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B IJ DRAGEN

TOI DE KENNIS TAN DE

LEMURIDAE of PROSIMII,

DOOR

J, Tiif DER HOEVEN.

Reeds voor ruim twee jaren gaf ik mijn voor-

nemen te kennen om eene monograpliie van de

natuurlijke familie der Prosimii te bewerken. Ik

was daartoe bepaaldelijk opgewekt door verschil-

lende belangrijke en min bekende voorwerpen in

's Piijks Museum te Leiden voorhanden. Daar-

onder bevond zich ook de schedel van eenen jon-

gen Polio en ,
gelijk ik later bemerkte , eene

huid van dit zelfde merkwaardige dier, welke,

toen ik van dezen schedel melding maakte (l),

nog niet in de verzameling gerangschikt was. Ik

had steeds hoop, dat een jeugdig , op de kust van

Guinee voor het Museum ijverig werkzaam verza-

melaar, ons veelligt een volwassen voorwerp van

(1) Tijdschrift voor natuurl. Guch. en Pkysiol.i

VUI. 1841. bl,341.

BAT. TIJDSCBH. D. XI. St. 1. l



dit zeldzame dier zou overzenden. Tn die ver-

wachting tol nog toe Ie leur gesteld , wil ik

thans niet langer dralen met mijne aanteekenin-

geu , zoo als ze zijn, bekend te maken. Ik

gevoel echter , dat mijn arbeid onvolkomen is

en dal lol eene \olledige monographie de verge-

lijking der voorwerpen in de Musea van Parijs

en Londen noodzakelijk zou zijn , welke ik in

de laatste jaren geene gelegenheid had te bezoe-

ken. Ik maak derhalve geene aanspraak op eene

volkomenheid , die buiten mijn bereik lag , en

geef slechts bijdragen , ontleend uil de onderzoe-

kingen en waarnemingen , die ik in het Rijks Mu-

seum kon in het werk stellen,

I. OTcrzigi van de familie der Lemuridae.

Het grootste gedeelte der soorten van deze klei-

ne groep van zoogdieren wordt op hel eiland

Madagaskar gevonden. Andere soorten leven in

de heete gewesten van Azië en op de eilanden

ten zuiden van dit werelddeel; eenigen op het

vaste land van Afrika. Uit Nieuw-Holland en de

eilanden der stille Zuidzee zijn er mij geene be-

kend. Geheel vreemd is deze familie aan het

westelijk halfrond onzes aardbols.

Tot de apen naderen deze dieren door het be-

zit van eenen afgezonderden duim aan de vier le-

dematen. Alle hebben aan de voor- en achler-

pQOten vijf vingers. Deze dieren hebben de

snijtanden der bovenkaak aan de buitenzijde der



tUssciienkaaksbeenderen en digi bij de hoektan-

den geplaatst, zoodat de voorrand van den mond
van boven zonder tanden is. De onderste snij-

tanden zijn smal en lang, en liggen gemeenlijk

met de punten bijkans waterpas naar voren gerigt.

De nagels zijn plat , uitgenomen die van den twee-

den vinger der achterpooten , welke spits toeloopt

en opgerigt is.

Het getal der tepels is hier niet meer, zoo als

bij de apen , standvastig twee , maar bij sommige

soorten vindt men er vier. Van de ontleedkun-

dige bijzonderheden, door de Schrijvers vermeld

,

is de tweehoornige uterus bovenal merkwaardig,

waar door deze dieren van de apen onderschei-

den en verder van den inenschelijken vorm ver-

wijderd worden. Over osteologische bijzonder-

heden, tol wier opmerking wij zelve gelegenheid

hadden, volgen later nog eenige opmerkingen.

Over de snijtanden der onderkaak hebben wij

troeger gehandeld en opgeteekend , dat de twee bui-

tenste, die sterker zijn, door nieuwere Schrijvers

als hoektanden worden aangemerkt , volgens wel-

ke meening het eigenlijk geslacht Lemur slechts

tier snijtanden in de onderkaak zou bezitten , ter-

Vrijl vroegere Schrijvers er zes aan toekennen (!)•

(1) Zie Geoffroy Saint-Hilaire, Court del'H!slot-
re naturtlle des Mammiferes , Paris 1829. 8».

Ile Lccon. p. C. en Isid. Geoffhoy Saint-Hi-
I,A1B£ (de Zoon), Dictionn. clastique (PUist,

nat. Tom. X. 1826. p. 44,

1»



Wij merken hier op , dat wij deze beschouwings-

wijze volgen , zonder haar nogthans voor geheel

boven alle bedenking verheven te houden ; men

moet dit bij de volgende beschrijvingen, ten ein-

de die met onze in het Handboek der Dierkun-

de gegevene kenmerken te vergelijken , steeds ia

het oog houden.

Het geslacht Lemur der nieuweren beval meer

soorten dan eenig ander geslacht dezer groep.

Daarom moeten wij met dit geslacht eenen aan-

vang maken , te meer daar de grondvester der

dierkundige nomenclatuur, de onsterfelijke Lin-

sAEVs , al de hem bekende soorten onder dezen

geslachtsnaam zamenvatte. Van de vijf soorten

,

die LiBHAEüs in de twaalfde uitgave van het Sy-

stemanaturae opnoemde, bevat het geslacht Le-

mur der nieuweren er slechts drie, terwijl de

overige twee tot andere geslachten zijn gebragt.

Deze drie zijn Lemur Mongo'z,, Lemur Macaco

en Lemur Catta. Latere Schrijvers, Geoffroy

Saiht-Hhairk vooral , hebben nog meerdere soor-

ten in deze groep aangenomen , waarvan sommi-

gen moeijelijk te onderscheiden zijn en veelligt

slechts als verscheidenheden kunpen gelden. Er

zijn vier kleine snijtanden in de bovenkaak, die

in twee paren gerangschikt zijn , zoodat zij in

het midden door eene ledige ruimte van elkander

afstaan. In de onderkaak zijn vier , bijkans wa-

terpas liggende , lange en smalle , digt bij een

staande snijtanden ; aan weerszijde derzelven ligt

een hoektand , die dezelfde rigting lieeft en alleen



ecnigïins sterker is dan de snijtanden. De boven-

ste hoektand is lang ,
plat , driehoekig. Op eenen

korten afstand staan achter dezen tand zes kie-

zen , welke breeder dan lang zijn en waarvan de

drie eersten aan den buitenrand een' , de drie

laatste twee knobbels hebben. Üe buitenrand is

breeder en d[e kroon vertoont zich vooral bij de

twee eersten en bij den laatsten driehoekig. De

laatste kies is dikwerf veel kleiner dan de vijfde
;

de vierde is de grootste. Ook de onderkaak heeft

zes kiezen , waarvan de eerste eene driehoekige

gedaante heeft en bij den gesloten mond achter

den hoektand der bovenkaken geplaatst is ; de

vijf volgende hebben eene langwerpige kroon

;

ook hier is de vierde de grootste.

De ooren zijn kort en rond. De kop is lang-

werpig, van voren toegespitst. De tarsus is niet

verlengd. De overal met vrij lange haren bedekte

staart heeft nagenoeg de lengte van hel overige

ligchaam (kop en romp te zamen genomen) of

overtreft die lengte zelfs bij enkele soorten.

Als onderverdeeling van dit geslacht beschouw

ik het geslacht Chirogaleus van Geopfkoï Saist-

H1LA.IEB (Note sur trois Qaadrumanes de Com-

MEHSOK Ann, du Museum, XIX. p. 171—175.

PI. X.) Toen Geopfroï dit geslacht het eerst

bekend maakte, wist hij van hetzelve niets meer

dan hetgeen drie afteekeningen van den reiziger

CoMMEason hem daaromtrent had leeren kennen.

In deze afteekeningen hebben al de vingers , be-

halve de duimen, puntige nagels, gelijk bij Le-



mur alleen aan den IwecJen vinger der aclrler-

pooten gezien worden. Later is dit geslaclit be-

kend geworden door twee dieren, welke de Me-

nagerie van Parijs aan den Heer Milids te danken

had, en waarvan F. CtviEa eene beschrijving en

afbeelding gegeven heeft onder den naam vaa

Makt naüi {Myspithecus lypus , in de 4(0 uit-

gave der Hist. nat. des Mammif.. PI. 83. p. 228,

229). In de nagels verschilt dit dier van de Ma-

ki's niet, maar het heeft eenen korteren en bree-

deren kop en grootere oogen ; het is een nacht-

dier gelijk Slenops en Tarsius, Het onderzoek

van eenen schedel van een ander, tot dit geslacht

gerekend dier heeft mij getoond , dat dit geslacht ii)

alle wezenlijke kenmerken met Lemur overeen-

komt , en dat het onmogelijk zou zijn uit de tan-

den eenig verschil op te geven, 't geen het aanne-

men van een bijzonder geslacht zou wettigen. Wij

kunnen dus het geslacht Chirogateus slechts aU

een ondergeslacht van Lemur beschouwen.

Een tweede, wel onderscheiden en goed be-

paald geslacht is Stenops Illig. In de tanden

komt hetzelve met Lemur overeen , maar het on-

derscheidt zich daarvan door de digt bijeenstaan-

de oogen , en vooral door in 't geheel geenen

staart of slechts eenen knobbel , als aanduiding

daarvan , te bezitten. Ik wil hier niet in herha-

ling vervallen van 't geen ik vroeger omtrent dit

geslacht gezegd heb en verwijs dus , ook voor de

drie soorten , die daartoe behooren (
Slenops

gracilis , Slenops tardigradws en Slenops ja^



vantüus), naar mijne vroeger raedegedeelde aan-

teekeningen (1). Al deze soorten behooren in

Azië te huis.

Als derde geslacht moet men Perodiclicus van

E. T. Benkbtt beschouwen. Reeds in het ge-

slacht Stenops is de wijsvinger der voorste lede-

maten kort. Bij dit geslacht is dezelve slechts een

kort stompje, zoo het schijnt zonder -nagel; van

deze vingerstomp is de geslachtsnaam ontleend (2).

Overigens staan de oogen niet zoo digt bijéén dan

bij Sienops en er is een staart van middelmatige

lengte aanwezig. In de tanden schijnt dit ge-

slacht met Stenops overeen te komen. Tot dit

geslacht behoort slechts eene soort , welke aan

Afrika's westkust leeft ; het is de Poiio van Bos»

MAS , waarvan wij later spreken zullen.

Nog altijd vinden wij hetzelfde aantal tanden

en ook slechts geringe wijziging in den vorm bij

een vierde geslacht Otolicnus. Deze naam van

iLLiGsa vervangt den geslachtsnaam Galago ,

waaronder GEOFPaor deze dieren vereenigd had.

De voetwortel is hier zeer lang door de verlenging

van het hielbeen en scheepvormig been {navicu-

lar.e) , die even als de twee lange beenderen van

den voorarm of de scheen naast elkander liggen.

(1) Eenige aanteekeningen ever hei geslacht Stenops

van Illiger en de daartoe behoorende soorten'

Tijdschr. voor nat. Gesch. en Physiol. VIII. bl.

337—348.

(2) Van TT^oó; en Jftxnxó; (indice mutilato).
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De ooren zijn lang en onbehaard. Dit gehcele

geslacht is aan Afrika eigen. Iets minder verlengd

dan bij de overige soorten is de voetwortel bij

Otolicnus Madagascariensis , eene kleine soort

waaruit Geoffrot Saibt-Hilaire (Cours de l' Uist,

nat. des Mammif.) het geslacht Microcebus ge-

vormd heeft , 't geen ons niet genoegzaam onder-

scheiden voorkomt , hoezeer het ook door Wagser
aangenomen is.

Van deze vier geslachten onderscheidt zich het

geslacht Liehanotus Illig. door zijne tanden op

eene merkwaardige wijze. Er zijn namelijk hier

slechts twee snijtanden in de onderkaak aanwezig

en er is aan weerszijde een maaltand minder. De

tandformule is derhalve: snijtanden |, hoektanden

-^- , maaltanden 5^^. Het geheele getal is dus
1 — i'

5— 5
"^ °

30 (1). De twee voorste kiezen zijn eeupuntig.

De kroon der drie achtersten is vierpuntig , de

bovenste zijn zeer breed , die der onderkaak lang-

werpig. De ooren zijn kort en roud. Er is een

zeer korte staart aanwezig.

Behalve den Lemur Indri Gm. , die door Sow-

BEBAT bekend werd , en waarvan thans ook het

Rijks Museum de opgezette huid van een maune-

(1) Ten onregte wordt in de nieuwe uitgave van Cir-

viER's Lee. d'Anat. comp. IV. 1. 1835. p. 255.

dit gela] als 32 opgegeven. Telt men vier snij-

tanden in de onderkaak en noemt men den eersten

tand daar achter hoektand, gelijk daar geschiedt,

dan heeft de onderkaak slechts 4 kiezen.
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Jijk voorvverp ea eencn schedel bczil , is lol nog toe

gcene andere soort onldekt geworden. Ik geloof

evenwel dat de Avahi van Joobdan als een on-

dergeslaclit van dit genus , beschouwd kan wor-

den {VInstitut , Journal eXv.. 1834. p. 232). Deze

onderscheidt zich hoofdzakelijk door eenen vrij

langen staart, raaar in den schedel en in de tan-

den is geen verschil dan alleen daarin , dat de bo-

venste snijtanden klein zijn , en de hoektanden

daarop onmiddellijk volgen , terwijl zij bij den

Indri door eene ledige ruimte daarvan gescheiden

zijn. Ook heeft de achterste maaltand der on-

derkaak , aan den achterrand zijner kroon een

klein puntje of vijfden knobbel, 't geen wij in

den Indri niet waarnemen. Zulks herinnert in

het klein aan eenen achtersten maaltand van de ou-

derkaak van SenmopUhecus (Zie F. Cuvier , Des

dents des Mamniif. 1825. PI. 4, landen van Si-

viia maura). Ik wil gaarne ieder de vrijheid la-

ten om hieruit gronden voor een ioieuw geslacht

Ie ontleenen. WAG^ER heeft dit geslacht Habro-

ceé«s genoemd , en daarin, behalve dtzta Avahi,

die reeds door Sohkerat ontdekt en door Gmelin

als Lemur laniger in de dertiende uitgave van

Sijslema nalurae opgenomen was , ook een an-

der dier geplaatst , hetwelk Beshett Propilhecus

Diadema genoemd had , en 't welk even als de

Indri en Avahi op Madagaskar leeft (1). Uil de

(1) Proceedings of the zool. Society, 1832. p.20--22.
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Jjcschiijving van BRNr(ETT vol^t , dal de bovenste

snijlanden naar de kroonen toe breed worden en

dus eene bijkans doorloopende reeks vormen , iets

hetgeen wij bij den Indri evenmin als bij den

Avahi opmerken. Wij hebben dit dier niet ge-

zien
; het is ons alleen uit de beschrijving van

Benrett en uit de Ostéograpkie van Ddcrotay

DE Blainvule bekend , waarin de schedel Ier

zijde (PI. Vlir, fig. 8) benevens de tanden afzon-

derlijk (PI. XI , fig. 2) afgebeeld zijn. Deze sche-

del verschilt van die van den Indri en Avahi,

welke in het Rijks Museum voorhanden zijn , en

nog meer van die van het laatste geslacht , wel-

ke eene zeer korte en hooge onderkaak en zeer

groote oogkassen heefl. Neemt men derhalve den

Avahi onder een bijzonder geslacht op , dan moet

men dit dier in alle gevalle van dezen Propilhe'

cus afscheiden.

Een zesde geslacht is Tarsius van Storr , Ie

Tarsier van Bdffon (XIII. PI. IX.) , welk dier

Pallas het eerst als Lemur spectrum, beknopt

maar keurig beschreef (1), en alzoo in de Familie

der Lemuriden eene plaats aanwees, die hel bij

alle latere Schrijvers heeft behouden. Met Olo-

lif.nus komt dit geslacht door de groote ooren en

den langen voelwortel overeen. De achterpoolen

hebben daarenboven een zeer lang dije- en scheen-

(1) P. S. Palt.as, Novae species Quadrvpedum t Gli~

rium ordine, Eriangae 1778. 4". iu eene aanteek.

op p. 275.
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been, waardoor zij buitengewoon verlengd zijn.

