Edw. , Ar,

Lalreillü Add. en Edw. en Cirrafulus Lamarc-

kii Aud. en Edw. , uit die der Nereiden, Glyce-

ra Rouxii Aüd. en Edw. , Nephthys Neapolita-

na Grdbe, Nephl. Hombergii Aod. eri Edw.,

Hesione panlherina Risso , Nereis Dumerilii

Aod. en Edw. , Nereis pulsatoria Mokt. , Nereis

cultrifera GrubE (fig. 6) , Nereis Coslae Gku-

BE , Nereis splendida Grube , Nereis imhecillia

Grdbe , Syllis monilaris Sav. , Syll. vittata

Grdbe , Syll. gracilis Grdbe , Pln/llodoce cla-

vigera Aud. en Edw. , Phi/ll. Rallihii Grdbe, en

Phijll. Geoffroyi Add. en Edw, , uit de familie

der Eu7iiceën , Lumbriconereis qxiadrislriata

Gbdbe , Liimbricon. Nardonis Grdbe, Lumbri'

con. unicornis Grdbe , Diopalra Baeri Grübb

(fig. 10), Diop. simplex Gbube , Onuphis lubi-
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cola MÜLL. , Eunice Gallica Sav. , Eun. Sici-

liensis Grdee en Eun. Jlarassü Aod. en Edw.
,

uit de familie der Amptmiotnen, Pleione carun-

culata Pall. en Euplirosijite foliosa Aüd. en

Edtv. , uit de familie der Aphroditeën , Sigalion

Serminiae Aüd. en Edw. ,
5'/'^. Mathildae Acd.

en Edw., Pohjnoë elegaiis , Pohjn. plumosa
,

Pohjii. exleiiuata , Polyii. fasciculosa , Polyn.

maculosa (alle nieuwe soorten) , Polyn. squa-

•mala Sav. , Aphrodite (Ualithea Sav.) hystrix

en Aplir. aculeala Bast. Uit deze inhoudsop-

gave blijkt , dat dit werkje , behalve door de be-

schrijving van vele nieuwe vormen, ook door het

aantal der gevondene soorten, een duidelijk bewijs

geeft van des Schrijvers vlijtig onderzoek, en eene

belangrijke bijdrage oplevert tot onze kennis nopens

de fauna van de Middellandsche Zee, De meeste

soorten zijn in de golf van Napels gevonden ; bij

elders gevondene is steeds de plaats , waar zij

werden aangetroffen , naauwkeurig opgegeven.

J. V. D. H.

De Apodis cancriforniis Sch.\epf. anatome

et hisloria evolationis. Commentalio quam
tcripsil Eeuestüs Gbstavus Zaddacc, Phil.

Dr. A. A. L. L, Magister. Accedunt qua-

tuor tabulae lilhographivae, Boimae apud

A. Mabcbm, 1841. 4°.

Het geslacht Apus is door vele Schrijvers, uit
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hoofde van eene zekere overeenkomst in uitwen-

digen vorm in de nabijheid van Limulus geplaatst.

Een naauwkeuriger onderzoek nogtans van de

uitwendige deelen , toont reeds aan , dat deze

rangschikking willekeurig is , en 't geen men tot

nog toe van het inwendig maaksel van Apus ,

door de onderzoekingen van Gaede en Berthoid

had leeren kennen , hoezeer zulks niet meer dan

uit enkele fragmenten bestond , bevestigde volko-

men , 't geen men uit dat onderzoek reeds moest

opmaken. Wij hebben dan ook in onze Recher-

ches sur VHist. nat. et l'Anatomie des Limu-

les , in eenige bijzonderheden aangewezen, dat

beide geslachten , Limulus en Apus , in eene na-

tuurlijke rangschikking der schaaldieren
, geens-

zins in elkanders nabijheid moesten geplaatst wor-

den. Ondertusschen behoorde eene uitvoerige ont-

leedkundige beschrijving van Apus cancriformis

nog steeds onder de desiderata der wetenschap.

De onvermoeide ScnAEFFER had reeds voor

negentig jaren den uitwendigen vorm van dit

zoetwater-diertje met naauwkeurigheid doen ken-

nen en liet volgens den toenmaligen toestand der

wetenschap weinig meer te wenschen over (a).

Maar 't geen de tegenwoordige toestand der we-

tenschap als toevoegsel lot dien arbeid vorderde

,

is thans door eenen jeugdigen Schrijver, vviens

arbeid ons veel van hem voor de toekomst be-

(o) Der hrehsartige Kiefenfuss mil der kurzen und
langen Schxanzklappe , Regeusbuig 1756. 4°.
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loofl, op eeiie loffelijke wijze daaraan toegevoegd.

Hel werkje van Zaddacu is derhalve eeiie ont-

leedkundige monographie , die blijvende waarde

bezit, en in de boekverzameling van eiken beoe-

fenaar der wetenschap eene plaats verdient. Wij

onthouden ons daarom te eerder van eene volle-

dige inhoudsopgave , maar teekenen slechts eeni-

ge bijzonderheden , die ons door dezen arbeid be-

kend werden , kortelijk op.

De maag heeft aan weerszijden blinde takjes

,

waaraan kleinere blinde zakjes vastgehecht zijn ,

en vervult met deze klierachtige aanhangsels het

gelieele voorste gedeelte van den cepkalothoi-ax.

Jlel darmkanaal is wijd en loopt regt door het

achterlijf. Rij elke vervelling of vernieuwing der

schaal , wordt ook het inwendig vlies van het

darmkanaal afgelegd en door een nieuw vervan-

gen. Andere aanhangsels of klieren , behalve de

blinde zakjes , die zijdelings aan de maag bevestigd

zijn , schijnen er bij Apus niet aanwezig. Het

daarin afgescheiden vocht is doorschijnend , met

vele wille korrels; of deze aanhangsels speekselklie-

ren zijn , zoo als de Schrijver meent , zouden wij

niet durven verzekeren. Als ademhalings-werktui-

gen moet men met alleen i'e kieuwvormige aan-

hangsels der poolen , maar volgens den Schrijver,

ook vooral liet scliilüvorraig deel aanmerken

,

dat met den cephalolhorux zamenhaugt , en

waarin het bloed vcrschiitende stroomen vormt.

Hel bloed is rood en de bloedligcliaamiijcs zijn

tamelijk groot; hel is jairimor , dat de Schrijver

ze niet afgi-bccld en gemeten heeft, liet lung»



110

werpige hart ligt in den rug in eene holte,

die door een vlies , 't geen langs het geheele lig-

chaam voortloopt , van de onderste buikholte

,

waarin het darmkanaal en de ovaria liggen , is

afgescheiden. Het is in elf segmenten verdeeld

,

en ontlast naar voren het bloed in een trechter-

vormig deel , waaruit geene vaten ontspringen

,

maar uit welks breeder uiteinde het bloed door

eene opening in de tusschenruimten der deelcn

uitstroomt. Dit deel noemt de Schrijver minder

juist een cor arleriosum. Door zijdelingsche

openingen geraakt het bloed bij de diastole van het

hart in deszelfs holle; bij de zamentrekking, die

zich, even als de uitzetting, over het geheele hart

uitstrekt , sluiten zich deze spleten en wordt het

bloed naar voren gestuwd. Met bijzondere zorg

is het zenuwstelsel onderzocht en afgebeeld. De

hersenzenuwknoop is bijkans vierkantig ; uit de

Iwee zenuwen, die den ring om den slokdarm

vormen , ontspringen met eene knoopvormige zwel.

ling , twee zenuwen, welke zich in het fabnim

tot eenen kleinen knoop vereenigen. Deze zenuwen

zijn die van het vegetative leven en verspreiden

hare takken hoofdzakelijk in den slokdarm. De

zenuwstreng van het dierlijk leven telt meer dan

zestig knoopen. De eerste knoopen zijn wezent-

lijk dubbel en door twee dwarse zenuwen ver-

bonden , doch lager vloeijen de zijdelingsche doe-

len meer in één en vertoont elke zenuwknoop in

't midden een rond gat , 't geen in de laatste

knoopen verdwijnt; deze komen zoo digt bijeen

,

dat ook de tusschen de strengen liggende ruimte



lil

lich slechts als eene opening Tcrloont , en einde-

lijk verdwijnt ook deze, en de zenuwslreng is

slechts een enkele , beurtelings breedere en smal-

lere draad. Uit eiken knoop in het Toorste ge-

deelte des achterlijfs , oiitspriugen zes zenuwen

,

waarvan twee uit de bovenste oppervlakte met

eenen dubbelen wortel voortkomen en in de buik-

spieren zich vers|jreiden. Twee dikke zenuw-

stammen ontspringen aan weerszijden uit den

vier- of vijfentwinligsteii knoop , loopen naar ach-

teren, zwellen in eenen drichoekigen knooji aan,

en geven dan twee takken , waarvan er een ia

den slaartdraad (sela caudalis) dringt. De Schrij-

ver zegt hiervan : > nervus et propier origineni

el propter siium salis memorabilis , qui Apodis

proprius esse videtur , neque aliis iii Crvsla-

ceis neque in In.iectis qvod scio , adhuc obser-

iiatus est. " Ondertusschen komt deze zenuw

volkomen overeen met eene dergelijke , die wij

bij Lirmtlus beschreven hebben. Van zintuigen

schijnen bij dit dier alleen de oogen gevonden te

worden. Behalve de twee zamengesleldo oogen
,

neemt men gewoonlijk als eenvoudig oog een stip-

je aan , 't welk tusschen de achterranden van

deze twee gelegen is. Het ontlcedkundig onder-

zoek van den Schrijver deed hein echter dit deel

geenszins als gezigtswerktuig kennen; maar er is

Toor de zamengestelde oogen een spoor van een-

voudig oog aanwezig, 't geen bij het jonge dier

meer ontwikkeld is en gevonden wordt vóór dat

de zamengestelde oogen nog aanwezig zijn. Wat
de gcslachtsdccica betreft ; de lakvormige eijcr-
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slokken vervullen bijkans hel geheele achterlijf ei»

komen in twee eijerleiders zamen , die aan weèrs.

zijde in de lengte van den eersten of tweeden

ring des achterlijfs tot den zeven- of achtentwin-

tigslen vooitloopen. Bij den elfden ring gaat uit

elk dezer eijerleiders een wijd kanaal naar het

elfde paar poolen , door welk kanaal de eijeren

in een beursje geraken , 't geen aan dat paar

poolen gevonden wordt. De Schrijver meent, dat

^pus tweeslachtig is en beschrijft aan den laat-

slen ring des achterlijfs twee ligchaampjes , die

hij als uitwendige mannelijke geslachtsdeelen be-

schouwt. Er zou dan eeue paring en wedcrzijd-

sche bevruchting , even als bij vele buikpootige

weekdieren , plaats hebben.