De nagels loopen alle in eene scherpe punt uil cii

hebben eenen uilspringenden rand , die ovcrlangs

in het midden loopt ; zij liggen echter plat op het

laatste vingerlid met uitzondering van die van den

tweeden en derden vinder der achterpoolen

,

waar zij elsvormig verlengd en naar boven opgewipt

zijn. Dit kenmerk van niet alleen aan den twee-

den , maar ook aan den derden vinger zulk eenen

nagel te hebhen , onderscheidt Tarsius van alle

andere geslachten van Lemuriden. Maar meer nog

dan door dit kenmerk onderscheidt zich Taisius

door zijn tandcnslelsel. Er zijn in de bovenkaak vier

snijtanden aanwezig, welke geenszins, zoo nisbij

de overigen , eene ledige ruimte voor in den mond
overlaten, maar digt bijeen staan. Zij hebben

eene elsvormige gedaante en de twee middelste zijn

ruim tweemaal langer dan de zijdelingsche , die

hooger geplaatst en bijzonder klein zijn. Daarop

volgt een hoektand , die driehoekig is en korter

dan de voorste snijland , maar grooter dan de bui-

tenste en daarvan door eene ledige ruinile geschei-

den. Na dezen hoektand volgen zes kiezen. De eer-

ste is kleiner dan de hoektand, maar daaraan ove-

rigens gelijkvormig en eenpunlig; de tweede, wel-

ke iels grooter is, heeft mede slechts eene punt aan

de kroon, maar vertoont aan de binnenzijde eeae

verbreeding, die bij de derde kies lot een duide-

lijk tweede puntje op de kroon wordt. De drie

achterste kiezen zijn veel grooter , hebben eene

breede kroon , die van buiten breeder is dan aan
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de binnenzijde en dus eenigzins driehoekig. Aan

den buitenkant heeft de kroon twee kegelvormige

punten , in 't midden eene groef, die haar in een

buitenste en binnenste gedeelte scheidt , aan de

binnenzijde eenen kegelvormigen knobbel, en eenen

opstaanden zoom aan den grond. De onderkaak

heeft twee schuins naar voren staande , kegelvor-

mige snijtanden, twee daaraan gelijke doch lan-

gere hoektanden , die in de ledige ruimte tusschen

de snij- en hoektanden der bovenkaak worden

opgenomen , en zes kiezen , waarvan de drie eer-

ste klein, kegelvormig en eenpunlig zijn, de drie

achterste eene langwerpig vierkante kroon hebbe»

met eene holte , die haar in een voorste en achter-

ste gedeelte scheidt, waarvan het voorste grooter

is en drie punten heeft , het achterste twee , eene

aan de binnen- en eene aan de buitenzijde. De

tandformule is dus: snijtanden | , hoektanden

Lni . kiezen -r—, • en het eeheele aantal tanden
, _, ' 6— 6 o

bedraagt 34. Het is onmogelijk om bij deze kie-

len de afifiniteit met insektenetende zoogdieren,

b. V. Sat-ex, Cladohates en Erinaceus , te mis-

kennen , welke in de geheele familie der Lemu-

riden , maar vooral echter in dit geslacht Tarsiu»

blijkbaar is.

Het geslacht Tarsius moge door den verlengden

voetwortel met Otolicnus eenigermate overeenko-

men , in andere opzigten staat het daarvan afgeschei-

den. De horizontale snijtanden der onderkaak en

de in bet midden van elkander verwijderde snij-

tanden der bovenkaak zijn een kenmerk van alle
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overige Lemuriden en ontbreken alleen bij Tav

sius. Dit geslacht staat dus tamelijk verwijderd

van al de overigen. Gaf de gelijkvormigheid, door

de verlengde achterpooten ontstaan , reeds aan

BcFFOH en Pallas aanleiding, om bij dit dier

aan de springmuizen (het geslacht Dipus) te den-

ken , wij kennen thans onder de insektenetende

dieren het geslacht Macroscelides van SniTH,

hetwelk daarmede niet alleen eene uitwendige ge-

lijkvormigheid , maar in de daad eene naauwere

verwantschap heeft (1) , hoezeer bij alle deze die-

ren de verlenging der achterpooten alleen of hoofd-

zakelijk van den metaiarsus en niet , gelijk bij

Tarsius en Otolicnus , van den tarsus af-

hangt.

§. 2. Eenïge osteologische bijzonderhe-

den der Lemuriden.

Hel vergelijkend onderzoek der schedels en ske-

letten van Lemuriden en van Apen geeft tot meniger-

(1) De hersenen der Ltmuriden vertoonen weinig gyri

docli bij Tarsius is deze bijzonderheid vooral op-

merkelijk, daar de groole hersenen slechts eene

zeer oppervlakkige dwarse groeve hebben. Het

corpus callosum. is zeer kort. Wij geven daarom

van de hersenen , zoo ver wij die uit een gebrek-

kig voorwerp hebben leeren kennen, eene afbeel-

ding, en betreuren alleen, dat wij de ondervlakte,

die te veel verstoord was, niet konden afteekenen.

Van boven gezien , vertoont hel ccrebiurn zich bij_

kans als dat van eencn vogel.



14

lei opmerkingen aanleiding , Weiardoor de afTini»

teit tusschcD deze twee groepen van zoogdieren

niet vermeerderd wordt. Deze dieren staan in de

natuur zeker verder van elkander dan in onze

dierkundige stelsels.

Het kan hier mijn oogmerk niet zijn eene osteo-

logische beschrijving der Lemuriden te geven. Ik

zou dan noodwendig in herhaling moeten vallen

van hetgeen reeds bekend is en grootendeels in

het werk van G. Fischek {Anatomie der Maki

und der ihnen verwandten Thiere , Frankf. a.

Main 1804. 4°) nagelezen kan worden. Ik be*

paal mij daarom tot het vermelden van enkele

bijzonderheden , die mij bij de beschouwing der

voorwerpen in het Rijks Museum bijzonder in hel

oog vielen.

De aigemeene gedaante van den schedel is lang-

Tverpig, bij Otolicnus en Tarsius meer verkort

door de groote, zeer naar voren liggende oogkas-

sen. Het achterhoofdsbeen heeft eenen sterken kam
(linea semicircularis superior). De indruksels

der slaapspieren verschillen bij verschillende soor-

ten en ook
,
gelijk steeds , naar den leeftijd ; zeer

zelden komen zij in het midden van den sche-

del tot elkander , zoodat er eene crista boven op

de wandbeenderen ontstaat. Ik zag zulks b. t.

bij den schedel van eenen ouden Stenops tardi-

gradus. De jukbeenderen zijn steeds met het

voorhoofdsbeen verbonden , zoodat er een beenige

ring is , die de oogkassen van de slaapgroeven af-

scheidt , 't geen bij Guleopilhccus het geval niet
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is en ook bij Inserhvora slechls zeKlen wordt

waargenomen; ik bemerkte die inrigting echter

bij den schedel van Cladobates ; eene verhinding

,

welke ook bij de herkaaiiwende dieren plaats heeft

;

maar de sluiting der orbitae door de groote vleu-

gels van het wiggebeen, welke zich aan het juk-

been voegen, gelijk bij den mensch en de apen,

vindt men bij de Lemuriden niet. Beschouwt men

den schedel van boven , dan is gemeenlijk de bui-

tenrand der orbitae en niet de daar achter lig-

gende jukboog het meest uitstekende gedeelte van

den omtrek, terwijl het voorhoofdsuitsteeksel des

jukbeens schuins naar voren en naar buiten ge-

rigt is.

De schedelbeenderen hebben bij de Lemicriden

eene groote neiging tot zamengroeijing, zoodat

de kroon- en pijlnaad dikwijls bij oudere schedels

outbrekeu. Waar zij zigtbaar zijn, is bijkans al-

tijd het voorhoofdsbeen ook in twee stukken ge-

scheiden, 'tgeen bij de apen alleen bij zeer jonge

voorwerpen het geval is. Behalve de verdeeling

des voorhoofdsbeens in twee beenderen , door het

voortloopen van den pijlnaad , is de kleinheid

van dit been opmerkelijk. Trekt men van het

uitwendig gehoorgat eene vertikale lijn naar de

bovenvlakte van den schedel , dan ligt bij de Le-

muriden de achlerpunt der voorhoofdsbeenderen ,

de top des kroonnaads , steeds vóór deze lijn. De
schedel wordt dus van boven vooral doordewand-
beendercn gevormd. Bij de apen is het voorhoofda-

becu veel verder naar achteren uitgestrekt.
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De slaapbecnderen hebben eene onlwiktelde

hulla lympa7uca , welke bovenal groot is in den

Avalii. De onderóogkasgaten zijn middelmatig.

De traaugroeve (fossa lachrymalis) ligt buiten

en voor de oogkassen.

De halswervelen hebben breedere bogen dan bij

de apen. Het doornuitwas van den tweeden hals-

wervel is gewoonlijk een vrij aanmerkelijke kam.

Aan een skelet van Stenops gracilis zag ik aan

den zevenden halswervel aan de reglerzijde een

klein stijlvormig aanhangsel als beginsel van rib

;

aan de linkerzijde ontbrak het, geüjk ik hel ook

bij een ander skelet van dit dier niet vond. Zulks

herinnert ons aan de kleine rib , die aan den ne^

genden halswervel bij Bradijpus tridactylus voor-

komt, Meckel zegt dat de voorste wortel van

het dwarse uitsteeksel des zevenden halswervels,

bij den mensch , somwijlen afgescheiden blijft en

zich aanmerkelijk verlengt (1). Het getal der rug-

wervelen is bij hel geslacht Lemur twaalf of der-

tien , bij Otolicnus en Tarsius dertien , bij Ste-

nops gracilis vijftien, bij Stenops lardigradus

eu javanicus zestien. Het getal der lendenwer-

vels bedraagt bij Lemur gemeenlijk 7 , bij Ste-

nops tardigradus en javanicus 8, bij Stenops

(1) System der vergt. ^nat. II. 2. S. 298. Ik rer-

zoek alle, die skeletten van Stenops gracilis ver-

gelijken ol het dier zelve ontleden kunnen, op de-

ze bijzonderheid te letten , opdat het blijke of

zulks bij dit dier 'meermalen voorkomt.



granih's 9, bij tarsius 5. Er zijn gewoonlijk

drie lendenwervels aanwezig, met welker twee

voorste de darmbeenderen verbonden zijn. De

staartwervels bedragen bij Ololicnus , Tarsius

en Lemur van vijf- tot zevenentwintig.

De ribben, waarvan het aantal aan weerszijde

door het boven opgegeven getal der rugwervels

bepaald wordt , zijn grootendeels met het smalle,

uit zes of meer stukken bestaande sternum ver-

bonden en gevolgelijk ware ribben ; bij Lemur ,

b. V. , zijn 8 ware en 4 of 5 valsche ribben , bij

Slenops gracilis 9 ware en 6 valsche , bij Ste'

nops tardigradus en javanicus 11 ware en 5

valsche.

Het opperarmbeen is altijd korter dan de voor-

arm en vee! korter dan het dijebeen. Bij Otolic

nus en Tarsius vooral is het opperarmbeen kort

en staat bij het eerste geslacht tot het dijebeen

als 3 : 7 , bij Tarsius als 3 : 5. Bij de apen vin-

den wij gewoonlijk het opperarmbeen langer dan

het dijebeen, hoezeer er ook onder de apen voor-

komen , zoo als het geslacht Semnopithecus ,

waar het dijebeen den opperarm in lengte over-

treft. Aan de binnenzijde van het onderste ge-

deelte van het opperarmbeen is altijd een gat of

kanaal aanwezig, door hetwelk, gelijk Tiedemans

bij de apen heeft aangetoond , de ellepijpslag'

ucler {arteria ulnaris) en de nervus medianus

heenloopt (1).

(1) Meckel's Archii) fur dtc Physiologief IV. 1818.

RAT. TIJDSGlia, D. XI, St, 1. 2
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De voorarm {cubitus) is steeds uit twee been-

deren , de ellepijp en het spaakbeen gevormd.

De handvvortel bestaat gewoonlijk, gelijk bij de

apen, uit negen beentjes, daar er een os inter'

medium aanwezig is , hetwelk als een deel van

het os capitatum beschouwd kan worden en tus-

schen de twee rijen der handwortelbeentjes gele-

gen is, tusschen het naviculare en capitatum.

Bij den Lichanotus nogtans en den Avahi , van

welke ik alleen de schedels kon onderzoeken

,

wordt volgens Blainville dit ossiculum inter-

medium niet aangetroffen (I). Het os pisiforme

vormt steeds eene soort vau hak aan de buitenzij-

de der voorpooten.

De achterste ledematen zijn steeds langer dan

de voorste. Gelijk wij reeds gezegd hebben, dat

het dijebeen steeds het opperarmbeen in lengte

overtreft , zoo is ook het scheenbeen bij Lemur ,

bij Otolicnus en Tarsius langer dan de voorarm

,

bij Tarsius zelf tweemaal zoo lang. Bij Stcnops

gracilis alleen is het iets korter dan de voorarm.

Gewoonlijk (bij alle soorten van Lemur, bij Ste-

nops gracilis , bij Otolicnus) is het scheenbeen

korter dan het dijebeen , in de verhouding van

5 : 6 of 6 : 7 , maar ia Stenops tardigradus en

ö. 546 , 547. Bij een skelet van Lemur Mongoz

zie ik als eene zonderlinge anomalie dit gat aan

het linker os huineri ontbreken, terwijl het aan dat

der regterzijde als naar gewoonte aanwezig is.

(1) Ostéographie
, p. 22. PI. X, lig. 5.
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SI, javanicus zijn beide beenderen nagenoeg even

lang , en bij Tarsius is het scheenbeen zeifs iets,

hoezeer naauwelijks, langer dan hel dijebeen(I).

Bij Tarsius is de fibula onvolkomen en slechts

aan het boveneinde aanwezig , en loopt van daar

in eene dunne beengraat uit , die zich met het

dijebeen vereenigt. Bij al de andere soorten is

de fibula volkomen.

De vierde vinger schijnt aan de voor- en ach-

lerpoolen gemeenlijk of altijd de langste te zijn ,

hoezeer dezelve van de derde of middelste dik-

werf naauwelijks verschilt. Bij de apen is steeds

de derde vinger de langste.

Aan de achterpooten is bij Otoltcnus en TaV"

sius het lange os naviculare opmerkelijk , hetT

welk aan de binnenzijde van het eveneens ver-

lengde hielbeen gelegen is. Men ziet hier twee

lange beenderen naast elkander , even als twee

voorarm- of twee onderschenkelbeenderen , eeq

(l) Geoffroy Saimt-Hilaire zegt dat bij Loris

,

Nycticebus , Otülicnus en Tarsius , de tibia langer

is dan het os fenwris en dat alleen hij Lemur beir

de beenderen even lang zouden zijn {Ann. dn
Mus. XIX. p. 158, 162, 164, 165, 167)., docli

zulks is eene dwaling. Alleen bij Tarsius is het

scheenbeen langer dan het dijebeen, en het was dus

eveneens eene dwaling , waarvan ik mij de oor-

zaak liians moeijclijk verklaren kan , maar die ik

verpligt ben aan te wijzen , . wanneer ik vroeger

(Tijdschr. voor nat. Gesc/i. Vlll. bl. 343.) vau

Stenops caidiiiradus en St, javanicus beweerd heb,

dat liet scbccabeeoUugcr dan liet dijebeeazouzijoi

2»
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ellepijp en spaakbcen of een scheen- en kuiibcen.

Zulks herinnert aan de kikvorschen , waar even-

eens twee lange beenderen in den tarsus naast

elkander liggen , die hier enhter met het koot- en

hielbeen overeenkomen. Bij den Tarsius daar-

entegen ligt een klein en smal kootbeen , waarop

de onderste oppervlakte van het scheenbeen rust

,

voor het binnenste verlengde been van den voet-

wortel. De overige vier beentjes van den tarsus

bieden niets merkwaardigs aan.

Vatten wij nog korlelijk het gezegde te zaraen

,

dan zien wij dat de Lemuriden zich door vele

osteologische kenmerken van de apen onderschei-

den. Wij rekenen hiertoe de steeds in het mid-

den verdeelde onderkaak , het kleine en gemeen-

lijk gedurende het geheele leven dubbele voor-

lioofdsbeen , de kortere voorste ledematen , ter-

wijl bij vele apen omgekeerd de achterste lede-

maten korter zijn, hetgeen bij de Lemuriden nim-

mer plaats heeft. De oogkassen zijn alleen bij

Tarsius van achteren grootendeels gesloten , bij

de anderen daarentegen open; bij de apen wor-

den zij door de groote vleugels van het wiggebeen

gesloten. De vierde vinger is even lang of gewoon-

lijk iets langer dan de middelste enz.

§. 3. Over den Potto van Bosmu».

Willem Boshak , die in het laatst der zeven-

tiende eeuw Raad en Opperkoopman op hel kas-

teel St. George d'Elmina geweest was, gaf na
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zijn ontslag en terugkomst in Nederland ecnc

Naauwkeuri^e Beschrijving van de Guinesc

Goud-, Tand- en Slavekust uit , waarvan meer

dan eene uitgave bestaat (1). In dit gebrekkig

en slecht gestelde werk worden ook ecnige be-

rigten over de dieren van Guinea gevonden , die

,

hoezeer overigens geenszins van de kunde dos

Schrijvers getuigende , echter bij gebrek aan

betere bescheiden , zelfs thans nog met vrucht

nageslagen kunnen worden. Men vindt hier ook

een dier van de familie der Lemuriden , onder

den naam van Pot(o, vermeld en afgebeeld (2) ,

hetwelk door Gmeli» in de door hem bezorgde

dertiende uitgave van het Sijstema naturae , on-

der den naam van Lemur Polio is opgenomen.