Belangrijke waarnemingen over de ontwikke-

ling en gedaanteverwisseling van hel dier , nadat

het uit het ei is voortgekomen , besluiten de Ver-,

handeling.

J. V. D. H.
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VHomine américain {de l'Amérique meridio-

nale) , considéré sous ses i-apports pkysio'

lo^iques et moraux par Aicide d'obbigny,

Chevalier de l' Ürdre royal de la Légion

d^honneur. Officier de la Légión d^hon-

neur de la République bolivienne , Membre

de plusieurs Académies et sociéiès savan-

tes nationales et élrangères , auteur du

Toyage dans VAmérique meridionale etc.

etc. II Tomes. Paris 1839. 8». et Atlas in 4».

Reeds vroeger hadden wij onze lezers over dit

Werk onderhouden , wanneer wij hetzelve niet

eerst onlangs ,
geruimen tijd na de uitgave , ont-

vangen hadden. Bij de schaarschheid van wer-

ken , die door eigene waarnemingen tot wezentlijke

bevordering onzer kennis van de natuurlijke ge-

schiedenis des menschen verstrekken , is ons dit

werk welkom , 't welk een reiziger tot schrijver

heeft , die van 1826 tot 1833 in Zuid-Amerika

doorhragt.

D'üKBiGMT neemt aan, dat er slechts eene en*

kele menschensoort bestaat , waartoe alle volken

van onzen aardbol behooren. Zich overigens ont-

houdende van alle hypothesen over de wijze hoe

Amerika bevolkt is, bepaalt hij zich bij het on-

derzoek der tegenwoordige bewoners , spoort dcr-

zelver physiologischc en morele kenmerken op en

tracht ze in groepen te rangschikken. Hel hoofd-

reouliuat dezer rangschikking is, dat Zuid-Ame-
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rika , voor zoo ver de Schrijver hetzelve door

eigene nasporing kent (omtrent van den 12° Z. B.

tol aan Vuurland) , door drie hoofdrassen bewoond

wordt : hel Ando-peritaansche , dat der Pampa's

en het Guarani-brasiliaansche,

Tot deze drie hoofdrassen kan men de onder-

scheidene volksstammen brengen , die door som-

mige schrijvers al te zeer vermenigvuldigd zijn,

welke dikwerf uit verschillend geschrevene namen

van hetzelfde volk , twee of meer volken in hun-

ne bijeengeraapte lijsten vormden.

Aan den Oostkant van Zuid-Amerika , tusschen

den Oceaan en de Paraguay leven Brasiliaansche

volken , de Guarani's en Bolocudos , van eene

middelmatige grootte en gele kleur. Dat zij zich

ook ten N. van den Orenoco hebben verspreid

,

tracht D'oRBCGNY uit de berigten van Hühboldt

aan te loonen , en hij meent , dat de Caraïben

Guarani's zijn.

In het midden van Zuid-Amerika leven de

Pampas (a) , welke zich lot aan de straat van

Magellan uitstrekken. Deze volksstam is meer

bruinachtig of olijfkleurig, en de gestalte is groo-

ter. De Patagoniers , wier grootte vroegere be-

rigten zoo zeer overdreven hebben , zijn volgens

(a) lu de Peruaansche taal beteekenl Pampa eene

grazige vlatte en de naam der nalie is van haar

omzwervenin de onmetelijke vlakten tusschen den

36° en 39° Z. B. ontleend. Zie Adelung's Mt-

thiidales oder allg. Spiachenkuride , III. 2. 1813.

S. 421.
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onzen Schrijver gemiddeld l" , 73 lanff. Opmer-

kelijk is het, dat ook de vrouwen eene groote

geslalle liebben , terwijl anders , volgens de on-

derzoekingen van IsiD. Geoffroï , onder volken ,

die zich door ligchaamsgrootte onderscheiden , de

lengte bij beide seksen zeer zou verschillen.

Aan de Westzijde van Zuid-Amerika eindelijk

,

leeft het Ando-peruaansche ras , in Peru , Bolivia ,

Chili, aan de Westzijde van de bergkelen van

Sierra novada en op het Vuurland (de zoogenoemde

kleine Patagoniers van vroegere reizigers). Deze

volken zijn van eene kleine gestalte , eene olijf-

bruine kleur, hebben een plat of naar achteren

wijkend voorhoofd enz. In Bolivia bij Se. Crwi

cfe la Sierra worden onder de Pampa's , tusschen

deze en de Ando-peruaansche volken ingesloten
,

volkereu gevonden, die van de Guarani's afkom-

stig zijn , welke tot daar zijn doorgedrongen (tus-

schen 13° en 20" Z. B ). Eveneens vindt men

ook zuidwaarts tusschen 32^ en 34° Z. B. volks-

stammen van Guarani's aan den mond en den

regteroever van den Ilio de la Plala.

De naam van koj)erkleurig menschenras past

slecht op de bewoners van Zuid-Amerika. In de

door den Schrijver onderzochte gewesten zag hij

gcenen enkelen kopcrkleurigen Amerikaan. Wij

zeiden reeds, dat de kleur der huid bij de Gua-

rani's en Brazilianen geel is , bij de overige

Zuid-Amerikanen bruin-olijfkleurig. De donker-

der kleur van sommige volken is geen gevolg van

warmer klimaat. Veclligt heeft de vochtigheid

eu de daarmede verbonden overvloed van bos-
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schen invloed op de bleekere kleur van sommige

Amerikaansche volken. In Bolivia komen onder

den Anlisischen volksstam , die tot het Ando-pe-

ruaansche ras behoort , gevlekte menschcn voor

(hombres overos) , welker vlekken door geene

huidziekte zouden veroorzaakt zijn.

De zonderling plat gedrukte hoofden in de gra-

ven der oude Aijmara's zijn eene , door kunstige

drukking voortgebragte mismaking en geenszins

een nationale vorm. — Het is overigens jammer,

dat de Schrijver niet meer gelegenheid gehad

heeft, om schedels van onderscheidene volksstam-

men bijeen te zamelen. In dit opzigt zijn de be-

rigten , die hij mededeelt , zeer schraal.

Vele statistieke tabellen zetten aan het werk
groote waarde bij, hoezeer het niet te verwach-

ten is , dat alle deze opgaven op volledigheid en

naauwkeurigheid aanspraak kunnen maken; zoo

vinden wij b. v. op p. 38 van het eerste deel in

de Missie van San Rafaël het getal der manne-

lijke kinderen beneden 3 jaren op 223, dat dep

vrouwelijke van dien leeftijd op 77 opgegeven,

zonder dat de Schrijver deze zonderlinge anoma-

lie verklaart.

J. V. D. H.



BOERBESCHOüWING, LETTER-

KUNDIGE BERIGTEN

EN VERTALIINGEIN.

Iconographie déscriptive des Cactées ou Es-

sais syslematiques et raisonnés sur VHis-

toire Naturelle , la Classijication et la.

culture de cette familie , par Ch. LEMAiaB ,

Ire Lfvr. Paris. Folio.

Hij , die nog voor weinige jaren de geschiedenis

der Cacteën had beoefend en wel meende te ken-

nen , doch , sedert , de verzamelingen daarvan ia

België , Frankrijk en Duitschland, niet gezien heeft

,

noch de literatuur daarover heeft bijgehouden

,

is , ten gevolge van de groole uitbreiding , welke

aan dit onderwerp ten deel viel , een vreemdeling

geworden in deze schoone afdeeliiig van het plan-

tenrijk. De Schrijver van het hier aangekondigde

werk heeft , meer dan anderen , lot die uitbreiding

bijgedragen , zoo wel door zijne Genera Cac-

tearum, als door zijne Caclearum Jlorti Mon-
villiani accurata desr.riptio , Lut. Par. 1838.

Onze landgenoot Miqüel gaf, sedert, ook zijne

Genera Caclearum in hel Buil. d. Sc. phys. de

Neèrlande , en eene Monographie van Melocactua
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in de Acta Acad. Leop Car. Nat. Cur. ; Ier»

wijl Pfeiffeb en Otto, in Duilschland , het hunne

bijdroegen, en de steller dezer regelen mede eene

geringe poging daartoe beproefde.

Het hier bedoelde werk overtreft alles , wat in

de Iconographie der C<tctcc7i ooit is verschenen,

in pracht , keurigheid van uitvoering en schoon-

heid van koloriet, — Be voor ons liggende afle-

vering bevat de beschrijving en afbeelding van

Echinocac/us horizontalonius , en E. hexaëdro-

jthorus. Het werk zal op zijn minst twee hon-

derd koperen platen, met een gelijk aantal vel-

len druks bevatten. De afbeeldingen worden in

natuurlijke grootte gegeven, vooral van vroeger

niet , of slecht afgebeelde soorten , met bloem en

vrucht. De inschrijving geschiedt voor 100 afle-

veringen. De 100 eerste inschrijvers ontvangen al

de afleveringen, welke boven het aantal van hon-

derd worden gegeven
,
gratis. Elke aflevering van

twee vellen folio , met twee platen , kost 5 francs.

». V.

Ue'jer den. Eau der Balanopkoren , so tvie

über das Vorkommen von Wachs in iknen

U7id in anderen PJlau'uen , von H. R, Goep-

PERT. (Act. A<''id. Cae.t. Leop. Carol, Nat,

Cur. Vol. XVIII Suppl.)

Tc Balanopkoren zijn, even als de overige
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soorlen van de familie der Rhiaantheën. , parasJ-

tische , doorgaans , op de -wortels van andere

planten groeijende gewassen , Tan een' zoodanig

verschillenden habitus, dat sommigen genegen

schijnen, deze familie als niet natuurlijk te be-

schouwen. In 1774, werd door Fokster de eer-

ste soort , B. fungosa , ontdekt. Onze beroem-

de landgenoot BiuMEVond, later, op Java, twee

soorten , B. abbreviala en elongala, Jusghühs

ontdekte bovendien B. alutacea , maxima
, glo-

bosa. Het parasitismus is , in die afdeeling , na-

gegaan door R. Baoww, Blume en Ukgeb , heb-

bende laatstgemelde , over dit onderwerp, eene

klassificatie voorgedragen , welke mij toeschijnt

minder , in allen deele , steek te houden , ook

omdat dezelve veel te ver gaat.

De Heer JricGHüni» heeft, uit Java, aan Prof.

TTees vo» Esebbeck eenige exemplaren in spiritus

van B. alutacea , B. maxima , B. elongata en

B. globosa afgezonden. Deze heeft Goeppert,

in de hier aangekondigde verhandeling, in alle

opzigten , uitvoerig en naauwkeurig beschreven.

Wij declen hier slechts de resultaten van zijn

phytolomisch onderzoek mede , en deze zijn on-

geveer de volgende

;

1". In het cciwecfscl van het middelligchaam

,

substanlia inlerior , is, even als in alle de ove-

rige dcelen der plant, inzonderheid in betrekking

tot de aanwezigheid der cytoblasten , de grootste

overeenkomst, terwijl de Schrijver getuigt, dat

hem gccnc enkele phancroganischc plant bekend
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is, bij welke, in alle de orp;anen, zelfs in tien

toestand der hoogste ontwikkeling, de rudimenta

der eerste formatie , de celienkernen , nog aanwe-

zig zijn. Hierdoor , evenzeer als door het ge-

halte aan was , onderscheidt zich deze soort van

gewassen , door een wezentlijk kenmerk van de

yoedingsplanten , welke daarentegen zetmeel in

de cellen bevatten.

2'. Er is in deze Balanophoren , in het gehee-

le parenchym , eene soort van was , door G. met

den naam van balanophorin aangeduid. In dit

opzigt verschillen zij mede van de andere plan-

ten uit de afdeeling der Rliizantheëtt , welke het

was óf slechts op en nabij de huid , óf in slechts

uiterst geringe hoeveelheid , met de overige , in-

wendige deelen, vermengd hebben, Scybalium

b. V. en Cynomorium hebben, volgens Unger's

onderzoekingen , eeue aanzienlijke hoeveelheid

zetmeels , in de cellen , en het is hoogst merk-

waardig , dat, van dit laalstgemelde bestanddeel,

bij de Balanophoren
,
geen spoor aanwezig is

,

zoodat het was hier eenigermate de plaats van

zetmeel schijnt te vervangen. Ik kan hier bij-

voegen , dat het ook mij , bij herhaalde door-

snijJingen, niet gelukt is, eeuig amylum aan te

treilen.

3°. Eene derde bijzonderheid is deze , dat er

een dubbel vaalstelsel voorhanden is, waarvan

het eene , vreemd aan de woekerplant , uit de

moederplant ontspringt en voor de organa vege-

ia/ionis dieal , terwijl het andere, zich vormende
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in hel cellenweefsel der plant , bestemd is voor

de fructiücatie of voor hoogere ontwikkeling.

4°. Het zoogenaamde corpus intermedium ,

dat ontstaat ter plaatse, waar de aanhechting met

de moederplant is , behoort tot de eigenlijke woe-

kerplant , moetende alzoo niet worden gehouden

voor eene -pseudo - metamorphose ; terwijl ook

dit deel volstrekt niet wordt veranderd door den

groei van de moederplant. Hiermede komen ook

overeen de waarnemingen van Jusghchn.

5'. De kieming moet , te oordeelen naar de

structuur der ovaria , waaraan ecu paar slijlvor-

mige verlengsels zijn, als 't ware plaats hebben

door enting, hoezeer zulks nog niet door waar-

neminsren is bevestigd.

6'. De natuurlijke klassificatie is zeer moeije-

lijk. Het corpus radicale gelijkt , in velen ,

op het takkig rhizoma der varenkruiden. De

bloemkolven daarentegen gelijken , in hare uit-

wendige vormen en ontwikkeling , veel op de

Cycadeën en Coniferen, volgens Agardh ook op

de Urlicccn ; terwijl de vrouwelijke bloeiwijze

doet denken aan de Aroidecn en Pandaneën. De

structuur van het rhizoma is duidelijk monoco-

tyledonlscb ; hoezeer de vaatbundels op eene veel

eenvoudiger wijze zijn vereenigd , dan die van de

Monocotylcdoncn. Zoude hier het bestendig aan-

wezig zijn van de cellenkerncn , welke gewoonlijk

slechts in in den aanvang voorhanden zijn , ook

niet wijzen op oenen meer eenvoudigen ontwik-

kcliugstucslaud ? Letten wij daarbij op dcrïcl»
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ver staal van afliankelijkheid van andere gewas-

sen , en bovenal op de zoo eenvoudig gevormde

voorlplantingsorganen , welken , immers zoo veel

wij Ihaus weten , de kiem geheel en al ontbreekt

,

zoo is het waarschijnlijk het doelmatigste om de

Balanophoren met de overige Rhizanlheën , ia

eene plantengroep vereenigd , naast bij de Varens

te stellen.

Eene nadere beschouwing en vermelding van

het , tot dus verre , bekend gewordene aangaan-

de de zitplaats van het was in de planten , inzon-

derheid van derzelver oppervlakte , besluit dit ge-

schrift , hetwelk op nieuw getuigt van des Hee-

ren Goeppert's grondige wijze van onderzoeken,

en hetgeen, naar ons oordeel , te houden is, voor

eene wél geslaagde poging , om de Balanophoren

op eene phylotomische wijze systematisch te rang-

schikken. De Heer GoErPEax ontvange voor de

beleefde toezending van hetzelve onze opregte

dankzegging.
D. V.

Filicum species i7t Horto Begio Boianico

Berolinensi cullae, Recensilae ah Henk.

Frid. LI^K, Hord Regii HoCaiuciDireclore,

Beiülini, 1841.

De beroemde Prof. Link gaat steeds voort om,

op eene voorlreüelij'ce wijze], der wetenschap be-

vorderlijk te zija. De legenwoordige uitgaaf be-



123

wijst dit op nieuw , en doel hem kennen als een

grondig beoefenaar der pteridologie , over welke
,

in den laatsten tijd , zoo vele en zulke voortreffe-

lijke geschriften van anderen zijn verschenen.

Dezelve doet ons tevens de kennis maken met

een gedeelte der kuituur van een' der voornaam-

ste Europesche tuinen ; hoezeer men overigens

niet kan zeggen , dat , met de beschrijving van

den Berlijnschen '""*
i groote spoed wordt ge-

maakt. In 1821—1822 verschenen twee boek-

deelen , welke slechts weinige familien bevatte-

den, zoodat het te vreezen was, dat, op die wij-

ze, aan dit werk niet ligt een einde zoude zijn

gekomen. Dit plan schijnt door den Schrijver te

zijn opgege'^en.

Het tegenwoordig geschrift bevat beschrijvingen

van meer dan 300 soorten van varens, welke

thans in den Berlijnschen tuin worden gekweekt,

In 1809 waren daar 59 soorten , in 1813, vol-

gens den , toen Ier tijd , door ScniEcnTESoAi den

vader, uitgegeven catalogus, 12 soorten. Sedert

is dit aantal zoo aanzienlijk vermeerderd. (Ia

het midden van 1840 bezat de Amsterdamsche

horlus slechts een tiental exotische soorten. Thans

hebben wij er 125, en slagen vrij gelukkig in de

kuituur.) I)c inrigling van het werkje van Lisk.

kan tevens dienen voor de studie der Filices.

De beschrijvingen zijn kort, de synonymen niet

uitvoerig , terwijl een register de bruikbaarheid

van het werkje vermeerdert. In de nomencla-

tuur is Schrijver , ia menig opzigl , van de overige
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Schrijvers over deze natuurlijke groep , zeer , wei-

ligt te veel, afgewekea.

D. V.

Persistance de la vie dans les végélaux , ou

observations sur la faculté que présentent

les végétaux de conserver longtems leur

puissance végétative , et de produire des

racines et des bourgeons ; par M, Pépik.

(Ann. d, Sc, nat. II. Serie , XV. Bot.

Mai. 269.)

De Heer Pépin geeft, in het bovengemeld stuk-

je , zeer belangrijke waarnemingen over den lan-

gen levensduur, of liever het vermogen om de

levenswerkzaamheid te behouden , niettegenstaan-

de de velerlei omstandigheden, die daarop een'

zeer schadenden invloed vermogen uit te oefe-

nen , en, naar alle waarschijnlijkheid, het leven

geheel moesten uilblusschen. Tot deze waarne-

mingen behoort , onder anderen , die van een

stam eens oranjebooms van 16 duim dik , in

J833, door Pépim gezien, in een' tuin in JVor-

mandie , welke lang was verwaarloosd , zoowel

door gebrek aan water des zomers, als van de

noodige beveiliging in den winter tegen de stren-

ge koude. Men had den boom weldra, als dood,

vveggeworpen , en vier jaren lang bleef dezelve

,
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in eenen kelder , liggen , dienende tot stcunsel van

allerlei vaten. Na dien tijd , bespeurde men , dat

de schors nog groen was , en besloot men , door

zorgvuldige behandeling , te beproeven , in hoe

verre de groei nog weder zoude kannen geluk-.

ken; mei dit gevolg, dat, in 1837, deze zelfde

stam eene fiksche kroon had. Een ander , niet

minder merkwaardig voorbeeld , levert de ge-

schiedenis van de oranjerie vau den Graaf sb

Charolais, voogd van den 1'rins van Cohdé ,

welke in 1762 of 1764 moet hebben plaats gehad.