Sedert, alleen op gezag van Bosman, door volgende

Schrijvers over de zoogdieren steeds vermeld

,

bleef echter het dier zelve tot voor weinige jaren

in de verzamelingen van Europa onbekend.

Hoe gebrekkig de afbeelding van Bosmin ook

zij , elk , die met den vorm van Stenops tardi-

gradus bekend is, zal er echter gereedelijk eenen

daarmede verwanten diervorm in herkennen; bij-

zonder valt die overeenkomst in het oog , wan-
neer men de afbeelding, die Vosmaer van het

laatste dier , onder den naam van Vijfvingerigen

(1) De eerste van 1703. De door mij gebezigde uit-

gave is van 1737, te Amsterdam, in k",

(2) Beschrijving van de Guinese Goudkust, II bl. 30

,

31 , en (ig. 4 tegen over bl. 29.
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Luiaard ^?.i , met die v.in Bosman vergelijkt. Hel

grootste verschil ligt in den staart.

De beschrijving van Bosman, zoo de weinige

regels , waarin hij over dit dier spreekt , den naam

van beschrijving verdienen , geeft ons weinig meer

opheldering dan de afbeelding. Het dier is traag

,

leeft op boomen , heeft eenen grooten kop , is in

de jeugd muisvaal van kleur en glad van huid , zoo

als in de afbeelding , doch , ouder wordende , ros»

achlig , met wollig haar. Overigens schijnt de

gestalte van het dier, dat Bosmak herhaalde ma-

len afschuwelijk en leelijk noemt, eenen zoo ster-

ken indruk op den Schrijver gemaakt te hebben,

dat hij het niet verder naauwkeurig beschouwd

en onderzocht heeft.

Ghelin ontwierp, volgens deze beriglen van

£os>iAci , voor den Lemnr Polio deze diagnose ;

Lemur caudatus , subferruguieus , cauda uni-

colore. Hij schijnt hem met den Indri van Sok»

KERAT na verwant te beschouwen , achter welke

soort hij hem plaatst, terwijl hij er bijvoegt:

« praeter caudam priori simillimus. " Geop-

FROY SAI^T-HlLAIRB noemde het dier Nynticebus

polto , en plaatste het derhalve met den Slenops

tardigradus enjavanicus in hetzelfde geslacht ( I ),

Minder gelukkig werd , zoo als nader blijken zal

,

dit dier door Cutieb. in de nabijheid van O/O'

licnus gebragt (2).

(1) yljin. du Mméwn , XIX. p. 165.

('2) Jltgrie üriimal, 1817. I. p. IIU, eii de Iweeile

uitiiavu van 18-'9. 1. d. IC'J.

3 — " > r

uityavc van 1829. I. p. IC'J.
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Al deze Schrijvers, Gmelin, Geoffroy, Cü-

TiES en die verder in navolging van dezen, den

Pottom hel stelsel der zoogdieren opnamen, had-

den
,

gelijk wij reeds zeiden , voor het aanwezig

zijn van dergelijk dier geen ander gezag dan de

aangehaalde beschrijving van Bosman. Eerstin 1831

gafBBNKETT een nader berigt van dit dier, en be-

schreef hetzelve volgens een van Sierra Leone le-

vend aan de Zoologische Sociëteit te Londen af-

gezonden voorwerp, 't geen echter, op de reis

gestorven zijnde , in pekel bewaard , en in niet

volkomen gaven toestand aan zijne bestemming

kwam (1). Hij gaf aan hetzelve den naam vau

Perodiclicus Geoffroyi.

De kenmerken van het geslacht Perodicticus

gaf hij aldus op

:

Faoies subprodunia. Artus suhaequales. Caw-

da mediocris. Index brevissimus , phalan^e

ungueali solum exserta. Denles primores su-

perne 4 subaequal.es ; inferne 6, graciles , de-
,. . . I—

I

clives ; canim , comci , compressi , tnargi-

nibus anlico posticoque acutis ; molarium in

maxilla superiore primus maximus , secundus

major , ambo conici , tertius acute lubercula-

tus , tuberculis duobus externis alteroque inter-

na, quartus praecedenti simiHs , tuberculo in-

terna majore {sequentes in specimine juniore

desuni) ; in maxilla inferiore duo conici ae-

(1) Procecdings of the zoological Society of London,

1830—1831, Part. I. p. 109-111.
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quahs , tertius acute externe 2-, interne l-lu-

berculatus. '

. Als soorlsbepaling voegde Bennett hierbij :

Ferod. castaneus , infra pallidior, pilis ra"

ris einereis inlersectis ; vellere lanato.

Verder gaf ons Behhett naauwkeurige afmelin^

gen van hel door hem onderzochte voorwerp.

Van de levenswijze gaf hij volgens den Chirurgija

BoYLE , die het voorwerp had overgezonden ,

slechts dit kort berigt , dat dit dier zich mee&t

verschuilt en slechts bij nacht te voorschijn komt

,

van plantenvoedsel leeft en zeer traag is. Bij de

Engelschen aan de kust is het onder den naan»

van Busk-Dog bekend.

Daar de beschrijving van Bennett van geene

afbeelding verzeld is, geloof ik dat hel niet on-

belangrijk is, dit dier door eene afbeelding te

doen kennen. Dezelve is in natuurlijke groolte

naar een opgezet voorwerp ontworpen , dat reeds

eenigen tijd in het Rijks Museum te Leiden be-

rust heeft en van de kust van Guinee afkomstig

is (I). Wij doen ook tevens den schedel ken-

nen, die uit de huid van hetzelfde voorwerp -ge-

nomen is, en welke aantoont dat ons voorwerp,

even als dal vau Behhett, een jong dier was.

Dit opgezet voorwerp vertoont wollig haar, dat

aan den grond grijs is, aan de punt bruin en

hier en daar met wille lippen eindigt. Op dea

(1) In 1823 geschouken door den Heer Spenol^r,
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rug ziet men ondiiiilelijke dwarse, zwarthruine

banden, üe huid is wilgrijs. De ooren aijnkorl.

De lengte van kop en romp is 0,22, 't geen met

de grootte van liet door Bekkett beschrevene

dier , waarvan de kop 2j*j Engelsche duim en hel

ligchaam 6 duim bedroeg , bijna overeenkomt.

De staart is , zonder de haren aan de spits mede

te rekenen , 5 centimeters lang.

Bij de voorpooten is de korte tweede vinger

bijzonder opmerkelijk. Wij zagen daaraan geen

nagel , noch ook , gelijk Beiünett wil hebben op-

gemerkt, een' indruk daarvan (1). De lengte van

den duim is 0,015 , van den index 0,002 , van den

derden vinger 0,019, van den vierden 0,025, van

den vijfden 0,018. De achterpooten, bijwcikede

voetworlel (iarsus) verlengd is , minder evenwel

dan bij Ototic.7ius , vertoonen aan den index den

gewonen verlengden en opgerigten nagel , waar-

door ziob de Lemuridcn 'm het gemeen onder-

gcheiden.

Wanneer Bennett getuigt, dat het ligchaam

tenger is, zoo schijnt zulks op de afbeelding van

ons voorwerp niet te passen. Het kan zijn dat

het bij het toebereiden wat te zeer gevuld is

;

(1) 'On the fore-hands the index is excessively short,

»tbe first phalanx heing concealed, and llie iin-

Hgueal phalanx (the onij phalanx fiee) being

»barcly large cnough to suppoi : a rounJed nail

,

«whicli dues uot exist on the specimen, hut ot'

» whicU llierc is ac appareut cicaliix. "
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maar het is aan den anderen kant waarschijnlijk

dat Benhett een vermagerd voorwerp voor zich

had ; het dier was , zoo als wij zagen , aan boord

gestorven. In allen geval moet de habitus van dit

dier door de wollige haren van de magereen teedere

gestalte van S/enops granilis zeer verschillend

zijn , en meer met die van den Kukang en ben-

gaalschen Lori overeenstemmen.

Wat den schedel betreft , deze vertoont al de

kenmerken van eenen jeugdigen toestand en daar-

enboven ontbreekt aan denzelven het achterste

gedeelte. Het meest kenschetsende, waardoor hij

zich van dien van Stenops onderscheidt , is de

grooter afstand der meer zijdelings geplaatste or-

bitae. De oogkassen zijn echter groot genoeg

,

om aan de verzekering van Bkhmett , dat het dier

kleine oogen heeft , te twijfelen. Wij gelooven

die opmerking alleen vergelijkenderwijze te moeten

opvatten met betrekking tot Slenops , Otolicnus

en Tarsius ; kleiner dan bij Lemur zullen de

oogen wel niet zijn. De vier bovensnijlanden zijn

kort en van gelijke grootte , in het midden van

elkander verwijderd en bij twee paren gerang-

schikt , digt naar de hoektanden. Deze bovenste

hoektanden zijn kegelvormig en niet zeer groot.

Achter dezen volgen nog twee kleine maaltanden

met langwerpige kroonen en dan twee maaltan-

den met breede kroonen , eene punt aan de bin-

nen- en twee san de buitenzijde vertoonende. In

de onderkaak zijn vier dunne , waterpas liggende

,

digt bijeenslaande , snijtanden , twee elsvormige
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lioek tanden en vervolgens vier kiezen , tcrvFiji een

vijfde nog in de landkas verholen ligt. De drie

eerste kiezen zijn klein , de vierde is grooler

,

door eene dwarse groeve verdeeld en langwerpig

,

met vier punten, waarvan de binnenste achterste

zeer klein is en door Bermett schijnt te zijn voor-

Lijgezien. Het blijkt alzoo dat de schedel van

denzelfden leeftijd moet zijn , als die ,
welke door

Behkett onderzocht was. Men houde bij verge-

lijking met zijue beschrijving slechts in het oog,

dat Bensett de onderste hoektanden als buiten-

ste snij tanden en dus de eerste kies als een' hoek-

tand beschouwt. Bij het volwassene dier zullen

ongetwijfeld zes kiezen in de boven- en onder-

kaak aan weerszijde aanwezig zijn , even gelijk

bij Lc7iiur , Ololicnus en Stenops.

§. 4. Orer den Avalii of Leniur la-

niger Gm.

De wollige .VaAi of Indri mei den landen

ilaart
, gelijk men het dier mede genoemd heeft

,

was sedert de reis van Sosmerat (1) , welke het-

(1) Foyage auz Indrs oricntaUs et h la Ckine, Paris

1782. II. p. 142. PI. 89. Meu vindt ook eone af-

beelding en korle besclirijving van ilit dier in liet

zevende deel van het SuppUiuent a i'Ifistoire na-
turclle de BufFo.v, in 1789, een jaar na den dood
van dien beroemden man in 't liclit gegeven

,

p. 123. Pi. XXXV.
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zelve ontdekl had , niet wetler gezien. Als Le-

tnur laniger was het dier door Guelix in het

Systema naêurae opgenomen ; maar bij den le-

genwoordigen toestand der wetenschap was de

naauwkeurige kennis der tanden noodzakelijk om
het in eene der afdeelingen te rangschikken , waar-

in latere dierkundigen dit geslacht Lemur hadden

gesplitst. De Heer Jodrdak , Directeur van het

Museum van natuurlijke Historie te Lyon , ontving

in 1833 eene huid en eenen schedel van dit dier,

en gaf daarvan eene beschrijving, die hij in eene

zitting van de Koninklijke Akademie der Welen-

schappen te Parijs voorlas , maar die slechts

door een uittreksel in de wetenschappelijke jour-

nalen tot algemeene kennis gekomen is (1). Hij

meent daarin een nieuw geslacht van de familie

der Lemuriden te moeten erkennen , waaraan hij

den naam van ^wa/it' geeft, een landsnaam , waar-

door het dier bij de inboorlingen van de bosschen

in het oostelijke gedeelte van Madagaskar wordt

aangeduid.

Ook in het Rijks Museum te Leiden is sedert

weinige jaren een huid en een schedel van dit dier

voorhanden. Wat den schedel betreft , uit onze

afbeelding (fig. 6.) ziet men , dat dezelve zich

door kortheid en door de hooge onderkaak cui-

derscheidt. De vorm der onderkaak herinnert

(1) L'Insiitut, Journal général des Socielés et tiavaux

sckntiftqucs, Xièrae Anace, W. C2. Paris 19 JuU-

let 1834.
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cenigiins aan dien , welke bij sommige Zui'I-

Ameiikaanschc apen (het geslacht Slen(or) voor-

komt, en de geheeie schedel heeft in den alge-

meenen vorm eenige gelijkheid met dien van den

Daman , het anomale geslacht van Pachyderma-

ta , hetwelk Hermann Hyrax heeft genoemd (1).

Het achterste gedeelte ontbreekt aan onzen sche-

del. Over de tanden hebben wij boven gespro-

ken.

Het dier is kroesharig of wollig ; hel haar is op

den rug grijsbruin , digt bij den staart geelachtig

grijs; de buik is grijs, de achterzijde der dijenen

de streek rondom den anus is witachtig ; de staart

en de poolen zijn rosbruin. De rugharen zijn aan

den grond grijs , verder rosachtig , in den nek

iels donkerder. De ooren zijn rond , kort en met

haren bedekt. /

De lengte van den kop en romp bedraagt 0,.3;

de staart is zonder de haren aan de spits 0,25

lang. De achterste ledematen zijn tot de hiel 0,21

lang ; de voorste ledematen tot aan de punt van

den vierden vinger 0,16. De vierde vinger is aan

de /oor- en achterpooten de langste.

De barbaarsche naam Avahi zal wel weinig bij-

val vinden. Wij gelooven daarom den naam Ha'

(l) Door eene onbegrijpelijke vergissing is de schedel

van Hyrax In het aangehaalde Vilde Deel van het

SujipUment van Euffon , M. XXX VJI tegen over

hl. 125 , als die van den bcngaalscüen Sltnops

ta> digi adui voorgesteld.
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brocel/us van Wagner , welke op hel zachte i

wollige haar zinspeelt , te moeten aannemen , maar

vermeenen dat het dier veelligl slechts als onder-

geslacht van Lichanotus te beschouwen is, en

dal het nog onzeker is of de Propithecus dia-

dema daarmede in een geslacht moet vereenigd

worden.

§ 5. Over Letnur griseus Geoffr.
,,,, .,;.,! -.

In het Rijks Museum bevindt zich onder den

naam van Cheiro^aleus Commersonn , een op-

gezette huid , afkomstig van de reis van Bernier ,

waarin wij den Lemwr griseus van Geoffroy

herkend hebben. Bdpfon gaf daarvan eene af-

beelding en beschrijving
( Supplément , VII. PI.

XXXIV tegen over p. 121) onder den naam

van pelit Maki gris en Aüdf.bert onder dien van

Griset (Makis fig. 7). Wagker vermeldt dit dier

onder het geslacht Chirogaleus ( Naturgesch,

der Siiugthiere, Heft 93 u. 94. S. 276). Wij

gelooven dat het daartoe behoort en hebben van

den schedel van dit zelfde voorwerp reeds boven

gesproken (bl. 6). Hel dier is zeker evenwel

van de Chirogaleus Milii soortelijk onderschei-

den. Wij noemen het daarom Chirogaleus gri-

seus.

Het dier is grijsbruin , op den rug eenigzins

met ros gemengd , de schouders en voorpooten zijn

meer blaauwaclitig grijs , de buik is grijswit. De

ooien zijn koit en behaard, liet haar is lang en
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aachl maar niet wollig. Eenigc lange, zwarte ha-

ren (vib7-issac) slaan tusschen de oogen.

De lengte van kop en romp bedraagt 0,28, de

staart is omtrent even lang. De achterpoot tot de

hiel is 0,18, van de hiel tot het einde van den

vierden vinger 0,08. De duim der achterpooten

is breed en groot , de nagel van den tweeden

vinger is scherp.

De schedel is kort en rond, met gewelfde neus-

beenderen. De onderkaak is korter en hooger

dan bij de Maki's , en met een groot en naar

achteren gebogen kroonuitwas voorzien.

Op de etiquette stonden de woorden Couiea

Couiea, 't welk waarschijnlijk een naam is, door

de bewoners van Madagaskar aan dit dier gegeven.

De afbeelding van Acdebbbt geeft eene vrij

naauwkeurige voorstelling van dit dier. Dat Le-

mur tnurinus Gm. onder de synonymen van deze

soort wordt opgenomen, houden wij voor wille-

keurig en verdient geene navolging.

B IJ L A G E.

Als Toorloopige schets wenschen wij ten slotte

hier eene synoptische zamenstelling der geslachten

en soorten van Lemuriden te laten volgen. De

soorten, waarvan ik zelve geene voorwerpen on-

derzocht heb, zijn alleenlijk opgenoemd, zonder

cciiige verdere beschrijving.
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Vonsjicclus Fmnlliue Lemuridnm.

Quadrumana vuitu piloso, denlibus incisivis

superioribus plerumque bigeminis , inferioribus an-

giistis , sacpissime procumbenlibus. Pedes omnes

pentadaclyli , posteriores anterioribus longiores.