Deze oranjerie, gelegen in een' tuin van het te-

genwoordige Quarlier Monl-martre, bevatte 300

groote oranjeboomen , in schoonheid gelijk aan

die van Versailles en van de overige Koninklijke

tuinen. Toen de bezitter , door order van het

parlement , uit zijn vaderland werd gebannen

,

gaf hij , vóór zijn vertrek, last , om alle de toe-

gangen van zijn hotel en ook van zijne oranjerie

Ie sluiten, terwijl den opzigter van zijne kwee-

kerij stellig werd verboden, om, gedurende de

ballingschap van zijn' meester, die zes volle ja-

ren duurde , binnen dezelve te komen. Zoo ble-

ven dus die boomen , al dien tijd , zonder ver-

schc lucht en ontvingen niet de minste vochtig-

heid. Na de terugkomst van den eigenaar warea

alle die gewassen , vroeger elks bewondering

,

geheel en al als dood , en toonden zij zich slechts

als squelcllen. Aan eene gepaste behandeling on-

derworpen , bleven zij nog een geheel jaar in

Ucnzclfdcn tocsluud, als scheen alle levenskracht
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uit dezelve te zijn uitgedoofd. Men liet inlus-

schen niet na , voor dezelve onvermoeid te zorgen
,

met dat gevolg, dat, in een volgend jaar er 100

weder in groei kwamen , en later zeer schoone

boomen zijn geworden. Ten einde omtrent den

graad van levenswerkzaamheid, dien onderschei-

dene gewassen hebben, te oordeelen, heeft Pé-

piK zelf vele proefnemingen gedaan en gezien

,

dat vele boomen, na van wortel en kroon ont-

roofd te zijn, vele jaren achtereen , op alle pun-

ten van de oppervlakte knoppen uitbragten , ter-

wijl dezelfde, op nieuw geplant, zeer wel zijn

nitgeloopen. Eij zag dit b. v. in Morus alba

,

in Popit/us nigra vijf jaren achtereenvolgend,

liijna alle boomen hebben eenige , zoogenaamde

stationnaire knoppen, welke zich, zoo slechts

in derzelver omtrek eenige vochtigheid overblijft

,

onder geschikte omstandigheden , kunnen ontwik-

kelen. Hoe lang nu het leven somwijlen , op dat

ik mij zoo uitdrukke , buiten werking kan we-

zen, althans kan schijnen te blijven, daarvan

biedt onder anderen een treffend voorbeeld aan

,

eene Ceratonia siliqua (CurouhieT) in Egypte,

waarvan BovÉ gewag maakt (zie : Ann. d. Sc,

ital. 2''" Sér. T. I. p. 74.), welke voor 300 ja-

ren zoiicle zijn geplant, en lijiiens de Fr.uische

expeditie geveld werd. Uit een gedeelte van den

in den grond gebleven wortel , zoo het heet,

hetwelk, door omwerking van het terrein, tij-

dens het graven van eenen put , was ontbloot ge-

worden , ontwikkelden zich, in 1826, dus na



127

verlooj) van dertig jaren , 'waarscliijnlijk door de

bijkomende vochtigheid , drie fiksche takken

,

welke , na drie jaren , reeds eene hoogte hadden

van 3—4 ellen.

Ons bestek gedoogt niet te treden in de ver-

melding van alle de belangrijke bijzonderheden,

door Pémx aangehaald, en welke niemand zal

betwijfelen, dat van gewigt zijn, niet alleen in

betrekking met planten-kweekkunst , maar in-

zonderheid tot de physiologie der gewassen.

Ik wil hier echter nog een paar door mij zel-

ven gedane waarnemingen bijvoegen , welke mij

voorkomen der vermelding niet onwaardig te

zijn.

In December 1837 ontving ik , door de wel-

willendheid van den Heer Diepebiick, voormah'g

West-Indisch Ambtenaar , eenige gedroogde Su-

rinaamsche planten. Ouder deze bevond zich

eene Agave, welke in de oksels der bloemsteei-

tjes aan de rhachis , bolletjes droeg , welke

duidelijk leefden. Gedurende de koude maanden

Januarij en Februarij van J83S, bleef die plant

onbedekt liggen op eene tafel , in een vertrek,

waar niet gestookt werd. Ik beproefde , na de-

zen tijd , zeker wel wat laat , of deze bolletjes

nog zouden willen groeijen. Tot niljue verwon-

dering verkregen wij daarvan, in onzen liortus,

drie exemplaren , welke thans vrij stevig zijn

,

en mij toeschijnen te behooreu tot de Fourcroya

giganlea , VE^T.

Een ander voorbeeld , missciiicn nog merk-
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Waardiger, ook wegens het voordeel, dat deze

zaak aanbragt , moge hier volgen.

Ik had mij , iii de maand October des vorigen

jaars , beleefdelijk gerigt tot den Hoog Edel Ge-

strengen Heer Vice- President van den Raad van

Nederlandsch Indië , thans waarnemenden Gou-

verneur-Generaal , Mr. P. Merkus , met verzoek ,

om , door de welwillende tusschenkomst van

Z. H. Ed. G. , een segment te erlangen van een

volwassen Cycas circinalis , hetwelk ik wensch-

te te bezigen tot een ontleedkundig onderzoek

van dien , den kruidkundigen nog zoo onvolledig

bekenden stam. Het behaagde Z. H. Ed. G. met

den bodem het Schoon verbond
,

gezagvoerder

Kapt. Brajer, in April jl. uit Indië vertrokken
,

en in 't begin van Augustus alhier aangekomen,

aan mij , in eene stevige houten kist , welke de

lengte had van I Nederl. el en 75 duimen , op

eene breedte van eene halve el en gelijke hoog-

te , te doen afzenden een' zwaren stam van de

bovengemelde planlsoort , lang 1 el 37 duim

,

van onder 39 duim , in het midden 30, en nabij

den top 17 duim middellijn hebbende. Het on-

derste stuk van den stam was gelijk afgezaagd

,

zóó dat er geen spoor van eenig worteldecl aan-

wezig was. De top was ongeschonden. De op-

pervlakte van den stam was zóó gaaf, als een

Cycas -stengel zijn kan. De kist was overigens

aangevuld met eenige doode stammen van 'Cala-

niiis , Pandanus , Loranthi op Teclonia gran-

<lis , en eea aantal nog levende individuen van
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'Agave Rum-phii. Ik bespeurde weldra , dal deze

slara niet dood was, en kon niet van mij ver-

krijgen , om dit voorwerp , hoezeer ik daardoor

eene allerbelangrijkste bijdrage moest missen voor

mijn voorgenomen botanisch onderzoek, te gaan

ia stukken snijden. De stam werd , in de eerste

dagen van September , in eene der warme kassen

van onzen hortus , in eene tamelijk groote kist ge-

plant ; hij deed al ras den top uitloopen , hebbende

dezelve nu reeds 7 uitmuntend schoone bladen,

welke, met derzelver stelen , nagenoeg eene lengte

hebben van 1\ Nederlandsche ellen, terwijl zich,

na dien tijd , reeds weder vele bladen in ontwik-

keling toonen. Dit gewas is voorzeker een sie-

raad van onzen tuin te achten, terwijl, zoo veel

mij bekend is , nergens , in eenigen tuin van ons

vaderland , zich een zoo prachtig individu van

deze soort bevindt. Ik heb , in de geschiedenis

van dit gewas, bij Reede (Hort. Ind, Malab.

Amst. 1682. UI. p. 13) , deze merkwaardige ei-

genschap van zoo lang de groeikracht te behou-

den , op de volgende wijze aangetoond gevonden :

« Tanta es/," zegt de Schrijver, « kujus arbo-

« ris ferlililas , ut recisus ejusdem ramiis ter-

« rae vel leviut commisius in novani arhorcvi

« progerminel
f
quin imo expcrimenlo compcr-

« turn dicilur , rejeclum Irunvi fruslum novas

« radices emillere , el in arborem denuo re-

« nasci ; quodquc magis mirandum , si vel per

u annum , vel etiam plures annos e terra evul-

« aa servetur aicca arbor , et postea terrae
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« commiltatur , revirescere , cujus rei fidem
nfaciunt Japonenses

, qui ob admirandam

« ejus cum ferro sympathiam , arbarem hanc

« Soteclsou , hoc est , a ferro virescentem naucu'

« pant : haec quippe cum radicibus suis e ier-

« ra evulsa , et in aprico loco siccata revi-

n visoit , ubi arena fervida scoriis ferri ad-

« mixia substernilur. Etiam prodigii instar

« esset , si verum foret , quod de hac arbore

« referunl , viz. ramos a trunco abruptos, cla-

« visque ferreis eidem denuo affixos pristino

« virori reddi. Insuper ubi languescit haec

« arbor , ramosque quasi emorlua dimittit

,

m trunco clavos ferreos infigunt , atque ita ad

« virorem reduci perhibent. "

Het is bekend , dal , volgens de hier genoemde

methode , planten van eene reeds aanzienlijke

grootte , uit alle werelddeelen naar Engeland wor-

den overgevoerd , inzonderheid palmen. Wer-

den zoodanige proefnemingen in 't groot in onze

Oosl-Indiën gedaan , dan waren ook de Hol-

landsche tuinen , 'zonder groote onkosten , bin-

nen weinige jaren , de schoonste der wereld.

De mededeelingen van PÉpirr , vele waarvan

,

hij zal dit zelf bekennen , alledaagsche zaken zijn,

moeten ons , dunkt mij , leiden tot gewigtige re-

sultaten , niet alleen wat betreft de kuituur der

gewassen , maar ook tot de aanwending van het

hout, tot constructie te bezigen, betrekking heb-

jjCnde. Blijkt toch ook hier niet op nieuw , uit

het voorbeeld der oraiije-boomen boven vermeld.



131

dat liet leven, in liet hout, moeijelijk kan ge.

zegd worden te zijn uitgebluscht, Eu is het niet

juist daardoor, dat hetzelve immer de vatbaar-

heid kan bezitten , tot het voortbrengen of doen

ontvyikkelen van die lagere organismen , welke in

hetzelve eenen allesvernielenden invloed kunnen

uitoefenen , de dusgenaamde drooge en natte rot-

ting voorafgaan en veroorzaken , en de schoon-

ste bodems, dikwijls in een ongeloofelijk korten

tijd, verwoesten? Zullen uitwendige bedekking

door bijtend sublimaat-kwik , of het doordringen

Tan pyrolignite de fer dat kunnen voorkomen?

Moge de tijd dit eenmaal bevestigen , en de

ijverige pogingen , omtrent welker doeltrefifende

aanwending men , nog zoo te regt , twijfels kan

opperen , eenmaal met den besten uitslag bekroond

worden.

D, V.

Ficus Saussureana , description d'une nou-

velle espi-ce de Figuier ; par A. P. de Cajc-

DOLLB
(
Lue a la Sociélé de Physiqtie et

d'Hisloire Naturelle a Géncve, Ie 1 Avril

,

1840.)