Unguis digili secundi (et inlerdum tertii) planta»

rum incurvus , angustus , subulatus , reliqui plani.

Annot. Characteres anatomici: uterus bicornis. Maxil.

la iui'erior medio raento per totam vitam in duas

partes divisa. Oibita postice aperta , ala raaguS

ossis sphenoidei a fossa temporali uon discleta.

I. Vnguis indicis plantarum solus

incurvus, angusfus, subulaius.

A.) Dentes incisivi — » canini -— ,molares

g^-g. Lemur OizovTB.. , Illig. (Species é

genere Lemuris L.)

Tarsus non elongatus. Cauda longissima, undi»

que pilosa. Auriculae breves , rolundatae.

a.) Capile elongato , rostro acuto,

Lemur Auctor,

AnDot. Species omnes buc usque notae sunt ex Insiila

Madagascar iusulisque adjacentibus. Pleiaeque cau-

dara habeut unicolorcm. Aliae ex Uis abdöraiue ni-

gro, aliae abdomiiie cüiutiori distiaguuutur.

* Cauda alho nigroque annulaia.

1. Lemur Cal/a L.

Lemur ciuercus , dorso ac lateribus fusccscenlibus

,
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peclore et abdomine albidis; macula alba inler

oculo«.

Le Mococo Bupr. Eist. nüt. XIII. Tab. 22, AuDE^.

BEiiT, Makis fig. 4; GEorrROY St.-Hilaiee et

F. CoviEH Slammif, PI. 79. ed. 4to etc.

LoDgiludo capills et corporis feic 0,40, cauclae 0,50.

** Cauda unicolore , corpore subtus nigro^

2. Lemur Maraco L.

Lemur collari barbato , corpore toto nigro aut

albo et nigro variegato.

«.) Corpore toto nigro,

Lemur Macaco L. , Lemur niger Geoffr,

EdWauds Gteanings Tab. 217. (icon recusa ap.

ÜCHRF.BER Tab. XL. A.)

Recte aunotavit Besnett hanc nigrara varietatem

,

• «jiiam EtPW.VRös anno 1755 vivara vidit Londini

,

proprie esse speciein, quam Linnaeus descripsit*

Cf. frocetdings of the zool. Society , 1833. p. 68.

/3.) Corpore nigro et albo variegalo.

Lemur Macaco auctor.

Le Vari BorroK, Ilist. nat. XIII. PI. 27; Aüde-
EERT, Makis , fig. 5, 6; Geoffhoy St.-Hilaiue

et F. CuviEH , Hist. nat. des Mammif. PI. 82. ed.

4'. etc.

Alia est jn aliis specimiuibus colorum distributie. Ab-
domcu tarnen , cauda , et manus nigro colore sera-

per distiuguuntur. Ajunt album colorem in capite

solis maribus esse pioprium (Geoffboy St.-Hi-

xairc et f. Cdviek, I,. 1. p. 224.)

Lungitudo bujus el sequentis speciei ab apice roslri

ad Gnem caudae usque fere est 1,00 aut trium pe-

dum et quod cxccdit. Cauda fere dimidiara hujus

HAT. TIJDtiCUR, D. XI, St, 1. 3
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longitudiuis facit> Pili in collari longi, Tere bipolli-

cares.

3. Lemur ruber Geoffr.

Lemur castaneo-rufus , abdomine obscure bru-

neo, capite, cauda manibusque nigris , macula

nuchae albo-flavescenle.

Geoffroy Saint-Hilaire , Ann. du Mus, XIX.

p. 159.

Geoffroy Saint-Hilaire et F. Covier, Mammif.

PI. 80. ed. 4°. — Gttérin, Iconographie du Rigne

anim., Mammif. PI. 6. fig. 1. — Cuviee, R'egne

anim. , nouvelle édition accompagnée de Planches ,

Mammif. PI. 20. fig. 1. elc.

In iconibus laudatis conspicilur siria a!ba transversa

supra raetatarsum. Hac stria caret specimen Musei

Leidensis.

*** Cauda unicolore , abdomine dilutiore,

k. Lemur Mongoz L.

Lemur griseo-bruneus ,
genis et collari flave-

scentibus.

Le mongojts Bitffon, XIII. Pi. 26. (recus. ap.ScuRE-

BER, Tab. 39. A.) — Geoffroy Saint-Hilaihe

et F. Cuvier , Mammif. PI. 76. ed. 4».

Annot. 1. Adsunt in Miiseo Leidensi specimina tria.

Longiludo capilis et trunci estfere0,5, caudae 0,48.

Lemur Mongoz Audeb, Makis fig. I, Lemur albi-

rnanus Gzoiv. , mihi varietas hujus speciei videtur.

Annot. 2. Clar. J. A, Waoner liane speciera Lemuris

collaris nomine , a G£OFFRf.jo imposito designarit.

Dubiura est ad quamnam recentiorum auctorum

speciem LinnaEI species proprie pertineat. Nos

veio synonymiam minime turbare volumus. Cf.

Spec. 5.
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5. Lemur nigrifrons Gkoffr. (nee F. Cüvier).

Lemur rufo-griseus , nucha humerisque canis
,

gula aiba , fascia nigra transversa frontali.

GioFFRoY Saint-Hilairb , Ann. du Mus, XIX.

p. 160.

Annot. I. Adest in Museo Leidensi specimen, ex quo

desumta est diagnosis nostra. Convenit cum de-

scriptione Geoffbeji L.1. [ytPélagt supérieurement

eendre en avant et gris-roux sur les parties poste-

rieures ; un bandeau noir sur Ie front. Le ventre et

Ie dedans des cuisses rouz.") Icon hüjas speciei

mlhi uuUa est cognita. Quae enim huc refertur icon

ScHBEBERi Tab. 42, e Peïivero desumta, noinine

Simiae Sciuri , ^ol'ms ad Zemuremnigri/ronle/n Cov.

pertinere videtur. Longitudo capitis et trunci est

0,43 caudae 0,41.

Annot. 2. Recte si quid video annotavit Cl. J. A. Wao-
SER, Lemwem nigrijrontem Geoffreji non~ esse

eandera ac illa est, quae hoc nortiine a Fhed. Cu-

viERio in o-pere Hist. nat. des Mamtnif. descrifcitur,

Quod vero Wag.verüs putat hanc esse ipsara spe-

ciem ,
quae Linnaeo Lemur Mongoz dicilur, mi-

nus probare possum. Unica
,
quae a Linvaeo cita-

tur icon , Edwardsii Tab. 216 (quara j-ecusam vide

apud Schrebeb Tab. 39 B. ) niagis praecedcnti

quara huic speciei similis esse videtur. Ceteruni

diagnosis Linxaet (Lemur griseus, cauda unicolo-

re) ob brevitatem obscurior, ad sequentem quoque

speciem referri posset.

6, Lemur bruneus mihi.

Lemur griseo-bruneus , abdomine dilatiore , fla-

Tescenle, facie tota nigra.

Le grand Wongous BorF, Supplém. VU. PI. 33.

3"
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MaJti hrun Geoffroy , Minagérk du Mus. d'hisi,

nat. ed. 8». II. 1804. p. 15 et 22 cura icone.

Lemur fulvus Gèoffbot Saint-Hilaibe, Arm. du

Mus. XIX. p. 161.

Maki a front noir , Lemur nigrifrons Geofphoï
SAiNi-HtLAiRE et Fr. Cov. , Mammij. PI. 81.

AuDOt. 1. Duo adsunt ia Museo Leidensi specimina,

a quibus diagnosin desumsimus. LoDgitudo capitis

et ti'UQci eslO,48, caudae0,44. Supra fronlem fas-

cia transversa adest cinerea nee admodura distincta,

facies ceterum tota cigra. Majovem esse Lemuie

Mongoz, ut GEoFFnoy testatur, Don video.

AnDot. 2. Ad hanc speciem aut ad quartara referri

posset Lemur Mongoz L. Quaitam elegi, nonallam

ob causam quam ut mutarem in sjnou^-mia quam

paucissima. Cl. Wanner uostram speciem cum
quarta tamquatn varietatera conjunxit nomiue Le^

muris collaris. Novum nomen nou temere imposui;

Lemuris fulvi enim nomen parum aptum videlur et

gallico Doniiui (Maki brun) vix respondel. Cete-

rum a Dovis nomiuibus imponendis semper aiieuus

sum.

AnDot. 3. Ao buc referenda est icon Petiveri de qua

monui in annotalione ad speciem superiorem P Ita

videtur. Nee diversam credo
,
quam descripsit et

icone expressit meritissimus E. T. Bennett, Gar-
de/is and Menageiies oj the zool, Soc. I. p. 306.

7. Lemur albifrons Geoffr.

Lemur griseo-bruneus , capite nigro , fascia aiba

lata ciucto.

Le maki a front blanc Audebebt, Makis fig. 3.

Geoffroy et F. Cuvier , Mammif. PI. 77.

ïfhite frontcd Lemur Bennett, Gardens and Mena-
geries oJ the zool. Soc. 1. p. 299.
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Annot. 1. Longitudq speciminis in Maseo Leidensi est

ab apice Tostri ad finera caiidae usque fere 0,9,

cauda dimidiara iongitudinis partem efficiënte.

Anoot. 2. Teste F. Cirvi£Rio bujus speciei femina ca-

ret coUari albo (3Iammif. PI. 78). Recte vero

animadvertit Cl. Wagner coitura fecundurn inter

duo aniinalia nondum probaie haec esse ejusdem

speciei. Fieri igitur potest quod alius speciei fe-

rainam exhibeat iUa tabula 7S.

8, Letrnir riifus Geoffr.

Lemur rufescens , capite griseo , regione inter

oculos nigra.

Le Makt roux Aitdebert , Makls fig. 2.

Annot. Praecedentibus minor. Specimen Musei Lei-

densis ab roslri apice ad caudae finera est 0,75 •,

cauda , capite et trunco longior , 0,39.

Kon satis intelligo quare haec esset praecedenlis

varielas , ut Wagnero placuit. Mibi potius se-

quenli et Ltmwi rufifronti Benn. aifinis videretur.

9. Lemitr eoronattis Grat.

Lemur griseo-rufus, facie pallide cinerea, fa-

scia rufa circa genas et supra frontem ante ma-

culam nigram , triangularem verticis producta.

The zoology of H. M. S. Sulphur, Mararaalia 1843.

PI. IV. p. 35.

Annot. Tria adsunt bujus speciei specimina in Maseo

Leidensi. Capitis et trunci longitudo diflFert a 0,35

—

0,39 ; cauda ejusdem fere iongitudinis est. Manus

dilutiores sunl, albidae aut pallide giiseae. Novam
speciem credens , antequam nomen ipsi imponerem,

Gciibendum mihi videbatur ad Cl. Professoreni Mu-
sei Parisiensis, an adesset in illu Museo et quonaiii

nomioe, si adesset, dislinguerctur ibidem baec spa-
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cics. Respondere non placuit ipsi. Nunc vero

peropportiire accepit Cel. Temminck opus ane;li-

cura, quodcitavi, ubi nosUa species rite desciipta

est , ita ut a novo nomioe iivponeudo abstinere po-

tuerim.

10. Lemur rufi/rons Bennett.

Bennktt , Proceedings of the zool. Society , 1833.

p. 106.

(Lemur anjuanensis Geoffr.?

Geoffroy Saint-Hilaire , Ann. du Mus. XIX.

p. 161.

Hanc ad Lemur Mongox L. pertinere crediderim ; ad

nigrifrontem cilat Waonerus , cui ipse tribuit

nomen L. Mongoz. Iconcm in Geoffroy et F.

Cdvier, Hist. nat. des Slammif. PI. 76 ad speciein

4 citavi.)

b.) Capite abbreviato , spatio inierorbitali

nasoque convcxis.

C/itrogaleiis Geoffrot.

U. Lemur [Chirogalejis) gfiseiis mihi,

Lemur griseo-bruneus , infra pallide ciuereus

,

cauda corporis longitudine,

Lemur griseus Geoefroy Saint-Hilaibe, Magasin

tncyclopédique , I. 1796. p. 48.

Add, Cf. de hac specie supra §. 5.

12. Lemur (Chirogaleus) Milii. Geoffr.

Geoppboy Saiiit-Hii,atre , Cours de l'Bist- nat. des

Mammijères, 11'lecon, 1828. p. 24.

flyspitliecus typus F. Cov., Geoffrüy Si.-lULAJft»

el r. CuvuB, Mammif. ed. 4». PI. 83.



39

Annot. Macula alba inter oculos, pectus et abJomcn

albida, cauda denique corpore lougior hanc speciem

satis B praecedeoti distinguunt. Auiraal nocluruum.

S/enojps IttiG. (genera Loris et Nijcti'

eebus Geoffr.)

Tarsus non elongatus. Cau la nulla aul brevis-

siraa, tuberculo similis. Auriculae breves, rolun-

datae. Oculi magtii, approximali.

a ) Cauda nulla. (üentes 4 incisivi superiores

aequales, parvi. Nasus acutissimus. Cor-

pus gracile, exlretnitatibus longissimis. Fe-

mur elongatum , dimidiam fere lougitudinem

trunci ef&ciens.)

1. Sfenops gracilis.

Slenops rufus , infra cinereus , macula inter

oculos alba.

Lemur tardigradus L. pro parte (Mus. Ad. Frid,

1754, » cauda oniDiuo nulla" p. 4.)

Loris BuFF. XIII. PI. 30, AUDEBERT Loris PI. 2. etc.

Habitat in losula Ceylon. (Longitudo capitis et trunci

fere 0,2.)

b.) Tuberculum caudale brevissimum. (Dentes

incisivi superiores duo aut quatuor , exter-

nis minoribus. Nasus obtusus. Femur ter-

tia parle Iruaci brevius.)

2. Slenops tardigradus auctor.

Stenops cinereo-flavus , stria dorsali fusca , fron-

le fusca , stria alba inter oculos angusta , supra

oculos evanescenle, incisivis superioribus quatuor.
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Lemur tarJigtadus L. pro parte (^Sysf. nat. »cau<}a

fere nulla").

JVycticcbus bengahnsis Gïoffkoy Saint -Hilaibe,

Ann. du Mus. XIX. p. 104.

Icoues VosMAEHii (et BcFFON, Supplém. Vil. PI.

36), AüDEBERT, Loris, PI. I. , F. CuviER , Mam-
mif. ed. 4°. PI. 85 eet.

Cf. de hac et sequenti specie Observat. meas in Dia-

rjo Tijdschr. voor nat. Gesch. VIII, ubi Tab. VI.

f. 3,4. cranii iconera dedi. Capitis effigiem ibidem

vide, juxta specimen inMuseo Leidensi donservatum

fig. 8. Meliorem a vivo aniniali desumlam nuper de-

dit Cl. GjiL. Vrolik in Actis Instituti Neerlandici

(Ifieuwc Verhandelingen der Eerste Klasse, X.

Recherches d'anat, comparée sur Ie genre Stenops

,

PI. I. fig. 1.)

Habitat in India oriental! , in Bengale , Siara et insu-

lis Sumatra atque Borneo, Longitudo capilis et

truuci fere 0,3,

8. Sfenops javanicus nob.

Slenops cinereo - flavus , stria dorsali fusca ,

regione interorbilali et fronte albis , dentibus in-

cisivis superioribus duobus tantum.

Jf^ycticebusJavanicus GEOFEROY SAiNT-HliiAiKE, Ann,

du Mus. XIX. p, 164,

Capitis iconera dedi L. 1, fig, 5. ad vivum animal con-

fectara j cranii iconera et sceletura vide ibid, Ossa

nasi longiora sunt quam in priore specie. Magnitu,!

dine et toto habitu huic siraillinia.

Habit. in Insula Java.

Perodicticus Bennett.

Tarsus elongatus. Cauda brevis. Manus indice

brevissimo. Auriculae breves , rotundalae. Oculi

laterales.
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Sp. PerodicHcus Geoffroyi Benneit.

Perodicticus Polio mihi Tab. IL

Hab. in Alricae occidentalis regionibus tropicis. Cf.

supra §.3.

Ololicnus Illig.. [Galago Geoffr.)

Tarsus elongatus. Cauda longissima. Auricu-

lae nudae, magnae.

1. Ololicnus Galago Wagn.

Otolicnus .griseus , infra albus, maculis paJIide

flavescentibus in pedibus , cauda brunea , apice

floccosa.

Galago Senegalemis. Geoffe. Magas.encycl. 1.1796.

cum icone. Audebebt , Galago, Fig. I,; Geof-

FBOY St.-Hil. et Cuv. Mammif. ed.4°. PI. 84. etc.

Habit. in Senegalia , Sennaar, Kordofan (et Abyssinia ?)

Annot. l. Icon Aüdebehtii niniis brunea ; nielior est

illa quae in Opere Geoffreji et CüviEnii inveni-

tur. Pili basi caeruleo-cinerei , apice griseo-cani

,

fere uim Er iomypellionuin [Chinchilla'). Speciniina

e Sennaar ex itinere PiUppelu plane conveniuut ctim

Sonegalensibus, quae descripsit Geoffroy. Prima

hiijus speciei notitia debelur immortali peregrinatori

Adansonio,

Longitudo capltis et corporis est fere 0,20, cau-

dae praeter pilos 0,23.

Annot. 2. Vix diversa videtur Galago Bloholi Smitii

ex Afrlca australi. Specimen quod in Museo Lei-

deiisi adest, ab ipso Smithio missum
,
praeter nia-

giiiludinem rainorera
, quam ab aetatepcndere intcl-

ligis , nil fere obfcrt qua distinguatur nisi brunea

niacula circa oculos , de qua silet Smith, quamqje

sua icone baud exprcssit. Haec igitur non perpetiia

videtur et practerea a GaKicis scripturibus iu Scna-



galensibus specirainibus visa est. Superest stria aiba

supra nasum , in fionlem in maculam latiorem eva-

nescens; sed ne hac quidem alia speciraina pror-

sus careut.

2, Oiolicnus Alleni WiTERHOUSE.

Watebhouse , Proceedings of the zool. Soc. V.

1837. p. 87.

A praecedenti dififert praesertira auribus permagnis et

digilis longissimis, quarto digito ultra quartam par-

tem longiludinis corporis , ab apice rostri ad basiu

caudae usque , efficiënte. Hab. Fernando Po.

3. 0/olicnus crassicaudatus Wagn.

Galago craw/caao'a&jGEOFFROYST.-HiLAinE, Ann.

du Mus. XIX. p. 166.

Grand Galago CtiviER , Rigne aniin. I. 1817. PI. I.

fig- 1.

Otoiicnus Garnetti Ogilbt ?

Proceedings of the zool. Soc. 1838. p. 6.

Aiin. Species niihi incognita; magnitudioe cunicuti, cauda

undique crasse pitosa. Specimen Musei Parisiensis

incertae originis. Nuper aliud accepit ex Alrica

australi, e Caffraria prope Portum natal , coDJim-

ctissimus et spectatissimus Siindevali. Prof. Hol-

miensis (Littejis ad me dalis die 20 Mensis Februa-

ri. 1844),

Temminckiüs descripsit gallico serracne juxta

Rlusei Parisiensis specimen ,
quam descriptionem

mecum benevole comraunicavlt (1).

(1) Galago & queue touffue, Otoiicnus crassicaudatus.

Taille du Lapin. (Ijepns cuniculus) ; oreilles

g?-andes, nues ; queue aussi longue que Ie corps et

la tête, garnie depuis sa base par un poil long et

iouffu.

Tout Ie pclage des paitics supéi ieuresl ong et

Iouffu , un peu laincux : plus court sur les parttcs
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4. Otolicnus madagaseariensis auctor.

Otolicnus rufescens, peclore abdoinineque gri-

seis, macula alba iuter oculos.

Rat de Madagascar Buff. Suppl. III. PI. 20.

Galago Madagaseariensis Geoffroy Öaint-Hilaihe,

^nn. du Mus, XIX. p. 166.

Le Maki nain Addebert, Makis , fig. 8.

Annot. Lotjgitudo ab apice rostri ad fiaein cauJae fere

0,26 usque ad 0,28; cauda coiporis longitudine.

Microcebus dicilur a Geoffroy Saint-Hilaire ,

Cours de l'Hist. nat, des Mammij, VI LeJ. p. 26,

quem Waonbros secutus est.

B.) Dentesincisivi—, canini -^^, molares

5-5
_

5 — 5'

Lichanotus Illig. Indris Geoffr.

inférieures da corps et tres ras sur les quatres ex-

tréiiUtés des membres. La base tfes poils est d'iin

brun noirdtre et les pointes sont grises ou fauves.

Ces deux teintes sont repandues sur foules les por-

ties supérieures ii l'exceplion du dosfjui est nuance

de gris-noirdtre ; les poils de la gueue sont fauves

sur toute leur étendue ; les parlies inférieures du

corps et la face interne des membres sont d'un

blanc-jaundlre.

Longueur totale "L pieds, dont la queue porte un

peu plus de 12 pouces.

Synonymes, C'est le Galago ciassicaudatus de

Geoffroy, Grand Galago Cu vier, Itègne anim,

Fl. 1. 1. 1 ; Galago a tjueue loullue, Nouveau dic-

tionn. dHist. nat. Vol. 12. p. 351.

Pati'ie inconnue; probablement quelque partic de

l'Afrique. Le seul individu que j'ai vufailpartie

du Muicum de Faris, Il vieiit du C'abinct de Lio-

bonne."
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a.) Caiida brevissima,

1. Lichanotus Indri.

Lichanotus cauda brevissima, niger, gula, na-

tibus calcibusque albidis.

Indri Sonnerat, f-'oy. II. p. 142. PI. 88.

AUDEBERT, Indii, fig. 1. Indiis brevicaudatus Geof.

JPROY. GuÉKlN Iconogr. du Hègne anim. PI. 5.

fig. 3.

Loiigitudo speciminis inMuseo Leidensi ab apice rostri

ad basin caudae 0,60, caudae 0,04. Pedes poste-

rioies ad calcem usque 0,4, a caice usque ad un»

guem digiti quarli (longissimi) 0,17.

Habit. in \iiSM\sLMadagascar,

b.) Cauda elongata,

Habrocebus Wagn. Avahi JODRDAK.

2. Linhanotus Avahi mihi.

Lichanotus cauda elongata , bruneus , infra gri-

seus ,
pedibus caudaque rufescentibus , vellere la-

nato, (Tab. UI.) '

Maquis a bourres Sonnerat, Foyage , II. p. 142

PI. 89. BuFPON, Siijypl., VII. PI. 35.

Indris longicaudatus Geoffr., Ann. du Mus., XIX.

p. 158.

^vahi. Jourdan l'Institut, 1834. p. 231, 232.

Habitat in Insulae Madagascar parlibus orienlalibus.

Cf. supia §. 4.

Propilhecus Bennett.

Genus mihi incognilum , incisivis superioribus versus

coronaraexpansis, approximatis. \ide Froceedings
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0/ the zool. Soc. , 1833. p. 20—22. Sp. Propithe.

cus Diade/ua.

Habit. in Insula Madagascar. Craniura junioris ani-

malis delineatum vide apud Blainville, Oi/eo-

graphie, Fase. III. PI. VIII; et dentes ib. PI. XI.

Cranium vix difl'erre dicit Blainville a cranio

Lichanoti Indri cjusdeiu aetatis.

II. Üngues digiti secundi et tèrlii

planlarum incurvi, subulati.

Tarsius Storr.

Dentes incisivi — , superiores approximati , mediis

longioribus , canini , molares ^—; , tubercu-

lis conicis , acutis. Oculi maximi. Auriculae

magnae , nudiusculae. Pedes posleriores longissi-

mi , tarso elongato. Cauda corpore longior , api-

ee floccosa.

Sp. Tarsius Spectrum Geoffr.

Le tarsier Bdffok , XIII. PI. 9, p. 87.

B. S. Nau, Naturforscher , XXV. 1791. Taf. I.

AoBEEEBT JIIa/cis , le Tarsier, fig. 1.

GüÉRiN Iconogr., Mammif. Pi. 6. fig. 4 etc.

Annot. 1. Nonnulli auctoies plures species admlttunt;

unica laotum esse videtur. Color est fusco-gri-

seus ; cauda corpore bis longior. Capitis longitudo

fcre 0,045, tiunci 0,065, caudae 0,220. In pedi-

bus anlicis digitus teilius est loiigissimus , in posli-

cis vero quaitus , ut in alii.'! Leinuiidibus. ïaisus

elougatus ut in Ololkno, nee lameu tibia longior,

c]ueinailmuduia Illioebus scijbil , l^'/odrom. Sy-il.
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Mamm. ei Avium, p. 74.) aliique affirmant, Ittf.

GERUM nee naturam secuti.

AoDOt. 2. Patria hajus speciei non tantum insula Cele-

bes sed etiain Bornto , Banca , Sumatra el Bohal

es insulis Philippensibas (CtiMtNo, Jl/us. Soc. zool,

LoncL). In Insnla 31adagascar- minime reperitur
,

quemadmodnm Geoffroy testatur de Tarsio rufima-

no Fiscn. {Ann. du Mus. XIX. p. 168); Cl. Fi-

scHÊR quidem specimini suo hoc nomen adscriptuni

accepit. Sed pro lUadagascar legendum putat Aïa-

cassar, Anai. der Makt
, p. 41. In sylvis reperi-

tur, inter frondes delitescens ; saltat Ranarum more.

Cf. S. Mor.LER, over de Zoogdieren van den indi-

scken Archipel
, p. 19; in Verhandelingen' over de

natuurt. Geschiedenis der Nederl. Overzeesche Bc"

7,itiingen. Zoölogie, 1. 1839. Leiden, fol.

Genus anomalura, ab Otolicno
,
quocum elongato

tarso convenit, dentibus reliquisque characteribas

remolum. Phalanx ultiraa digitorum expansa , to-

rosa ; pollex pedum posteriorum disco orbiculari,

maximo terminatus , cui superne unguis plainis in-

cumbit.

Non citavi in hoc conspectu opusculum a R. P.

Lesson editum titulo: Species des mammiferes hi-

manes et guadrwnanes , Paris 18i0. 8°. Nova no-

mina j;eueribus pluribus imposui't , Arachnocebus

(
Loris G F.o F FH . ,

) Bradylemur (
Nycticehus Geoff R

. )

,

Alyoxicebus ( Lemur Milii auctor. ) , Fithelemur

{Jndri), Semnocebus (Avahi) cel. Praelerea anli-

qua nomina aut obsolela , uti Prosimia Briss. , pro

Lernure , Polio pro Perodictico , restltuit. Tarsii

non tantum duas species admisil sed eliam generice

distinxit et Tarsio bancano HoRsr. nomen Hypsice-

bus tribuit. Sic etiam Galago madagascariensis bis

citatur et duo genera pro Ivtc specie excogitata sunt
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Gliscelus et Myscebus. Haec snflioiant , ut acqui

ac reruni peiili lectoies intelligant me non sine

causa ab hoc opere citando abstinuisse. Specie-

ruin enumeratio etiam caute adhibenda est, nam ,

ut hoc tantum utar , Lemurem griseum tamquam

pullum ad Lichanotum Avahi \x3jaX auctor.

VERKLARING deb AFBEELDINGEN.

PI. I. Fig. la. Schedel van Lemur (Chirogaleus)

griseus , van Ier zijde.

16. Dezelfde van boven.

Ic. Tanden der bovenkaak op de kroonen

gezien.

ld. Tanden der onderkaak eveneens van bo-

ven op de kroonen gezien.

Fig. 2. Schedel van lemur albifrons van Ier zijde.

Fig. 3. Schedel van Perodictimis Polto van ter

zijde. Het voorwerp is jong. Het ontbrekende

gedeelte van het achterhoofd is door eene ge-

stippelde lijn aangevuld.

A. Tanden der bovenkaak. B. Tanden der

onderkaak
, beide figuren van boven op de

kroonen gezien.

Fig 4. Schedel van /S'/e«o/>* ^ract'/i* , van ter zij-

de gezien.

Fig. 5. Schedel van Lichanotus indris , van ter

zijde gezien.

A. Tanden der bovenkaak. B. Tanden der

onderkaak van hetzelfde dier, van boven

op de kroonen gezien.
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Fig. 6. Schedel vau Lichanotus Avahi, van Ier

zijde gezien. Het achterste gedeelte ontbreekt

aan dezen schedel.

B. Tanden der onderkaak , van boven op

de kroonen gezien , ter vergelijking met

Fig. 5. B.

Fig. 7. A. Schedel van Tarsius Spectrum, van

voren gezien , in omtrek.

B. Dezelfde schedel, van ter zijde,

Fig. 8. Hersenen van dit zelfde dier. A. Vanbo-

ven. B. Van ter zijde. C. Verlikale doorsnede*

Al de figuren dezer plaat zijn in natuurlijke

grootte geteekend.

PI. ir. Perodicticus Potlo , in natuurlijke groot-

te, naar een voorwerp van het Rijks Museum

van natuurlijke Historie.

PI. III. Lichanotus Avahi, op | der natuur-

lijke grootte , naar een voorwerp van hetzelfde

Museum,

O
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PIPILIONACEARÜM QDARDJNDAM JAViNICARVAI

BESCRIPTIOKES ACCURATIORES.

ADGTOAB

J. CAROLO HASSKARL.

I. GaOTALA&IA (SphAEHOCEOTAIiB) pdl-

CHEEEIUA RXB.

Quoad Genus el Sub^enus, Cf. Endl. (Jen.

6472. 6. et Hsskl. Leg. 74. , ubi seclioni V. (subg.

c. Ckrijsocaltjx Guill. et Perr.) adcensendam ha-

bui speeiem hancce , a qua aulem differt legumi-

ne apice haud compresso nee polyspermo.

Qaoail Speeiem. Cf. DC. Prdr. II. 125. 17. et

126. 30, — quam speeiem ulramque unam esse

censet Steudeliüs GIss. in Nomenclatoris editione

iiova — et Hsskl. Leg. 74, cui addenda haecce:

Planta herbacea anaua ; caulis erectus, 3—

5

pedes altus , supra r^moso-virgatus ; rami teretes

dense sericeo-tomenlosi robusliy folia .sparsa in-

feriora oLovalo-cuueata , superiora cuneato-lan-

ceolata , summa ovato-oblonga s. ovata , acuta

,

jnferiora 4,0pll. angl. louga et 1,1—0,9 poll. Jala
,

superiora 3,0 poll. ionga el 0,8 pil. lala , summa
BAT. TIJUSCBR. D. XI. Si, 1. 4



sa

brdcteae subulatae minutae patentes 05 poll.'

Jongae persistentes , una cum pedicellis et calyce

minutissime puberulae viridiusculae
; pedicelli te-

reles patentes apice tenui 0,1 poll. longi , frucliferi

erectiusculi ; calyx campanulatus 5-üdus , laciniae

patenlissimae tubo longiores sub-2-labiatae linea-

res acutae 0,1 poll. lougae; corolla calycem lon-

ge excedens; vexilium patens sat magnum auran-

tiacum dorso sanguineo-nervosum cordatum basi

vix callosum breviler unguiculatum , 0,18 poll.

longum, 0, 12 poll. latum versus apicem acutum ,

deflorafum longe persistens corrugatum lateritiura;

alae supra basiti carinae vix adglutinatae obovalo-

obloiigae , carina vix breviores, 0,14 poll. longae

0,06 poll. lalae, obtusae breviter unguiculatae;

carina falcata angulum rectum fere formans lon-

giter acuminata , basi viridi-flavescens, versus api-

cem inea marginibus convolutis , basis descendens

0,1 poll. loiiga , apex adscendens 0,15 poll. lon-

gus, 0,06 poll. lata genitalia includens, basi

breviter 2-unguiculala ; stamina monadelpha , fila-

menta basi in tubum latum brevissimum supra

fissum connata , apice longiter libera inaequi-

louga 5-dynama , alterna breviora antheris linea-

ribus , alterna iongiora antheris ovato-subglobosis

e basi borizontali ereclo-adscendentia ; ovarium

horizontale oblongum margine vexillari curvatum

0,1 poll. longum apice breviler acuminatum ia

slylum louguin sub angulo recto adscendentem

,

extus et intus minute barbatum, 0,15 poll. lon-

gum ; stigma minutum terminale punctiforme ; Ie-
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gumen conico-subglobosiim infl<)lum basi calyce

persistente suilultum, margine carinali itrfra slyli

rudiraentum impressiusculo subcanaliculalo , mi-

nute adpresse puberulum 2—5-speraium 0,15 poll.

longum , 0,10 poll. latum; semina e margine vexil-

lari ope fiiuiculi brevis pendula reoiformia.

3. CaoTALAaiA (CnaTSocALTx) bifloba L. f

Qaoad Genus. Cf. Endl. Gen. 6472; quoad

subben. Cf. ibid. 6 , sed nostra (e Wld. descrpt.)

ex ovario multiovulato polysperma ! !

Qaoad Speciem. Cf. DC. Prdr, II. 127. 41
_

Wld. Spec. m. 978. 18. (escl, synon. Brm. !)

ubi descrpt. ; — nuper species haecce a CIbrr.

Steiidel CVomenclt. ed. iiov.) cum C. Rothiana

(nC. I. c. 38.) et C. Nvmmularia Wld. (I. c.

19. DG. I c. .59) conjuncta
, qiiae posterior aü-

lem cerle dislincla , ulterior forsan foliis distichis

et stipiilis linearibijs reflcxis pariter diversa; pos-

terior foliis supra glabris
,
pedunculis longis et (ex

Wld.) Iiabitu; an forle C. c/iinensis L, (DG. I. c.

130 67. Wld. 1. c 974. 4.) hujus loei? C. mon-

tana R/L (DC. 1. c. 126. 27.) valde affinis vi-

detur.