Hoewel niet gewoon zijnde van enkele soorts-

beschrijvingen van planten, in ont Tijdschrift,

verslag to doen , willen wij op dit sluk , ccne

uitzondering maken, als zijnde hetzelve een der

laalslc- geschriften van de hand van den bcrocra-
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den, thans aan de weienschap oniruklen de Cait-

DOLLE, ons door den Heer Alphonse de Cahdollb

toegezonden, üe plant was aan Theod. de Saüs-

süKE gegeven , onder den naam van Galacta-

dendron nova species. Dezelve heeft in zijn'

tuin gebloeid, in 1839, behoort lot het eigenlijk

geslacht Ficus , dat nu reeds 150 soorten teil

,

heeft de meeste affiniteit met Fir.us coriacea , en

&omt , in meer dan een opzigt , overeen, met de,

hoewel nog steeds onvolkomen bekende, Ficus

ferru^i7iea van Desfomtaines, Omtrent het va-

derland is niets zekers. Na eene uitvoerige be-

schrijving, ook van de injloresceniia , volgt de-

ze diagnose : « F. Saüssureaica , ramis leretibus

e apice hirsutis
, petiolis hirsutis

, foliis lan-

V ceolatis hasi longS' cunealis apice breviler

« acuminatis , inlegei'rimis, jtenninerviis , supra

« nitidis utrinque glahris , receptaculis subge-

« minis sessilibus
, globosis subdepressis seri-

« ceo-villosis. " Eene goede afbeelding versiert

dit geschrift, hetwelk eene bijdrage is tot de na-

dere kennis der, nog zoo ounaauwkeurig bcken>

de , Fieus-sooTlen , en hetwelk voorzeker is be-

werkt met die naauwkeurigheid , welke den

Schrijver steeds eigen was.

D. V.
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NECROLOGIE.

Een groot verlies heeft de natuurkundige we-

tenschappen getrofTen. De voortreftelijke Augdste

PrRAME DE Cahoolle, Hooglecraar in de Kruid-

kunde te Génève, werd, voor weinige maanden,

aan zijn vaderland , zijne dierbare belrekkin-

gen en de wetenschap , tot welker opbouw hij

zóó veel heeft toegebragt , door den dood , ont-

rukt. Reeds voor een geruimen tijd was de

droevige mare van zijn vermoedelijk naderend

einde door de geleerde wereld te gemoet gezien

,

toen, op den O'i;" September dezes jaars, zijn

door voorafgegane ziekte en overmatig inge-

sj)annen arbeid , ondermijnd ligchaam bezweek.

Uij bereikte een , wel is waar niet zeer hoo-

gen , ouderdom van 63| jaar , maar , welken

men , in aanmerking genomen zijne veelvuldi-

ge en degelijke geschriften , waarmede hij de

wetenschap verrijkt en de diensten, welke hij

aan zijn vaderland bewezen hecfl , zeer lang kan

noemen. Niemand lieefl ooit meer of beter voor

de wetenschap gearbeid dan hij. Het juist ver-

band tusschen de onderscheidene dcelen der

kruidkuiide is nimmer duidelijker aangewezen

dan door den Prodiomus van de Cahdolle.

Met welk eene vlijt en nnauwkeurighcid , deze

voorlrellelijke geleerde , ook dit werk , heeft he-

arbeid , is onder anderen , daaruit op te maken

,

k
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dat hij met alle Kruidkuadigen der geheele we-

reld , welke tot dien arbeid op eenigerhande wij-

zen vermogten bij te dragen, in briefwisseling

was. Alle reizigers, vooral zij die vreemde we-

re'ddeelen bezochten, deelden hem de schatten,

welke zij hadden te zamen gebragt , voor zijnen

arbeid', mede. Was alzoo be Casoolle , sedert

vele jaren , het middelpunt , en , om zoo te zeg-

gen , de aanvoerder der wetenschap geworden

,

hij was tevens de geen , lot wien allen zich be-

gaven , of wien allen raadpleegden , bij het be-

arbeiden van belangrijke gedeelten der taxono-

mie. Daartoe stond dan ook zijne bibliotheek en

zijn herbarium elk ten dienste, 's Mans beroem-

de zoon , sedert lang zijn opvolger in het Hoog-

leeraar-ambt , de Heer Alphokse de Candolle
,

heeft mij onlangs medegedeeld , dat het boven-

gemeld , onvoltooid gebleven werk , door zijne

zorg , onder medewerking van Dr. Behtdam,

DcNAL, GHisEBAcn , Choisy , Dubt, Decaisne ,

en die van hem zelven, zal worden vervolgd,

terwijl het VlU^e, reeds ver gevorderde deel,

naar alle waarschijnlijkheid , in het jaar 1842

zal verschijnen. Niettegenstaande zulke verdien-

stelijke medearbeiders , meenen wij , dat , vooral

in dit opzigt, 's mans verlies niet te herstellen

is. Zoo wij wel onderrigt zijn, is zijn leven

door hem zelven beschreven. Moge eene meer

bekwame pen dan de onze , zijner nagedachtenis

de welverdiende hulde brengen.

D. V.
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Prijsuitschrijving der Eerste Klasse van het

Koninklijk - Nederlandscke Instituut van

Wetenschappe7i , Letterkunde en Schoone

Kunsten , aangekondigd in hare Openbare

Vergadering , deii SJ'"" Augustus J8iJ.

Daar de orde der Buideldieren (Marsupialia)

,

dieren beval, welke alleen de eigenaardige voort-

planlingswijze tnet elkander gemeen hebben, maar

ixi andere opziglen zoo geheel verschillen , dat

men enkele lot deze , andere weder tot gene orde

van zoogdieren zoude kunnen brengen , wenscht

de Klasse de vraag beantwoord te zien

:

Of men de orde der Buideldieren, gelijk zij

lantslclijk door Cuvieb is voorgesteld, behoort Ie

behouden , dan wel of men beter zou doen , de

geslachten, welke er in bevat zijn, over de ove-

rige orden van zoogdieren te verdeden ?

De Klasse verlangt , dat de beantwoording

dezer vraag rusle op een vergelijkend ontloed-

kundig onderzoek van al de groepen , welke door

CoviEa in de orde der Buideldieren bijeen ge-

bragt zijn.

De antwoorden worden vóór den laatsten Fe-

bruarij van het jaar 1843 ingewacht.

De stukken, welke naar cenen prijs dingen,

moeten in de Nedcrduitsclie, Franschc , Lalijn-

schc , Engcische of Hoogduitschc Taal , maar met

de algcmcene Ilaliaanschc Letter geschreven zijn

,
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en aan den vasten Secretaris der Eerste Klasse",

Prof. G. Vholik , vraclitïrij bezorgd worden.

Tot dezen uitgeloofden prijs worden alle Ge-

leerden uitgenoodigd , met uitzondering alleen van

de Leden der Klasse , als welke van alle mede-

dinging worden uilgesloten; onder welke bena-

ming echter noch de Buitenlandsche Geassocieer-

den , noch de Korrespondenten begrepen zijn.

De in te zenden stukken moeten met eene an-

dere hand, dan die van den Auteur, geschreven

zijn zonder naam , maar de kwaliteit en woon-

plaats des Auteurs zullen gesteld moeten zijn in

een afzonderlijk verzegeld papier , tot opschrift

dragende dezelfde spreuk, of hetzelfde kennelijk

teeken , waardoor de Verhandeling , waartoe het

behoort, onderscheiden is.

©
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Hoeven, Verslag vaa Zio-

Dicu's Coraraentatie over)

B. 107.

Arafia 333.

Arenaria marina. . . 269.

^— tenuifolia. . . . aSa,

Arenga 388.

AreDicolapiscatorum. B. loS.

Aricia Cuvierii, . , „ 106.— LalreiUii. . . „ 106.

Armeria maritima, . , 34,
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Armeria YulgarFs. . . 34.— pubescens. - • . 34.

Armoracia rusticana. . 9.

Aruideae 44

Arlemia salina. . . B. Sg.

Artemisia Absynlhiiun. sS.

—— marilima. . . . 25.

^— vulgaris 25.

Arrbeaatherum avenaceum.

313.

•—^ elalius 5o.

Arundo baltica. . . . 9io.

—— Pseudo-j'bragmitcs.

210.

Asarum Europaeum. . 38.

Asparageae 44'

Aspiilium l'ilix inas. . 54,

_— dilatütiiin. ... 54.

Aspkuiuiii Iluta muraiia.

5i.

Asprella orjzoides. . . 210.

AslLT Xiipuiium vulgaris,

25

^— — /3. radio albo. 25,

' ' - y. radio deficteDte.

Aslerias aurantiaca. B. io3.

bispiiiosa. . . „ Io3.

—— coriacea. • , ,, io3.

i glacialis ,
io3.

—'— jneiiibranacea. ,, io3.

—^- pentacarithus. . „ Io3,

--- platyacautlios. ,, io3.

. — - l>avare»i. . . ,, io3.

Aslraea pcirosa. . . . 140,

Aitrooia specUbilis. 36g, 371,

39 r.

A triplex hnslala. . . 37.

liorlcusis. ... 36.

- luariiia 37.

Alripleï nilcrocarpa. . 3?.

—— patula 36.

—— salina 37.

AtigPD (J. VAN DKR Hoeven
,

Verslag van F. Will, Bei-

trage zur ADatoinie der

ziisaninig.) . . . B. 69.

Aulopora conglomerata. i43.—— serpens. .... i43.

Avena elatior. . . .21?,
—— faltia 5i-

flavesccns. . . . 5i.

praecox. , . . 5i.

—"- saliva 5i,

Baardgias 211,

Bal.inns. . . . , B. 41.

Ba Hola foclüa. ... 33.

Balsamiua niLCrantba. . 370*

BaudoDg. ..... 355,

Barbaiia 246.
^.— iboiica. .... 246.

—— parviflora. . . . 246.
—^ structa 246.

vulgaiis. . . . 246.

Barbula niuralis. . . 263.
—— iinguiculala. . . 264.

Baslerdinuur 21a,

Lcenidgias ai3.

Bellis pcrcnnis. . . . 25.

Berberideae 7.

Berberis vulgaris. . . 7.

Bcrula angustil'olid. • ai«

Jiela vulgaris. , . , 35,

Belnla alba. . , , . 41,

^— alba jx.'ndula. • . 4l*

—— alba verriicosa, . 4'.

Belonica ollicinalis. . . 33.

Bctuliiivae 4i>
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BMens cernua. .

—— Iripartita. ,

Bies

Blluim capltatum

25.

35.

209.

2oti.

glaucuiu,

—— riibruii

Bloembies. .

. . 36.

. . 36.

225 , 227,

Boerangrang 358.

Bulelus luridus. . . 368.

Bollen. (W. H. de Vriese ,

Bijdrage tot de kennis

der) i6j,

Bombax pentandrum. . 35g.

Boragincae 29.

Burago 29.

Borassus. 363.

Borlasi» anniilala. • 6. io5>

viridis. » • ff io5.

Bos bubalus 364.

M— sotida 382.

Covista gigantea. . . 368.

Brachj'podium pinnatum.