Herba annua erectiusciila subprostrata ramosis-

sinia pedem altiludine vix excedens, tola villoso-

iiirsuta ; rarai erecti dichotomi teretcs virides,

summo apice boiosericei ; stipulae lineari-lanceo-

lalae aciiminalae 0,2—0,3 poll. longae persistentes

riiarcesc'.ntes reflexae
;

pclioli brevissinu vix 0,05

I



54

poll. longi tereles patentes; folia simplicia ovali-

oblorti^a , ovalia , elliptico-oblonga imoque subro-

tunfla (saepe in eodem ramo) subinaequilatera

apice rotundala , nunc emarginata , mucrone mi-

nute apiculata, 0,35— 1,35 poll. longa, 0,25—0,70

pil. lata , utrinque mollia crassiuscula subcarnosa

margine revoluta subtus glauca vix nervosa ad-

presse pilosa ; peduuciili terminales , dein latera-

les, erecto-palentes folio breviores rarius longio-

res 0,8—1,2 poll. longi 1— (rarius) 2-floTi, gem-

mulis nonnullis terminalibus inevolutis praediti;

bracteae in medio pedunculi 1—5 stipulaeformes

erectae
;

pedicelli bretes uutantes ; calyi inaper-

tus 0,6 poll. lougus moUiter villosus 5-partitus

,

laciniae 2 superiores oblougo-Ianceolatae acumi-

natae, 3 inferiores lineares acuminatae (omues

apice saepe conglutinatae inde corolla haud , aut

haud rite, explicata reperitur) ; stamina 10, fila-

menta in lubum brevem 0,1 poll. longum superne

lïssum sericantem connata, dein libera ilexilia, al-

terna breviora; antherae filamentorutn breviorum

lineares 0,1 poll. longae, longiorum subglobosae;

ovarium oblongum 0,1 poll. longum glabrum viri-

de pluri-ovulatum in stylum primo declinatum fla-

vescentem sensim atlenuatum longitudine O, I poll.
;

Stylus dein angulo acutissimo adscendens filiformis

albidus, linea interne leviter barbatus ; stigma an-

gulo obtuso exteruo geniculatim insertum lineare

villosum , 0,05 poll. longum ; fruclus immalurus

lucidus ïiridis oblongus margine inferiore curvatus

dein constrictus et in stylum persistentem attenua-



85

lus 0,S poll. longus, 0,12 poll.latus, ad insertio-

nem slyli compressiusculus; ovula plurima (+ 25)

in funiculo umbilicali e margine vexillari dependen-

tia retiifonni-oblonga nitidula minima viridia.

4. Smitbia sbssitiva Ait.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 6608, sed caly-

cis lobi inaequales, superior inferiore plus 2-pla

lalior el paulo longior, alae haud transverse pli-

calae (in specimiuibus 'vivis) sed longiludinaliler

strialo-nervosae !

Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. II. 323.1. Lam.

III. t. 627. Wld. Sp. pi. III. 1161. 1, sed brac-

teae et praeprimis calyx glaberrimi nee murica-

ti! — Icon Lamarkii habilum plantae, in apricis

enatae, praebet , in locis humidis el slagnantibus

longiler repens evadit. — Cf. descriplionem Ai-

tonii in Wld. 1. c. — ; specimina nestra paluslria!

Herba annua nunc perennis in graminosis et pa-

ludosis habitans , in apricis vix semipedalis pro-

cumbens, in slagnantibus nunc ad longiludinem

2—3 pedum prorepentes; radiculae fibrillosae al-

bac ; caulis a basi ramosissimus plerumque di-

cholomus , rami nunc patentissimi nunc vix pa-

lentes diffusi lereles flexiles apice adscendenles

glabri nunc Tiridiusculi; stipulae ad inserlionem

foliorum peltalo-adnalae ramo adpressae lanceo-

lalo-oblongae utrinque altenuatae superne acumi-

natae, inferne bifidae , lacinia allera brevissima

acuta 6. Iruncata , allera subulalo-acuminata ,
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0,1 poll. lalae, summae ad divisionem pedicello-

rum (bracteae) conformes sed angustiores 0,04

poll. latae, 0.2 poll. longae
; pelioli alternantes

pateutes 0,3 — 0,7 poll. longi a latere compressi

virides, subtus una cura foliolorum marginibus ner-

Tique medii pagina inferiore pilis longis adpressis

raris hirsuti , apioe in mucronem subulatum atte-

nuati ; foliola 3—7- (in nostris nunquam 10 —
."Wld, 1. c.) juga , oblonga , apice vix acuta et

Inucrone subulato brevi apiculata , supra glabra

subtus glaucescentia el minute punctulata ; race-

mi axillares patentes foliis longiores 2 — 5-flori;

pedunculi graciles teretes stricli ad inserlionetn

pedicellorum bractcis stipulaeformibus muniti 0,6—

1,0 poll. longi; pedicelli bracteis invóluli 0,1 poll.

longi erecti omnes patentes s. apice cernui ; calyx

basi bracteis 2 lateralibus ovatis acutis margine

membranaceis ,
juxta nervum medium viridibua

0,12 poll. longis, 0,6 poll. latis persistenlibus ad-

presse cinctus , coriaceus viridis , ad margines

membranaceus sublilacinus Jongitudinaliter nervo-

sus glaberrimus 2-partitus 2-labiatus , in aiUhesi

patens ante et post anthesin clausus, lobus infe-

lior margines superiores includens , superiore an'

gustior et paulo brevior concavus navicularis in-

tegerrimus , superior 0,25 poll. longus , 0,2 poll,

latus complicatus ovatus acutus ; corolla aurea

patens, vesillum patens obovato-subrolundum dia-

metro 0,2 poll. in unguem latiusculum attenua-

tura , supra unguem macula serailunari coccinea
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angusla ; alae reclae horizoiilales basi angusle

unguiculalae obiongae, angulo basilari superiore

producto , 0,22 poll. longae , 0,06 poll. latae ob-

tusae longitudinaliter nervoso-siriatae planae ; cari-

na horizuiilalis strainiuea iu petala 2 fere tota

dissoluta versus apicem sublus tantum connata

,

alas aequantia , sed basi ia subulani unguiculo

parallelam tenuem producla; stamina 2-adelpha

,

phalanges pentandrae , filamenla apice longiter li-

bera adscendeiilia subaequalia ; antherae subglo-

bosae ,
polline aurantiaco foetae ; ovarium lineare

angustissimum 0, 1 poll. longum , margine cariaali

recto stricto , superiore vexillari sinuato-crenato

(frueturn Aeschynomenae referens) glabrum; sty-

lus flliforniig adscendens glaber , stigma minutum

capitellatuoi ; fructus intra calycem persistenlem

clausum viridem deiu flavo-fuscum imoque badium

inclusus lomentaceus 4— 7-articulalus_inter articu-

los suborbiculares conslrictissimus ad instar pedi-

celli filiforrnis brevissimi curvati sulurae superior!

continui (Cf. Linn. praelect. in ord. nat. p. 426.

et icon. Lam. baud bonam) ; articuli mox sece-

dentes rufi anguste marginati , in disco dense tu-

berculati diametro 0.05 pollicis; semina reuifor-

niia compressiuscula lucida ceriua minuta.

5. LocarA vespehtiliohis Dsv.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 6609 ; in hoc ge-

nere el Uraria alae transverse rugosae s. plicalae

iaudantur
,

quas in Tivis scmper laeves reperii



B8

carinae supra basin adgliitinatas eaque paulo

breviores; slyli pars inferior in ulroque genere

pariler tenera et apex verlicalis rigidior ; difFe-

renlia inter utrumque genus praeprimis in calycis

structura ponenda , lomentis in utroque sibimet

perquam siniilibus.

Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. 11.323. 1. Wld.

Sp. pi. JII. 1177. 17. (ubi descrpt.) Herba annua

simplex 12—15 pil, alta aut dein suifrutescens

2— S-ennis 3—3,5-pedalis ramosa ; rami (caules)

teretes virides tninutissime hamulosi dein glabrius-

culi; stipulae lineari-subulatae 0,3 poll. longae

Ciliatae marcescenti-deciduae; pelioli palenles s.

patentissirni tereles , supra angustissime canalicu-

lali 1,0—0,4 poll. longi plerumque foliolo unico

terminali praediti ; slipeilae minutae filiformes ad

basin folioli et hinc ille supra medium pelioli;

foliolum transversum ellipticum s. oblongum nunc

semilunare subbilobum , lobis singulis subfalcatis

,

1,3—0,6 poll. longum , 5— 0,25 poll. latum

2-3-nervium, minute hamuloso-puberulum dein

glabratum, in plautis junioribus lurido-alro-san-

giiineum justa nervos luride roseo-piclum , in se-

nllibus luride rubicundo-atroviride, juxta nervos

pallide pictum ad margines laele viride, pulcher-

rime reticulatum subtus glaucescens (in junioribus

pariter rubicundum) in petiolo pendulum et lusu

ventorum maxime mobile ; racemi terminales s. in

rnmis axillaribus terminales primo conico-oblongi

bracteis imbricatim tecli ; bracleae ovato-lanceo-

latae acumiaatae concavae hamuloso-puberulae
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ciliatae virides dein rubicundae ; — racemi dein

elongati subcylindrici nee densiflori bracteis ca-

ducis plerumque dcstituti
,
postremo in inferiorc

parte fructiferi , sumtno apice florigeri 2—4 poll.

long:i stricti; pedicelli bini patentes 0,1 poll. longi

phoenicei, pariter ac calyces hirti ; calyx campa-

nulatus viridiusculus nervis sanguineis percursus

5-fidus, laciuiae lanceolatae subulato-acuminalae

,

superiores 2 paulo breviores , omnes in anthesi pa-

tentissimae post qnihesin conniventes et calycem

tune vesicarium claudentes ; coroUa flavescenli-

albida ; vexillutn patens diametro 0,15 poll. sub-

orbiculatum apice vix emarginalum basi attenua-

tum et supra basin intus rubenti-maculalum , de-

floratum corrugatum genitalibus subiiicumbens ;

alae oblongac subfalcatae obtusiusnulae carina bre-

viores eique supra basin adglutinatae; carina 0,18

poll. longa , 0,1 poll. lata primo horizontalis ge-

nilalia includens, mox resiliens alasque secum ge-

rens , medio in linea media fissa nee tota in pe-

tala libera sejuncta etsi facillime cultri ope se-

cernenda ; stamina horizontalia , filamentum vexil-

lare totura liberum et tubus stamineus rectus ; fi-

lamenta apice libera adscendentia inaequi-longa

deii. marcescentia persistentia ; antherae oblongae

;

ovarium tenuissimum lineare subfiliforme 0,I3poll.

loiigum 4—8-ovulatum , ad ovulos subtumidum

glubriusculum , rectum apice in slyli partem infe»

riorcm horizontalem rectam bispidulam teuerriraam

produclum, slyli pars superior verticalis rigida

teres glabra ; stigma capiicllalum iiiinulum ; lo-
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mentum intra calycem vesicarium hamuloso-hïs-

pidulum clausum carinatum 0,3 poll. longum deiri

inarcescentem el apice subapertum inclusum 4

—

6-articulaluin , ariiculi lateraliter sibimet implica-

to-superposili semiorbiculali s. oblongi glabriusculi

Jaeves primo virides dein fumali ; semina oblongo^

reniformia Gompressa lucida gilva,

6. UaAaiA IIREARIS HSSKL.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 6610 el adnolat.

ad gen. antecedens.

Quoad Speciem. Cf. Hsskl. Catal. 1212. 3. Le*

guminosae 9. Diagn. nov. in Flora et DC. Prdr.

II. 324. 1 et 2. Wld. Sp. pi. III. 1219. 116 el

1204 83; — U. comonae magis quam U. pictae

adfinis nostra , difFert autem ratnis terelibus et

potiolis una cum foüorum pagina inferiore hamii-

losis (nee villosis) , foiiolis linearibus, bracleis ler-

minalibus haud comosis, pedicellis manifestis.

Herba annua 2—4 ped. alta gracilis; rami te-

reles virescenli-cani dein fumati una cum peliolis

pilis minutis hamulosis lecli , inlernodia 1,0—3,5

poll. longa ; slipulae e basi lata acuminata 0,1—

0,2 poll. latae , 0,3—0,4 poll. longae, acumen

subuliforme rigidum subreflexum
;

petioli teretes

5,0—^2,0 poll. longi supra leviter canaliculali pa-

tenles s. pstenlissimi ; folia pinnata cum impari

,

paria 2—3 rarissime unicum in foliis inferioribus ;

foliola breviler peliolulata linearia elongala 2,5

—

6,0 poll. longa, 0,5-0,3 poll. lata basi rolunda-
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ia , npice attenuata acutiuscula submucronulata
'f

margine subrefleso + repanda , supra glaberriraa

viridia , maculis irregularibus virescenti-cinereis jux-

ta nervum medium , subtus glaucescentia pulchre

venoso-reticulata , in nervis venarumque reti ha-

muloso-puberula ; slipellae ad insertionem foliolo-

rum binae iineari-ianceolatae subulatae rigidae

patenles 0,2—0,25 poll. longae; raeemus termina-

Jis slrictus 3—7 poll. longus basi bracteis lanceo-

lato-oblongis acuminatis ciliatis 0,6 poll. longis

,

0, 15 poll. lalis marcescentibus subpersistentibus suf-

fultus mulliflorus , apice bracteis plurimis congeslis

floribus deslitulis emarcidis conniventibus lineari-

subulatis subcomosus ; pedicelli biniin axilla brac-

teae caducissimae lineari-lanceolalae longiter acu-

minatae 0,5 poll. longae, 0,1 poll. lalae basi at-

tenualae concavae, basi pallide viridis, supra me-

dium hyacinlhinae , margine longiter ciliatae
;
pe-

dicelli palentes apice geniculato-adscendentes hir-

sutissimi teretes 0,2 poll, longi; calyx campanula-

tus patens birsutus viridiusculus versus margines

rubens 5-fiJus; laciniae 2 supremae lanceolato-

liueares subulatae, breriores lineari-subulataeelon-

gatae adscendentes ; vexillum incurabens subrotun-

dum diametro 0,2 poll. extus lilacinum intus li-

lacino-violaceum versus basin juxta plicam inter-

piediam maculis 2 linearibus albidis nolalum , dein

creclum, deiloratum denuo incumbens; alae vexLI-

lo et carina breviores nee huic adglulinatae vio-

laceae subfalcatae 0,15 poll. longae 0,05 poll,

latae obtuiiusculac horizoittalcs ; carina lilaciua e



6-2

basi horizontaü adscendens 0,25 poll. longa , 0,10

poll. lata , dein reclinata et in petala 2 patentia

sejuncta ideoque genitalia denudans ; stamina

2-adelpha ; tubus stamineus rectus sericans albu9

horizontalis , filamenta apice libera adscendentia

inaeqi?ilonga ; antherae oblongae; ovarium lineare

0,1 poll. longum hirsutulum viride ad ovula 5 to-

rulosum ; stylus basi horizontalis rectus hirsutulu»

tenerritnus apice adscendenti verticalis robustior

viridis; stigma capitellatum laeve nitidulum; ca-

lys fructifer in pedicello patenti apice incurvo

patentissimus ; lomenlum calycis laciniis brevius

4—5-arliculatum, articuli sibi inviceni replicalo-

superpositi murini margine albescentes , suborbi-

culati laeves , inter se lomenti parte contracta pe»

dicelliformi tenuissima fragilissima connexi , cadu-

cissimi membranacei , diametro I-poll. ; semina ne»

phroidea compressiuscula lucida, livida.

7. Uraria crimta Dsv.

Quoad Genus. Cf. speciem anfecedenlem.

Quoad Speciem. Cf. DG. Prdr. II. 324. 3.

Wld. Sp. pi. III. I2I8. 115. Brm. Ind. 169.

t. 56. Frutex ereclus strictus 5— 6-pedalis (in

slerilibus vix 2-pedalis , ramis geniculatis paten-

tibus) ; racemus terminalis 3—12-pollicaris erectus

1,5 poll. crassus, basibracleis ovatis latis acumina-

tis ciliatis incarnatis 0,35 poll. latis 0,4 poll. lon-

gis persistentibus suifultus multiilorus pulcherri-

mus , bracleae 2-florae inferiores ovato — , supe-
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riores oblongo-lanceolatae acuminatae basiin un-

guem atteniïatae , flavesceuti virides margine iucar-

natae inlus concavae luciJae glaberrimae exlus

hirtae margine albido ciliatae
;
pedicelli patentes

teretes incarnati hirsuti 0,5 poll. longi ; calyx cam-

panulatus basi albidus margine et ad lacinias incar-

natus, cum lacinia inferiore 0,3 poll. longus hirsu-

tus ; corulla kermesina deflorata lilacino-violacea

;

vexillum incumbens dein reflesum defloralum de-

liuo incumbens obovalo-subrotundum 0,4 poll.

longum , basi maculis 2 linftiribus divergenlibus

pallidis notatum ; alae subfalcatae 0,3 poll. longae

0,1 poll. lalae carina breviores eique adglutinatae;

carina horizontalis alis paulo longior et latior,

dein elastice desiliens et in petala 2 soluta paten-

tissima obovato-subfalcata obtusa ; stamina 1—2-
adelpha; filamentum vexillare lolum liberum s. ad

medium tube slamineo connatum ; tubus stamineus

horizontalis 0,3 poll. longus basi subincrassatus

,

versus apicem attenuatus splendens , apice adscen-

denti filamenlis liberis inaequilongis ; autherae

oblongae ; ovarium lineare tenuissimum ad ovula

8—7 torulosum , margine ciliolatum 0,2 poll. lon-

gum 0,01 poll. latum ; stylus basi tenuissimus flac-

cidus horizontalis dein adscendenti-incurvus apice

verticalis ; incrassatus teretiusculus ; stigma capitel-

latum; pedicelli fructiferi patentissimi rigidi , apice

adscendentes pilis albidis hirsutissimi.
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8. UaARIA lAGOPOÏDES DC.

Qtioad Genus. Cf. speciem primam hujus ge-

iieris.

Quoad Speciem. Cf. I)C. Prdr. II. :«4, 2- Wld.

Sp. pi. III. 1203. 80. Brm. Ind. 168. t. 53. 2.

Specimina nosira in solo argilloso culla plantas

uberiores haud proferenlia. — Herba procumbens

anuua vix suffrulicosa ; rami 6—10 poll. Iong\,

apice florifero adscendenti , leretes inferne glabrati

versus apicem subvelulini , sublus virides supra

flavo-fusci ; racnuli palentissimi ; slipulae lanceola-

tae acumiuatae 0,2 poll. longae , 0,08 poll latae

adpressae marcescenles persisientes
;
petioli primo

erecti , dein patenles
,
postremo reflexi subteretes

supra caualiculati puberuli ad ortutn foliorum 2-

stipellati; stipellae patentes subulatae 0,1 poll. lon-

gae; foliola plerumque pinuatim terna, rarius ter-

minale solitarium, ovala , obovata , saepius subro-

tundo-obovata s. snbrotunda basi rotundata s. at«

teuuata, apice rotundala nunc subtruncata imo-

que emarginata mucrone minuto setiformi muni-

ta, supra glabriuscula nunc pilis glochidiatis mi-

nntissimis ad raargines et subtus in nervis vena-

Tumque reticulatione minute puberula glaucescen-

tia , terminale 0,8—0,4 poll. longuna et lalum ,

Jateralia diametro 0,5—0,2 poll.; racemi in ra-

mulis et ramo terminales ovati dein oblongi 0,8—

1,5 poll. longi , 0,7 poll. crassi ; flores densissimi

in alabaslro bracleis imbricalim tectis , dein hisce

patenlibus suffulli ; bracteae ovato - s. oblongo-
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lanceolatae subulato-acumiuatae longissime hirsuto-

cilialae 2-florae, 0,4 poll. longae , 0,15 — 0. 10 poll.

latae dein marcescentes et partim persistentes
;

pedicelli et calys hirsutissimi pilis patentissimis

0,1 poll. longis
,

patentissimi 0,2 poll. longi ru-

fescentes , summo apice subincrassati atroviridcs

adscendeutes ; calyx tubo brevi 0,05 poll. longo

campanulato flavescenti-viridis , 2-labialus , labium

superius brevissimum 2-denticulatum , inferius 3-

partitum, laciniae elongatae subulatae fuscescen-

tes 0,2 poll. longae patentes hirsutissiinae; corolla

incarnata calycis lacinias inferiores haud exce-

dens; vexillum carinae et alis incumbens , dein ere-

ctum obovato-obloDgum 0,2 poll. lougum 0,1 poll.

latum ; alae carinae adglulinatae eaque vix bre-

viores , margine superiore liiacinae subfalcatae
j

carina genitalia includens horizontalis albida, sum-

mo apice incarnata dein blQda apicem genitalium

exserens
,

postremo elastice desiliens 2-petala ge-

nitalia denudans deflexe patens ; stamina 2-adel-

pha , filamentum vexillare tenuissimum capillare

tolum liberum , tubus stamineus rectus horizonta-

lis candidus , apice tantum fllamentis liberis bie-

vibus inaequalibus 0,15 poll. longis; ovarium li-

neare breve tenuissimum 0,04 poll. longum 3-ovu-

latum , in stylum tenuissimum rectum hirsutiuscu-

lum horizontalcm dein adscendentem incrassatuin

gldbriusculum atteuuatum , stigma subcapitatuai.

BAT. TIJOSCIia, D. XI. St, 1,
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9. DeSUOOIÜH (EdOESUODIDu) rUBELLATDH DC.

Quoad Genus et Sub^enus. Cf Endl. Gen. 6615.

Qaoad Speciem. Cf. DC. Prdr. II. ,325. 1. Wiel.

Spec. plant. III. 1182. 30, cujus descriptio aulem

ad varietatem jS. DC. 1. c. pertinere videtur; —
Brm. Ind. 166. Ejusd. Zeyl. 115. descrpt. et

t. 61. Rmph, amb. IV. 112. 1. t. 42.

Frutex arboresoens 8—10 ped. altus et ultra ,

ramosissimus ; rami erecli et palentes cortice fla-

vescenti-cinereo tecti tereles subglabrati virides api-

ce angulati subletragoni sericeo-pubescentes ; stipu-

lae caducissimae per paria in unicam 2-fidam op«

positifoliam amplexicaulem connatae sericeae , api-

ces acuDiinatiO,4 poll. longi
;

petioli patenles semi-

teretes robusti sericeo-pubescentes 3

—

I poll. longi;

stipellae ad ortiim foliolorum minulissimae filifor-

mi-^ubuiatae 0,1 poll. longae; foliola ovato-ellip-

tica ovalia , ovali-s. ovato-oblonga obtusa s. acu-

tiuscula , terminale 6,0 —2,3 poll. longum et 3,5—

~

1,5 poll. latum, lateralia 4,3— 1,8 poll. longa et

2,5— IjOpoll. lata supra prasina subtus griseo-glau-

cescentia utrinque minutissioie adpresse pubescen-

tia , pube supra dein subevanida
;
pedunculi axilla-

res solitarii patentesO,3— l,0poll. longi teretes mi-

nutissime puberuli ; flores in apice pedunculi in ra-

cemum brevissimum densissimum dispositi ; alabastra

bracleislineari-lanceolatis acuminatis deciduis tecta

capitulum subconicum formautia , dein floribus cen-

tralibus inerolutis deciduis inflorescentiam umbel-

latam referens ; flores succedanei saepissime in eo-
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dem pedunculo fructus jam evoluli cum floribiis

rpperiendi ; bracleae , bracleolae et calyx pariler

ac pedicelli friiclusque haud plane evoluti den-

aissime sericei ; bracleolae 2 ad apicem pedicelli

0,2 poll. longi patenlis (eretis , in anlhesi persi-

stentes lineari-lanceolatae concavae acuminatae

0,1 poll. longae cafycis tubum subaequantes ; ca-

lyx tubulosus viridi-flavescens 0,25 poll. longus,

tubus subtetrag;onus, limbus lubo longior 4-fidiis

nalentissimus , laciniae oblongo-lanceolatae acu-

minatae, superior latior, inferior paulo longior;

corolla albida, vexillum obovatnm palens 0,4 poll.

longum 0,3 poll. latum; alae 0,5 poll. longae 0,07

poll. lalae lineares acutiusculae ; supra unguem

carinae adglutinalae ; carina 0,6 poll. longa 0,15

poll. lata subfalcala margine superiore conniventi

nunc conglulinat') nee connato , aculiu^cula ; sta-

mina l-jdelpha carinae apicem attiugentia ; fila-

mentum vexillare supra medium a lubo slamineo

solutum , agices tubi liberi alterni minores ; aa-

Iherae oblongae ereclae
;
pislillum anlheras paulo

excedens, ovariura sessile lineare 0, 15 poll. Ion-

gum 0,025 poll. latum sericeo-villosum in stylum

iiorizonlalem dein adscendenti-curTatum album

glabrum attenualum , styli pars horizonlalis 0,35

poll., pars verticalis 0,15 poll longa, sligmi

minutissime capitellatum ; fructus in eodeni pe-

dunculo 2—10 et + umbellalim dispositi, prima

juvenlute sericeo-villosl , dein pilis sericeis hinc

adspi:rsi, posireino glabriusculi brunnei 0,35—1,7

poll. longi 0^2 pull. lali, 1 -S-urticulati , articuli

5»
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coriacei subelliptici margine superiore recliusculi

utrinque truncati , terminales styli nidimento api-

culati indehiscentes ; semina compressissima cerina

aut gilva reniformia 0,2 poll. longa 0,1 poll. lata,

umbilico orbiculari minuto.

10. Oesuodidii (Eddbsmodiviu) adstbalb DC.

Quoad Genus et Subgenus, Cf. spec. anteced.

Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. II. 326. 2. Wld.

Sp pi. III. 1183. 31. Hsskrl, Legum. 12.

Frulicosum adscendens vix 2-ped. , rami 3-ped.

el ultra patentes , inferne tereles crassiusculi fu-

mato-hepatici asperuii versus apicem triquetri pi-

lis adpressis + dense pilosi , juniores sericei ; sti-

pulae lineari-lanceolatae acuminatae 0,6 poll. lon-

gae 0,2 poll, lalae deciduae; petioli quoad ra-

mum patentissimi , quoad foliutn verticales , basi

incrassati subangulati , supra canaliculati
,
junio-

res sericeo-puberuli , seniores glabriusculi 1—2
poll. longi ; foliola (habilu foliolorum Flemingiae)

elliptica s. obovato-elliptica acuta rarius acumina»

ta parallelo-venosa , venis supra canaliculatis sub-

tus protninulis , supra glabra et in nervo medio

tantum sericea , subtus adpresse pilosa subsericea

nunc sublanata , terminale 4,5—2,0 poll. longum ,

2,3—1,0 poll. lalum, laleralia 3,3—1,5 poll.

longa, 1,5—0,7 poll. lata; pedunculi axiliares

brevissimi 0,3~0,2 poll. longi; flores CO capitato-

umbellali aibi ; fruclus 3— co in apice pedunculi

umbellato-congesti pedicellis horizontalibus hirsu-
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liusculis 0,1 poll. longis ; lomenta horizontalia

1—3-arliculata , juniora canescenli-viridia sericea

,

dein hepatico-helvola glabrala aut minute sparse-

que puberuia versus marginem superiorem subfal»

cata , basi calycis emarcidi persistentis rupli rudi-

mento suffulla , apice styli rudimento apiculata
,

margine inferiore emarginalo-sinuata , 0,2— 0,5

poll. ionga , 0,15 poll. lala ; articuli utrinque mar-
gine subrotundato-elliptici utrinque truncati sece-

dentes coriacei indehiscentes ; semina reniformia

compressa fuira immaculata.

11. DeSMODIDH (EüDESUODIDH) LABÜBnlFOLIDH DC.

Qaoad Genus et Subgenus, Cf. species anlece»

dentes , sed stamina 2-adelpha et alae carina bre-

viores,

Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. II. 337. 111.

Pers. Syn. II. 319. 37. D. podocarpum HsskrI.

Diagn. noT. 196.

Fruliculus 2j— 3 ped. altus ; rami teretes gra-

ciles cinereo-cinnamomei apice et petioli badiigla-

bri luciduii tïx evoluti puberuli virides; petioli

0,5—1,5 poll. longi patentes s. palenti-erecti se-

mitereles marginibus supra subalati ; stipulae e

basi lata subuiatae oblique insertae 0,3 poll. lon-

gae , emarcidae flavo-fuscae persistentes ; stipellae

simillimae sed 0,1 poll. longae; foliola ovato-s.

oblongo-lanceolata subrhombea utrinque altenuata

s. acula
, laleralia basi nunc subrolunda , termi-

nale 2,7-1,3 poll. longum, 1,1—0,6 poll. lalum.
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laleralia 2,0—1,0 poll. longa 0,7—0,4 poll. lalat,

,
8upra pislacina glaberrima luciüa , subtus glauces-

centia (primo adpresse puberuia dein glabrata el

in nervis tanlum pilis adpressis tecta ; racemi ter-

minales pauciflori erecti, 0,5— 1,0 poll. Jongi;

pedicelli getnini patentes 0,2 poll. longi teretes

puberuli in axilla bracteae slipulaeformis , basi

singuli bracteola simili suffuiti ; calyx basi 2-brac.

teolatus , bracteolis lineari-lanceolatis concavis

subcari^iatis 0,1 poll. longis decidiiis , 0,13—0,15

poll. longus pallide viridis campanulatus 4-fidus,

lacinia superiore ovata acuta apice 2-denticulala,

infima lineari-subulata longissima ; corolla flave-

scenti-albida , carina alis et vexillo longiore , 0,3

poll. longa, horizODtalis basi 2-unguiculala ad me-

dium 2-parlita rectiuscula subi'alcata apice emar-

ginata genilalia fovens nee resiliens; alae basi ca-

.rinae adglutinatae lineares obtusiusculae ; vexillum

in.cumbens (vix reflexum s. palens) ; stamina 2-adel-

pha ; tubus stamineus rectiusculus ; summo apice

incurvus; ovarium lineare sericeum 0,15 poll. Ion-

gum , 0,5 poll. lalum, apice in slylum curvatum

brevem glabrum allenuatum ; stigma capitellalum

.minulum ; lomenta pendula, basi calyce et tubo

'Slamineo eraarcido persistente suffulta hamuloso-

.hispida 1,5—2,0 poll. longa, 0,15 poll. lala apice

.8tyli rudimenlo apicuiata , 2—4-articulata , mar-

^ine utroque sinuato emarginato , dein in articu-

Jos secpdetitia ; ariiouli oblongi utrinque trun«ati

X),4—0,5 poll. longi , infimus slipite + manrfeslo

^suiTultus, tombatini indehiscentes ; semina obioo»
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ga ulritique rolundata compressissima livido-ochra-

ced 0,3 poll. longa, 0,15 poll, lala,

12. DESMODIDMCPlBUROr.OBirM) TRIQDETaOH DG.

a. ELATÜDt HSSKI.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 6615.

Quoad Speciem et Variefalem. Cf. DG. Prdr.

11.326.5. Wld. Sp. pi. 1176. 15. Brm. Ind.

t. 52. 2. Rmph. amb. VI. 146. VI (nee VU).

Hsskl. Leg. 13.

Ereclum basi suffruticosum striclum 5—6 ped.

allum apice virgatum , ramis viridibus glabriuscu-

lis 3-quetris, angulis ± scabriiiscuiis ; stipulae ob-

longo-lanceolatae acuminatae co-nerviae, 1,0

poll. longae 0,35 poll. lalae , in ramis secundariis

minoribus glabriusculae deciduae
;
petiolus alalus

oblongo-cunealus, lainina apice utrinque in acu-

men breve subulalum reflexum desinenle, nervo

medio (ut in folio) subtus slrigoso-hirto supra

prominulo , 1,2—0,5 poll. longa , 0,7—0,3 poll. la-

ta ; folium oblongo-lanceolatum acuminatum basi

subcordatum 6,0— 3,0 poll. longura , 1,9—0,9 poll.

latum aupra glabrum (uti petiolus) alroviride subtus

pallidum in nervis strigoso-hirtum ; racemi elon-

gati apice filiformi pendulo, nune basi subpani-

culati , 3—15 poll loqgi ; flores in axilla bracteae

lineari-subulatae viridis adpressae 0,15 poll. lon-

gae 3—6-ni, singuli bracteola subulala 0,10 poll.

longa suffuiti
;

pedicelli erectiusouli vix O, i poll.

lougi , in fructu dein 0,2 poll. longi patentes ; ca-

lyx basi utrinque bracteola subulala pboeuicea
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0,13 poll' longa decidua suffullus campanulatus

phoeniceo-viridis pilosus 4-fidus 0,2 poll. lougus,

lacinia suprema ovata acuta Texillo adpressa , re-

liquae lineari-subulatae , iufima elongata adscen-

deus; Texillum patens orbiculatum diametro 0,25

poll. basi kermesinum apice purpureum versus basiu

maculis binis puniceis notatum ibique sub angulo

recto in uuguem atteuuatum ; alae et oariua 0,2

poll. lougae 0,1 poll. latae , basi albidae versus

apicem purpurascentes , priores obovato-oblongae

basi carinae adglutinatae subfalcatae ; carina se»

mi-orbicularis supra unguem 2-appendiculata ; sla-

mina 2''adelpha ; filanieutum vexillare liberum e

basi crassiusculo subulato-filiforme ; reliqua fila-

jnenta apice brevissimo iibera; antberae minutae

ovatae; ovarium filiforme glabrum viride lineare

0,15 poll. longum apice in stylum filiforniem gla-

brum adscendentem attenuatum ; stigma capitella-

tum ; fructus (immaturus) calyoe et tubo staminea

emarcido persistenti suffultus erectus, linearis api-

ce styli rudimento recto subulatus 1,0 poll. lou-

gus , 0,25 poll. latus sublanato- hirsulissimus ,

striis 5 transversis in articulos 6 divisus , margine

superiore recto, inferiore subsinuato-crenato ar«

ticulis subquadratis dein secedentibus.

l'l/: l.i

12. DeSSIODIIIII TaiQÜETBCU DC, (3> BCMILE HsSKl.

QuoadVarietatem. Cf. Brm. Zeyl. 176. t. 81 ,

quae a praecedente differt hisce

:

Adscendenti-erectum 2—2J ped. allum, rami



73

basi purpurascentes apice virides ; stipulae 0,8

poll. longae , 0,25 poll. latae persistentes
;
petio-

lus cunealo-liuearis 1,5—0,6 poll. longus , 0,3

—

0,25 poll. latus; folium ovatum, OTato-oblougum

8. ovato-lanceolatum 2,5 poU. longum , 1 ,5 poll.

latum ad lougitudiDem 3 poll. et latitudiuem I poll.

supra lucidum sed scabriusculum j racemi 2,5->

8,0 poll. longi.