214.

sylvatlciini. . • . 52.

Brailypus rJidjclylus. . 299.

—^ li'l.lr-.clyliis. . . . 999.

Braucliiostoiiia liibriciini. B,

75, 76.

Branchipirs. . . . B. Sg.

Bra5sic;i olcracea. • , g,

—— olei acea et, campestris.

9—- oleracea asperirolia.

9-

^^ oVr^iCfa y. annua. 9.

—— nis"". 9-

Bremraap 241.

Briza iiic<Ud 5i.

Bi'UlUUj» iUuUis. • • . t)'2..

Bromus racemosi^s. . 5»

*«- sterilis 52.—- tectorum. . • . 5a.

Brunella vulgaris . . 33.

vulgaris /3. flore laete

roseo 33.

Bryuin andiogynum. . 265.

^^ argenteuin. • . 265.

^— caespitosuni. . . 965.

_.*. capillare • . . 265,

—— carneuin. . . . 265<

- cuspidatuin. . . 365.

hornum. . . . s65.

—— ligtilatum. . . . 265.

—^ nutans .... 265.

paluslre. ... 265.

—— pseudo-triquelrum.

965.

^— pyriforme. . . , a65.

Bupleurum tcnuifolium. 21.

Burangrang 35i,

Bursae sub lingua, beschr.

door FLiiscHUiNM. 6. 100.

Butomus , 4i,

CaUile maritimn. . . 10.

Calainagrostis epigeios, 5o,

^— lanceolata. . . , 5o,

Calamopoia i3o.

alveolaris. . . . i43.

Callilriche sessilis- . . 20.

Callitrichiraeae. ... 20.

CaUlia palustris. ... 6.

Calycifloreae 14.

Cardamine hirsuta. • 8.

—— sylvatica. ... 8.

Camelina saliva. ... 9.

Cainpaiiula glomerata. 21S,

Lybrida 218.
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Campanuea rapus culoiJes.

210.

CiüBOLLE (de dood van de)

B. i33.

Carduus crispus. . . 26,

^-^ polyacaotbos. . . 26

Cartineae 27.

Capsella bursa pasloris. 10.

Carez aremaria. ... 4^-

— biligularis 4?.

— caespitosa k^,

*- ceriud 256,

— disticha 48.

— distans. . . . 4S , 256,

^ divulsa 25^,

— glauca \^-

— hirta 48-

— laevigala 48-

— lasiocarpa 256.

— leptostacbys, . . . 256.

— leporitia 48.

— rauricata 4S-

— pseudo cyperus. . • 4'-

— riparia 48.

•— teretriuscula. . . • 25G.

— vulpina. . . • . 48,

Carlina vulgaris. . , a?.

Carum bulbocastanura. ai,

CastaDea TuDgurrut. . 3C8.

Calenipora eicbaroides. i4i>

—^ labyriulbica. . . ia9.

Catbarinca undulata. . 364.

Cavia Agiili 388.

Ceilrela lubrirugi. . , 39a.

Cellciivonning iii plantaar-

dige en dierbjke wec&eU.

Cerutiura bracbypctaluin,

334.

Cerastlum glomeratum. ij.

»*^ puniilum. . . , ia.

—^ semidecandrura. . n.
— triviale ia.

^— vulgalum /3. subvisco-

sum lü.

Centaurea calcitrapa. . vj.—— cyanus 37.

jacea 27,

Centaurieae 37.

Cèntunculus minimus. ai6,

Ccratopbylleae. , . • ao.

CaratopbyUum submersura.

30.

Cercopilhecus vulgaris. 297.

Cercopora diadema, . \V\.

,—* iavosa i3^*

—.— gracilis i34,

—^ milleporacea. . . i35.

^•— polymorpba. . . i35.

. stellata. . • . . i35,

Cbaetopteni;, , . B. 106.

Clieiranlbus fruticulosus. 7.

Cbeirogalcus 33g.

Cbelirloiiium majus. , 7.

Clielonia niydas. • B. 4^
Chelyosoma Macleyanum. B.

98 . 99'

Chenopodeae 35.

Cbu-uopudiuin album. . 36.

—— fjcifoliuin, . . . aao.

^.— rue'iliuill* • • • 330,

—^ fruticosum. . . . 330.

—— inurale 35.

—— polyspc-rmum, . . 36.

Cliiruilota (Jliiiiii. . B. io3.

—— pinnata. . , . „ io3.

Cbuoopbura glauca. ,, 383.— lauugiuosa. . . 373,



BLADWIJZER.
ChrysaDlheiimm inodornm.

s6.

M-.-* Tuarit. • . • • s6.

I Leucanlbeinum. . a6.

Parlhenium. . . a6.

Cidarls hystrix. . . B. io3.

Cirsium arvense. . . 26.

—'— lauceoUluni, f a6.

I palustre.

Cichoriiim Intyfaus. • 37.

Cineraria palustris, , 96.

—— palusti'is hollaudica.

aSo,

Circaea luteliana. , . co.

Cirratulus Lamarkii. B. 106.

Ciri'hipedes. . . . ,, 4''

Cyuarocc^plialae. , . . 26.

Cladodac'.yU doliulum. 6.

:u3.

i__ Dicqueniarii. . B. io3.

•-— fayraciisaua, , „ io3.

Clavaria cristata, . , 3i,8.

stricta 368.

Clematis Vrtalha. , . 5.

Yiliceüa. . . . s3e.

Cllmaciiim dendroides. aC'5.

Clymeue paleriuilaiia. B.

106.

Cüclilearia danica, . , o.

—— clliciualis. ... g,

Colcliieuui aiituniuale. 168.

Columnaria sulcata, . i^t.

Coiuatula intditerranea. B.

103.

Coiuposlïae 2^,

Goiiiuiii niaculaliim. . sS,

Coiisuictor pliaryngis. 83.

Cuuyza s^juanosa, • . 35.

Convolvulaceae. . . . ag,

Convulvidus arvensis . 391

sepiiim 30.

—— soldnnella. . . , 39.

Corispermuin bracteatum.

2o4,

Corydalls bulbosa. . . 348.

—^ cava 348.

—— claviculata. ... 7,

—— digitata 7.

—— tuberosa. . , , a48.

Corylus Avellana. . . 39.

Coryuephorus canescens. 5o.

Cossus liquiperda. . . 87.

Cralaegus moiiojjyca. . ig.

^—
" oxyacantlia. • • 19.

Crepis blennis, . . « 98.— tectoiiun, . . . 28.

—— virens ag.

Cribrioa bellis. . . B. io3.

—— tffueta. . . . ,, 102,

Ciitbniiim maritiiTniin. 31.

Crociis vernus. . 171 , 3o6.

Cryptobraiicbus JaponicuSa

(groote bloedscbijt'jes ven

dil diei' , duoi' J. va» dk&

Hoevek). . • • . a;o.

Curcuma longa. . • . 365*

Cyathea oligocarpa. . 373.

—— ologocarpa var. elon-

gata. • ,,-... 373.

CyathophvUum ananas. t38.

—— caespitosura. . . iSg.

——• dianlbus. . . . iSg.

_— hebantboides. . . i3g.

__ hypocraterü'orme. i38.

—^ mar^maUini. . • i3S.

—— plicatitni. . • .138.
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CyaAoplijlhiraradlcans. I3'.

turbinatum. . .139.

CyJonia vulgails, . . 19.

CyDoglossuiU oflicinale. 29.

Cyuosurus crislatus. • 5ta

Cvponis 36o— flavescens. . • . ao8.

fuscus 208.

Daclylis glomeiata.

gloruerata /3. abbre-

viata 5i.

Darmvlokjes . • • 56.

Datura stamonium. . 3i.

Daucus Carota. . . . 220.

—— Carota /3. sativus. 220.— litloralis. . . . 310.

Delpbiiiu.s Delpbis. . 298.

—^ phocaena. B. 99 , 298.

lliantbus armeria. 11, 23o.— barbatus. . . . a3o.

—- deltoides. . . • ^JO.

_— dtltoides ,foliisglaucls.

glauciiS' . • a3o.

. superbus. . • . a3o.

Dicalyx sessilifolius. . 371.

Dicraniim ccrviculatum. sCS»

I fauleromaltura. . 263.

^— purpureum,

—^ scoparium. .

— I ïarium. •

biopalra Bieri. .

—— simplex. . .

Diplocleniuiii pliima.

Diplotaxis miiralis.

Ülpsacus sylvcslris. . .

Dipus aulacotus. . B,

'-a- macrotarsus. . „

Doovenetel. .

Draba muralis.

^—— verna, •

Duizeudkuuop,

Duizendscbouu,

»3gr.

9'

9'

. 483.

. 23o,

. j63.

. 263.

, . 263.

B, 106.

>. «o6.

i38.

544.

24.

44-

44.

Dwergbloera , ODgesteelde,

Echidna 317

Ediiniscus Bellermanni.B.71.

EchinoJermata. . . B. 102.

Ecbiaus esculentus. ,, ia3.

^—* miliaris. . . ,, io3«

—» neapoUtanus. . ,1 io3*

^-^ saxatilis. • • ff io3.

Ëerenprijs 207.

.— , scbildzadige. . 207.

, water 207,

Ëgelskop* • • . . . 255.

Elaeagneae 38.

Elatine hydropiper. . . 22S,

>—— triandra, . . . 228.

Eliomus. • . . . B. 43*

^—— ineluDurus. . ,, 43.

Elymus aretiarius. . . 53.

Emblic 1 oiliclnalis/ . . ^G4.

Empctreae 38<

Empetrum nigrum. . 38,

Eutoniostracon . . B. 72,

Enumcratio plantanmi Zee»

landlae auc'.ore U. B. Via

Bosch. . . . • • I.

E(|nisetuin arvense. . 55.

—« liinosiim. . • . 55^

—— palustre. , . • 55.

Emys etiropaea. • . B. 46*

Eraiitlils blemalis. . . 23S.

Erigcroa acris. ... ai.
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308.

ia.

SI.

SI.

Erïgeron canadensis. . sS

ErioplioroD angustifolium.

—— latifolium. . ,

Erodium cicularium,

luo^i:l)aUlln .

Eryngium canipeslre

n;iarilimum.

Erysimum chtiranlhoides.

9

. - praecox. . . . «76"

«— I Barbarea. . . • s46.

. strictum. . . . s44.

Erylliraea ceutauriura. sg.

pulchella. . . . sg.

Eucera 76.

Eunice Gallica . . B. 107.

^— Harassii. . • „ 107.

—— Siciliensis. . . „ 107,

Eupatorium canaabinum.

s4 , s5o.

Euphorbia epilhymoides.

334.

- exigua 39.

—~— helioscopia, . . 3g.

_— Lalhyrls. . . , Sg

—»— paralias. • '

. . 33.

_— peplus 33.

Euphrasia odontites. . 32.

—.« ofllcinalis. . • . 33.

—.— officinalis /3. flor. albis.

33.

Euphrosyne foliosa. . 32.

Euryale mediterranea. B. io3.

Eui-ylepta » io5.

Fagus sylvatica. , , . Sg.

Festuca arundinacea. • 5s.

—— /3. viilosa. ... Sa.

Festuca bromoides. . ai».

helerophytla. . • 5i.

ovina y. raaritiina. 5i.

rubra 214.

—— rubra j3 viilosa . 314.

FesUicactae. .... 5i»

Ficus Benjamina. . . 356,

—— Saussureana. . B. i3l.

Filices horli Berolinensis.

B. 123.

Fissidens adiantoides. . 263.

bryoides. . . . 363.

—.»- taxifolius> . . . s63*

Flora Leidensis. (F. Dozr,

Bijdrage tot de). . . s6a.

Flustra lanceolata. . . l44*

Fonteinkruid. • . • 365.

Foutinalis anlipyretica. a65,

Fossile Affen. (A. Wagner,

über] B. 49.

Fragaria indica. . . 4°^*

—— vesca 28.

Fragraea 384.

Frankenia s68.

Fraxinus excelsior. • flg.

Funiaria cava. . . . 248.

Fuoaria hygrometrica. 265.

Fungia polymorpha. . i37.

GalTelsteng , slanke. . s3i.

Galautluis nivalis. • . 49*

Galeopithecus. . . . 338.

Galeopsis canescecns. . s38.

—^ ïetrabit. . , . 33.

Galium Anglicuni, . . si4.

—— Aparine. . . . 24.

—— Aparine Yaillantii. 34.

' ' moUug-o. . . . a4.

—^ paluslre. • . .34*
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Galuim ti-icorne, . . J4.

^-— velum a4'

Gallus g^ilÜDaceus. . . sn7.

Ganserik , Toorjaars. • aSy.

.GanzevoPt, gestippelde, aau

I heestcraclitige. • 331.

stiukende. . • .331.

Gaullheria. .... 870.

Gédé 349-

GenadekiuiJ ,
gewoon. 307.

Geranium coluinbinura. ati<i-

— dissectum. , . • i3*

— niolle i3,

— pbaeiim. . . • l3.

— prateose i3.

^ Hobertianum. • • i3.

Geuin rivale, . . iS , 336.

^ urbanum, . • • , I7>

Gibbon 317,

Glandula pitnitaria. B. 66 ,

Giaux marilima, , , 3^.

GIcclioina hederaccum. 33,

liederaceuiii majus. 33,

Glyccra Roiixii. , B. 106.

Glyceriu di&tans* - 5i.

—- flititansi , . . 5i.

—— marilima. > , • 5i,

. speclabdis. , • 5i.

Gnaphaliiira dioicum. . a5.— Iiitco-album. . . 35.

—— uliginosiim. . • . aS,

Gurgonia anceps. , . i33<

Gorgonoccphiilus vcrruco-

BIIS. B. IU3,

Grimmia pulvinata. • aG3.

GrylliiS liicTuglypLicuf. 88.

Gjrmuüsluinum ilvimii.

1C3,

^ l>]riiruriue. . . 1 aCii

Gvranostomum Iruncaluni,

a62.

Gypsophila muralis, , sSo.

Haliious pedunculalus. 36'

Portiilacoides. . 36.

Hapale .Midas. , . . 3i3.

llauloJactylüS mediterranea.
B. io3.

Havikskruid aSt.

Hedera Helix. ... 33.

Helleborus viridis. . .318.

Heleocharis palustris. . 47.

.— palustris minor. . 47.

-.- unigliimis. . . • 47*

Helniljloem. .... 349.

Helmiuthia Echioides. . a8.

Hen uepi e tel. a39.

Hertshooi. . . . a37—jSg»

Hesïone pantberina. B. 106.

Hieracium auricula. . 29.

^ paludosum. . . . a5o»

— [))losella. , , . 39.

— utiiltellaliim. . • 29.

Hierochloa odorata. ^ 49'

Ilippophat: HhamDoides. 38.

Uippuris vulgaris, . . 20.

Hirnanhang iind dcnT richter,

(J. VAS iiBa HoB»i!!( , Verslag

van J. EscEL , über den).

B.66.

Holcus bulbosus. . . aia,

.— lunatus 5o*

— niollis 5o.

llololburia regalis. B. io3.

— catanensis. . . >> io3.

.— niammata. . • » 'o3,

^ regalis. . • . >. o'»

— Sanctori. . . >> '"S.

_ tubuloSü. . . II loS,
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l'Homme Américain

,
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Jiincus coinpressiis.
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Lepturus Incurvatus.



E L A D W U Z E n.

M*Ubar 3)9.

—— Tjiparai 367.

Malacca-struiken, . . 36).

Malculmid niaritima. . 9.

Malva rotundilolia. . . i3.

sylveslris. . . . i3.

Mandalawaogie. ... 4ii,

Bfanglayane 4ii.

Maaoa slellatum. , . t33.

MarcbaDlia polymorplia. 208.

Marrliubium viilgare, , 33.

Matricaria Cbamomilla. 26,

Meaudrina tenella. . . i3j.

Mcckelia annulata. B. io5.

Medicago lupulina. . . i5.

—— miculita. . i5, 25o.— mioima. . . i,*!, 2%8.

Bfedusa palliata, . B. 102.

Melampyrurn arvense, 32,

Meiastunia. .... 36f),

"—^ asperum. , . . 392.

Melica ciliata. . . . 5i.

Melilotus viilgaris. . 2(19.

Melulootba rulgaris. . 83.

Memecylon 3jo.

Meullia aivcnsis. . . 33.— sylveslris. . . . 32,

Menyautiit:s trifuliata. . 29.

Meicunalit auoua. . . 39.

Merti-nsia. . . . . . 3 j2.

Mukopitliecus pentelicus. B,

43.

Mespilus germaoica. . 19.

MtTEK. (Herinoeringen aan)

B. 3.

Mikroscopische Forsc)iiingcn

in Gübiete der lucnsclil.

PliysioU , . . B. )8.

MilÜDglonla Rnxb. , . 355.

—— sambuciua. . . 365.

MoDas Dnnalii. , . B. 4'.

Monddeelen vaa vliesvleu-

gelige inseklen , door A,

Beants 71.

Monolropa bypopitys. aio.

Montia niiuor. • . . 2r).

—' rivularis. . . . 21).

Mus botryuides. . . . i)5.

— citeUus 298.

— diinidiatiis. . , B, 43»

— hispidus. . . . „ 43*

— megaloUis. . . . ji 43»

— russalus, . . • ,, 43,

Myagrum deDlatuiii, . 2\2,

Myosolis caespitosa. . 29.

—^ bispida 29.

interniedia. . . . 29.

stricta 3t.

Myosurus mmimus. . 6.

Myoïus B. 43.

g'is » 43.

niteild. . . . ,, 43.

SIyric;i iavanica Bt. . Sjo.

Myriopbyllnm alleraidorum.

2'i8.

spicatum. . . . 20,

Mynncco[)b.iga. , . , 295.

Myirbis odoiata. . . 222.

Naaldaar, gele. . , . ai3.

Nagelkruid. .... !>37.

Najadeae 4b*

Naicissus odurus. , . 22.1.'

Nastiirtiitm Arnpbibium, 8

uinciiiaic. ... 8.

paluslre 8.
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Nasttirtium sylvestre. . 8.

^iauclea lanceoldla, . Sgu

Neckera heteroinalla. . 265.

pumila 2Ö5,

Kederlundsche Flura, (!!• C.

V4K Hiti , Bijdragen tot

de) 2o3.

Relomys B. 44*

Nelnmbium speciosum, 35o.

Kepeteae 33.

Piephtliys Hombergii. B. io6.

"— Neapotildna. . B. io6»

IVerels Coslae, , . „ io6.

^^ cultriiera. • . „ io6.— Uunierilii. . . „ io6.— imbecillis, . . „ io6.— pulsatoria. . . ,, io6,

"— splendida. , • „ io6.

Nieswortel. . . . „ oSg.

Niiphar luteum. ... 7,

Mycticebus Javanicus. 272

,

2.Soi 345, 346.

—' major 283.

fljnipbaea alba. ... 7.

Oedinerus. . . .96, i3o.

Oenanlhe fistulosa. . 21.

peucedanifolia. . 220.

pimpinelloides. . 220,

OirDotbera blennis. . ig,

Ojevaarsbek 247*

Onobrychis sativa. . . 16,

Ononis repens. . . , i5.

—~- spinosa 0, flor. coeru-

lesceDtibus. .... 14.

Ouopordon Acanthium. 27.

Ontstaan der bewerktuigde

wezens op den aardbol.

(J. r. i>. HoEvcn , uog ecu

woord aangaande Krionc»'»

gevoelen over het). B. 72.

Onupbis tiibicola. . „ io6.

Opbloglossuin vulgatum. 5!(.

Opbiura cordifolia. . ,,



BLADWIJZER.
Oxalis stricta. ik , 233.

Pandanus. . . • . . 376.

Panorpa communis. . 83,

Papaver Argemoue. . 7.

^— officiuale. ... 7.

—— Rhoeas, .... 7.

I
1 1 somniferum. , . 7.

Faraglossae 116.

Parielaria dlfiTusa. . , 39.

Paris quaclrifulla. . .228.

Pamassia palustris. . . 10,

Pastinaca Anethum. • 332»

—— saliva 2i'

Pedatties 363.

Perodicticus 342.

Petasites ofEcinalis. . 25.

PelromizoD. . B. 77, 85.

Pbascum bryoides, . . 262.

' curviselum, . . 263.

I cuspidatum. • . 362.

I piliferum, . . . 262.

Phaëton aetbenus, B. 45.

—— Qavirostris. . ,, 45.

—^ phoeniccu». , „ 45.

Phaseolus nanus. . . 17.

Phleum arenarium. . 4o*—^ pralense. ... 39.

Pboeoiculus varius. B. 104.

Pbragmjlvs cummunis. 5o.

Pbyllodoce clavigera, B. 106.— Geofl'royi. . , „ io6'

Ratbkii , 106.

Pbyllupborus uroa. . „ io3.

Pbyllopoda. . . . „ 4i.

Piriipiiiella magna, . . 4,

Pisuiii arvL'nic'. . . , 17.

^-^ sativum. • . , 17^

tluuLti» Liudii. . B. io5.

Planaria Iremellaris.



BLADWIJZER.
Polvnoc plumosa. .



B L A D VV IJ Z E a

R^niinculus aquatilis J. pan-

totbrix 6'

— aqualilis E. succuleutus. 6.

V arvensis* • • • 6.

<— auricomus. ... 6.

— buiboius. . • • 6.

"— Ficaria 6.

^ flainmula. > • • 6.

— lanuginosiij, . . ioi.

^ pbilonotis. ... 6.

— repens 6.

— —" proslratus. , . 6-

— sceleratus. . • . 6.

Kasamala. 4og.

Easi Tjirassea. . . . 364,

Eaygras ai 5.

EenJang-gcbergte, . . 33i.

Eelepora antiqua. . • i33.

II cyathifurrnis. . , i34.

Kbainnus catarctica. . i^.

EkinaDtbaceae. .

JlliiDanlbus crista

pubeQS. . . •

! major. . .

Eibes grossularia.

if— — glanduloso-setaceura.

91.

— — /3. pubcscens. . ai.

mm uva crispa, . .

KIccIa caualiculata. •

— ciystallina. , . .

— fluiUns. . . .

— glauca. . i . .

Jtietgras , gcscbciilcn

«»•- rohoijrl. . .

—— tiaiikarig. . .

—— twcebiodsclig.— Terwijderd,

33.

galli /3.

940'

3 a.

ai.

21.

a67.

a67.

«67.

a6;.

355.

257.

a57.

aS7.

»57.

s36,

Eietgras , wolzadig.

Kosa canina a. vnlgaris.

.— canina /3. dumutorum,

— canina y^ collina,

^ cinuainomeai

^ rubiginosa,

— toiuentosa,

Kolang Korrot.

RöilböUia iucurvata.

Rubia tinctoituu,

Biibns

^ caesius, , . .

— discolor. . ,

— fruticosus, , .

— Idaeus. . . .

Kiimex acctosa. .

— acetosella, . .

^ aquaticus. . .

•— C3nglameratu3»

— crispus. . .

— liydrolapatbum,

— inaritiiuus. .

— maximus. , .

— oblusifolius. .

— paiusti'is. • •

^ praleusis, . .

—
' sanguincus

liiippia inarilima,

— rosleilata,

Bupsklavcr. . .

Sabella gracilis.

— latiselosa, .

— nnispiia. .

Sagina apctala.

«» pi'ocuiiibcns.

SagiltarU MgiUifoliai

Salamandra. , . .

3

257é

18.

, >8.

18.

a36.

18.

18.

3S3.

54.

a3.

370.

a6.

18.

237.

18.

18.

38.

38,

3a6.

38.

38.

38.

37.

338.

38.

37.

38.

38.

43.

4».

349-

B. loG.

II >*^.

„ loG.

. II.

. 1'.

. 358.

. 271.
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Salicornia herbacea.



BLADWIJZER.
SipuDCulus nudus. B.



BLADWIJZER,
Thalictrum elatum. . 5.

— flavuin 5,

^— inaJMS 338>

— minus c, duroosum. 5.

Ibibaudia rosea. . . 3;o.

XLIaspi aiveuse. . . lo.

— perfóliatura. • • , 2ii4-

Tbrlucia hirta. . . 27.

~- bispida 37.

Tliym , veld- .... 24i-

lliymus augiistirulius. « 3^0.

— serjijlluin. . . . a\o,

Tljysanuzoön Diesiugii, B.

io5.

Tiüa grandifolia. . • i3.

•— parvifolia i3.

Tiloe 349.

Tjimajo 355.

Tjanjor, . . . , Sijg, 36i.

Tjisitu 354.

Tjltaroem. . • 352 , 359.

Tjiparai 364.

Tjisokkan. • . . . . 35i.

Torilis Anthriscus. . . 91.

— Helretica. . . 231 1 333.

— nodosa a3,

Xorkruid 331.

Tragopcgon ponifolius. 28.

~- pratensis a8.

Tragos s[>haeroid«s. . i33,

Trichosloiiiuin cunescens,

963.

•— ericoides a63.

Trifolium acutuni. . . 55.

— arvense 16.

»— fiagileruin. . . . 16.

— pratense flor. albis. 16.

n- procumbeosit. majus, 16.

Trifolium repens. . . 16.

— —— a. tuliulatum. 63#

— —^ 0. aristatiim. 53,

"«- —— y. ohtusum. , 53»

— —— J, glaucuin, . 53,

— striatum. • . . • 34^?

Triglocliin maritiraum. ii,

— palustre 4i.

Trilicum aestivum. , 5o.

— viilgare. . • , . 5o,

Trisloma papillosuro. B, 104,

Triion 271,

Tulipa cluslana, . , . 167,

— oculus solis. . , , 167.

— suaveoleus. . . . 44»

— sylveslris 44,

Turl'inolia complanala. i38,

— elliplica i33,

— sulcata, ..... i38,

Tussilago Tarfara. . , 23.

Typha angiistiiblia, . 43»

— latifolia, . • . • 43.

Typhaceae 43.

Dilstapje naar de bosschen

van de gebergten Mala-

bar , If'ayang en Tiloe , op

Java . door F. JuKoHuHfr,

349.

ülex Europaeus. , , 14.

Ulraus campeslris, . . 3g,

— nia!or. ,

•— siibeiosa.

Umbelliferae.

Urtica dioica.

— Dodartii.

— urens. .

Uriiceae,

09.

39.

21,

39.

a58.

258.

39,



B L A D VV IJ Z E R.

Urtjcularia Oexuosa. 35o.

Valeriaoa ofiïcinalis» • 34*

ValerlaDa olitoria. . . ilf.

VeJerkiuid sSg.

Verbascum ciispidatum, aao.— Tbapsus. . . , 3i.

Verbeaa olGciDalis. . 3i.

Veraonia 370.

'Veronica Anagallis var. la-

tifoUa 906,

•— agrestis 3a.

•— arvensis 32,

n^na. . . . 3a.

pülyai.lbos. . 3a.

— — oiËciualis, • . Si.

•— — puliia. 3a, 206, ao7_

•— — scutellata. . . ao6,

— — pubeïCCDS. • . 206.

Vespa crabro. ... 73.

Vespertilio murinus. . 39S.

Viburnuni Oj»ilu5, . a3.

Vicia lalbyrüidcs. . . 17.

^ lativa. ..... 17.

— sepiuiD 17

Vinca minor. . . . . ay
Viola canina. • • . . lo.

^^ oJorata 10,

•- /3, alba. . ,0.

a» iylvestris i,^

«— Irieolijr «. vulgaris. 10.

•— $. arvensis, 10.

— y. syitica. . 10.

Viverra civclla. . . . jjy.

VlieszaaiJ 215^

Voet niet leven toonea , be-

scbiuvcn (loorLDiTtR, i53.

Vofcsfslaarl jio.

Vroejjebng i^i.

Walslroo.fdriehoornig). ai7.

Walerkers. (muur). . 2-|5.

Waterpeper. (driehelniige>.

aag.

—— (kleine). . . aag , a3i.

Waterweegbree (y. lintbla-

dig) aag.

Wayang 34 g.

Weede. (verwers). . . 245.

Weissia cirrhala. . . 262.

— curvirostra. . . . aJS.

— Tiridula a6a.

Wilg. (eenhelmige). . 25g.

Wiuterbloem. . , . 23g.

Wirlngi-booni. . . . 356.

Wolfsinelk 235.

Wollegras.(breedbiadig), 2og.

Wondkruid. (zee), . . a4g.

Zaagblad. (verwers). , sSr.

ZanJkruid.(dunbladig;. 283.

Zanicbellia palustris a, ma»
jor 4a.

0. repen». . 43,

y. slipilata. , 4,.

Zeekraal. (geleedde). , aoS.

Zeelint. (klein). . . , 355.

Zoslera marina. ... 41,
'^— — anguslifolia. . 43,

nana. . . .43^ 35^
7.üi'totnl5cl)-|jby5iülogi.,cbeu

Inslitut Her Univcisiiat Ros-
toCk. (J. Vi» BE» lloEVEK,

Verslag van; Siasbios Uc-
riclit von dem). . B. joo.

Zuring, getropte. . . ,jr.

grootslt 227-

waler- .... i2y.

ZvTcnkgras
, ( dravikaclilig ).

3/3,



DRUKFOUTEN.
p. 5.1. 3. Exogenae DIcotyledoneae, fegeExogeneae sire

Dicotyledoneae.

I, II. „ i4. media A, L. lege media L.

niarioa Bat lege ?. marina Bat.

„ i5, „ iij. (i BoMKiKCB. lege Willdenowii BoRntoH.

M 4o. ÏQter lineam 4 et 5 inseratur : Sya. S, ainygdalina

L, , riH Hau io8g.

S. coDColor KocH.

„ 176. reg. 5. groeit deze lees groeit gene

„348. „ II. regier achterpoot &e5 linker achterpoot

•> 34o. „ 3. TiLD lees Tuoe.

BLADWIJZEB.
1ste bL kol. 2. reg. ii.v.b. i/aa/ boletiformus lees boleli-

formis

.»» ,1 'n 4- • o. voeg bij: bl. 5o.

3de bl. kol. 2. „ 1 6. V. o. «aaf strucla Zeej stricta

4de bl. kol. 2. reg. 8. v. o. staat Callitrichimeae lees Calli»

trichineae

5de bL kol.i. reg. i.v.b. staat Campanuea rapus culoides

lees Campanula rapiioculoides

„ „ I. ,1 i3. v.o. staat teretriuscula lees teretius»

CU la

6de bL koL ». onderste regel: Conyza squarrosa. 2'i. moet
slaan onder den vijfden regel op de ade

kolom.

„ „ 2. „ i3. V. b. staal liquiperda lees ligniperda

>i i> '• » 9- ^- "' staat ologocarpa lees oligocarpa

;de bl. kol. I. reg. g.v.b, voeg bi) : bL 5i.

BERIGT VOOR BEH BINDER.

PI. VI en VII zijn verkeerd genommerd en PI. VIT (de

afbeelding van het skelet van Slenops javanicus) moet

voor PI. VI worden geplaatst.

Z-D
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