13. Desmodicm (Plbdeolobidu) tbiflohdu BC.

Quoad Genus et Subgenus. Cf. Endl. Gen.'

6616; — species nestra nuilo jure a DC. I. c ad

subgeuus Chalarium reducta

!

Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. II. 334. 84 et

85. Wld. Sp. pi. III. 1202. 75 et 76. Brm. Zeyl.

119. t. 54. 1 et 2. icon optima (nee Brm. Ind.

168. t. 54. 2!) ütramque speciem divi Willde-

novii ac Burmauni in una eademque plauta equi-

dem in eodem ramo reperi , ita ut ne varietatea

quidem distinguere possim; de excludendo citato

Brm. Ind. vid. speciem posteriorem.

Caulis repens filiformis ramosissimus caespitosus

ad 1,0 pedis fere longitudinem prorepens ; rami

sanguinei dichotomi patentes hirsuto-villosi
,

pilis

patentibus albidis ; stipulae lanceolatae acumina-

tae subampiexicaules adpressae villoso-ciliatae vi-

rides dein emarcidae persistentes 0,15 poll. lon-

gae, O,! poll. latae; petioli 0,3—0,5 poll. longi

leretiusculi villosuli patentes , foliola 3 , rarius la»

teralia abortiva
, gerentes ; foliola raraorum pri-
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mariorum et uberioruin plane iconem Brm. Zeyl,'

'

t. 54. 1. referunt j obovata , ovalia imoque sub-

rotunda obtusa rotundata , in eodem ramo saepe

,

praeprimis autem in secundariis et ternariis et mi-

nus uberioribus, emarginata imoque obcordata

(iconem Brm, I. c. t. 54. 2. plane referentia)

,

0,7-0,3 poll. longa, 0,4-0,2 poll. lata (adsunt

el minora) , omnia supra glabra imoque nitidula,

sublus glaucescentia adpresse puberuia
;
pedunculi

oppositifolii (aut potius terminales , ramulo axil-

lari celerius progresso pseudo-opposilifolü) gra-

cillimi singuli aul terni I-flori aut saepe 2-flori

nunc steriles floribus desliluti filum setiforme re-

ferentes ;
pedunculi primordiales 0,4—0,5 poll.

longi , in anthesi erecli , in fruclu patenlissimi

fiiiformi-capillares pilosuli nunc glabri imoque lu>

cidi
,

partiales maequilougi 0,2—0,5 poll. longi

primordiali simillimi glabriusculi; bracleolae vix

ullae aut caducissimae; calyx villosissimus campa-

uulatus 5-fidus 0,12 poll. longus ;
lacioiae lineari-

lanceolatae patenlissimae 2 supremae ultra me-

dium connatae; petala incarnato-albida deflorata

viiidi-flavescenlia 0,2 poll. longa ; vexillum ob-

cordalum palens subreflexum defloralum genitali-

bus incunibens ; alae et carina horizontales genilalia

foventes dein elaslice desilientes deflexae , alae ca-

rinae adglutinatae eaque paulo breviores; carina

2-unguiculala deflorata genitalibus brevior ; sta-

mina 2-adelpha , tubus stamineus albidus horizon-

lalis 0,17 poll. longus, apice filamenta brevissime

libera verticalia , alterna breviora ; ovarium Imea-
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re 0,1 poll. longum sericeum in stylum genicula-

tum glabrurn breviler attenuatum ; stigma capilel-

latuni ; lomenta basi calyce et tubo stamineo emar-

cido persistente cincta puberuia, juniora viridia

dein flavo-fusca et brunnea 4—6-articulata, mar-

gine supcriore recto, inferiore sinuato ,
0,5-0,8

poll. longa, 0,1 poll. lala ; articuli margine in-

Jeriore convexi subquadrati membranacei saepe

jam ante lapsnm dehiscentes ; semina reniformia

compressa gilva lucida.

44. Des«od!du (Plbübolobidm) stipulagbdm Hssrl.

Quoad Genua et Subgenus. Cf. adnot. ad spec.

praeced.

Quoad Speciem. Cf. Hedysarum stipulaceum

Brm. Ind. 168. t. 54. 2. et adnot. ad speciem

praeced.; De Candolle ( Prdr. II. 334. 84.) et

WiUdenoviug (Sp. pi. III. 1202. 76) liane spe-

ciem cum D. trijloro conjunxere, quod etsi ha-

bitu paulo adfine , attamen sat diversum haben-

dum eril ; magna etiam adest aifinitas cum D.

parvifülio DC. 1. c. 85 , quod autem distinguen-

(ium : foliis subtus adpresse puberulis et praepri.

mi" racemis folio multo longioribus.

Caulis procumbens vermiformis ilexuosus apice

roBulatim ramosissimus caespitosus, rami ramuli-

qiii! <l(!xuo»i procumbentes rarius liinc inde fibriN

las emiltenteg vis 2—3 poll. excedentes, sumrao

apice adscendentcs
, glabri tereliusculi apice virir

des toli atipulia tcoli ; «tipulae ovato-lanceolutae
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subulato-acuminatae 3—5-nerviae adpressae mar-

cescentes longe persislenles O, I poll. longae , in-

ternodiis autem longiores et apice basin inlernodii

superius saepe obtegentes ; folia minima
;

petioli

0,1— 0,15 poll. longi patentes s. patentissimi te-

retiusculi supra canaliculati glabri ; foliola subro-

tunda s. subrotundo-oboTata , apice rotundata s.

emarginala nunc obcordata , diametro 0,2—0,1,

facie superiore saepe complicala , subtus adpresse

pilosa utrinque dein glabra ; racemuli minuti in-

evoluti lerminales bracteis imbricafis hirsutis tecti

,

petiolo breviores conici oligantbi ; bracteae OTato-

lanceolalae acuminatae ciliatae caducae ; racemuli

evotuti plerumque laterales e ramulo laterali evo-

luto 2— 4-flori , floribus terminalibus aut nullis

aut ante evolulionem caducis
;
pedunculus com-

munis subnullus, pedicelli patentes 0,1 poll. lon-

gi rubicundi; ealyx pedicelli longitudine campa-

nulalus viridis, nervis rubentibus longitudinaliter

notatus, versus apicem piiis longissimis albidis hir-

sulus 5-fidus , laciniae superiores paulo breviores,

omnes lineares; corolla 0,15 poll. longa violacea

versus basin albida; vexillum incumbens, deia

palens, postremo dein genitalibus incumbens;

alae carinae adglutinatae eaque paulo breviores;

carina, dein deflexa genitalia denudans, basi ad

mediam 2-partita nee in pelala 2 solubilis ; sta-

mina i diadelpha , tubus el filamenlum vexillare

recti , summo apice adscendente et filamenla libera

proferente inaequalia ; antherae oblongae minu-

lae ; ovarjum liueare hirtum 1—6-ovulatum ia
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slylum allenuatum rectum horizontalen dein ge-

niculatum verticalem ; stigma capitellatum miuu-'

tum ; fruclus lomentutn basi calyce et tubo sta-

mineo emarcido suffultum . pedicello deflexo 'ple-

rumque pendulum , 1—6-articulatum subfalcatum

0,2—0,7 poli. longum , 0,07 poll. latutn , margine

superiore curvato iotegro , inferiore sinuato , utro-

que primum hirsutiusculo dein glabrato ; articuli

serniorbiculati elevato-venoso-reticulati virides dein

fulvi postremo rubiginosi a se invicem secedentes

merabranacei (dehiscentes ?) ; semina subrotuada

vix reniformia cerina lucida.

15. DeSMODIDM (PLBOaOLOBIOu) GTBOIDES DC.

Quoad Genus et Subgenus. Cf. Endl. 1. c.

Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. II. 326. 9
;

sed foliola lateralia terminal! vix lertiam parlem

breviora , omnia saepe oblonga s. obovata et lo-

menta dein pilis caducis glabriuscula.

Caulis basi suffruticosus 2—4 ped. altus strictus

basi ramosus apice subsimplex teres, pilis adpres-

sis subcanescenti-Tiridis , apice saepe sanguineus;

stipulae lanceolatae acuminato-subulatae 0,5—0,3

poll. longae marcescentes persistenles
, primo san-

^iiineae albido-ciliatae dein flavo-fuscae; petiolus

1,5—0,4 poll. longus subtriqueter scabriusculiis

,

slipellis criniformibus 0,2 poll. longis ad basin fo-

liolorum , foliola eliiptica s. elliptico-oblonga , ob-

longa s. obovata acutiuscula obtu:ia imoque re-

tusa , infcriorum terminale 2,0— 2^5 poll. longum,
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0,8-1,0 poll. lalum, lateralia 1,7—1,9 poll. Ion-

ga, 0j6—0,7 poll. lata, summorum termiuale 0,9

poll. longum , 0,5—0,6 poll. latum , lateralia 0,6

poll. longa , 30—0,35 poll. lata, omnia supra

dein glabra , subtus gkiicescentia sericeo-pubes-

centia reticulata ; racemi ad apicem rami con-

gesti plurimi et densiflori 1,5—3,0 poll. longi brac-

teati alabastro conico elongato ; bractea ovalo-

lanccolata acuminata basi coucava viridiuscula

superiore parle sanguinea albido-ciliata 0,25 poll.

longa caduca 2-flora
;
pedicelli sanguinei erecto-

patentes lucidi glaberrimi 0,1 poll. longi; calyx

viridis glaber ciliatus campanulalus 4-dentatus

0,1 poll. longus, dente superiore latiore, biden-

ticulato, inferioribus angustioribus; petala purpu-

rea , Texillum carinae aequilongum iucumbeus

dein reflexum, marginibus involutis , 0,15 poll.

iongum ; alae carina paulo breviores , inlensius

coloralae , carinae gibbis laleralibus insidenles

;

carina dein elaslice a genitalibus resiliens apice

2-parlita nee in petala soluta ; stamina 2 adel-

pha , tubus stamineus albu8 rectus , filamenta api-

ce brevissirae libera alterna breviora ; ovarium li-

neare rectum phoeniceum apice in stylum angulo

rectum- curvatum attenuatum ; stylus basi phoeni-

ceus apice viridis lotus glaber; stigma capitatum;

fructus immaturi rubiginoso-virides 0,5—0,8 polL

longi margine utraque hirsuti , medio puberuli

,

margine superiore recti inferiore sinuato crenati

;

maturi co conglobato-congesli ; loraenta 6—7-

articulata badia , nervus marginiss'uperioris lomeiiti
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que hirsutus, discus articulorum reliculatus gla-

ber; articuli membranacei dehiscenles et semide-

sciscentes jam aperti, semiua perparva reniformia

suborbicularia ochracea lucida.

16. DeSUODIDM (ChALABIÜm) GinGETICDH DC.

Quoad Genus et Subgenus. Cf. Endl. I. su-

pra cit. , cariiia autem alis longior est !
—

Quoad Speciem. Cf. DG. Prdr. II. 327. Il,

Bn jure a clrss. Steudel (Nomencl. bot. ed. II.)

cum D» maculato conjunclum? Wld. Sp. pi.

III. 1175. 11. Brm. Ind. 164. Brm. Zeyl. 113.

t. 49.2, ubi autem caulis purpurascens , flores

purpiirascentes, calyces sat magni, silicula gl.ibra

laudantur , de quibus cf. descript. — HsskI, Leg.

14. Rmph. amb. I. 146. t. 66? huc pertinere vi-

detur quoad habitum nee autem quoad fructus

,

minime nostros referentes.

Caulis perennis vix basi frutescens 2—3 ped.

allus ereclus , rami teretes superne subangulati

lucidi strigosi ; stipulae lineari-lanceolatae acu-

minatae adpressae 0,3— 0,4 poll. longae deciduae
;

peliolus semileres erectus s. erecto-palens 1,0—0,4

poll. longus adpresse pubescens ulriuque subin-

crassatus apice 2-stipellatu$, stipellae lineari-subu-

lalae 0,25 poll. longae marcescenles deciduae

;

foliolum terminale ovatum s. ovato - ellipticum

4, l_2,0poll. longum , 2,2— 1,0 poll. lalum utrin-

que acutum aut basi rotundatum supra prasi.
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glaucescens sericeo-piibescens ; inflorescentia lon-

giter racemosa terminalis aut versus apicem caulis

in ramis axillaribus terminalis virgata 6—15 poll.

longa gracilis ; flores in axilla bracteae 0,2 poll.

longae linearis acuminalae 2— 3-ni; bracleola li-

nearis minuta ad basin pedicelli cujusque, ra-

chis, bracteae, pedicelli et calyces birsuto-pubea-

cenles virides
;

pedicelli erecto-patentes 0,1 poll.

longi; calyx campauulatus 0,1 poll. longus 4-fi-

dus laciniis patentibus , superiore ad apicem vix

bidenticiilata ; corolla viridi-flavescens primo ho-

rizontalis ; vexillura alis et carinae incumbens dein

patenti-erectum ; alae et carina elastice resiliens

dellexae, carina 0,15 poll. longa \exillo paulo

longior ; alae vesillo breviores
;
genitalia e carina

desiliente denudata ; stamina 2-adelpha , tubussta-

mineus albescens lucidus ; filamenta 9 apice sum-

rno tantum libera, alterna minora ; antherae ovato-

subglobosae ; ovarium sessile oblongo-lineare vil-

losum ; Stylus ovario sub angulo recto insertus

brevis glaber ; stigma capitatum ; fructus in race-

mo plurimi saepissime subsecundi subrecto-paten-

tes , lomenta basi calyce et lubo slamineo emar-

cido suffulta badia subbrunnea glochidiis brevis-

simis tecta , flexuosa 6— 8-articulata , margine

superiore in lineam rectam continuo ; articuli se-

mi-orbiculati , inde margo inferjor lomenti serrato-

sinualus , 0,1 poll. lati membranacei indehiscenles
;

semina minuta livida compressa reniformia.
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17. Desmouiom (Chalahium) latipolidm DC.

Quoad Genus et Subgenus. Cf. Endl. 1. supra

cil. et üsskl. Leg. 15 , cariuae pstala dein diva-

ricata !

Quoail Speciem. Cf. DC. Prdr. II. 328. 23 cl

24. a qua posteriore specie (Cf. el Wld. Sp. pi.

lil. 1174. 10.) nosira forsan haud distincla ha-

Leuda. — Descriptioni meae (I. c.) addenda sunl

haecce: — Caulis suünilicosus 2—5 ped. allus ra-

mosissimus , rami aduiti glabri leretes asperuli he-

patici , ligno virescenti, juniores virgali flavo-fusci

velutini ; stipulae e basi lata subcordata subuiatae

0,2 poll. longae adpressae, una cum petiolis el

foliis lomentisque velutinae
;

peliolus patens aul

patentissimus subleres supra canaliculatus utrinque

incrassatus 0,6—0,2 poll. longus ; stipellae 2 ad

apiceoa petioli 0, 1 poll. tenuissime üliforraes ; folia

3.0—1,0 poll. longa ,2,2— 1,0 poll. lata late ova-

ta s. rotuadata supra prasina subtus meliua ; ra-

cemi axillares s. terminales spicati subpaniculali

dense multiflori 1—4 poll. longi purpureo-kerme;

siui ; flores in axilla braeteae lineari- subuiatae

0, 15 poll. longae hirsutae 1—^2—3-ni ; bracteola

siniilis , sed minor , ad basin pedicelli singuli
;
pedi-

celli erecli subadpressi una cum calyce bracteam

externam longitudiue aequautes ; calyx campauu-

iatus 4-fiJus; laciniae lanceolatae , superior acuta

2-denticulata latior , inferiores subuiatae angustio-

res ; vcxillum initio incumbens dein subrecto ga-

Icatum dein patens roseum diametro 0,2 poll.

;

KAT. TIjnSCOK. D. XI. St. 1. 6
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alae carinae adglutinatae primo cum hac tiorizoa.

tales eaque paulo breviorcs purpureae , dein cum

carina elastice desilientes et postremo carina in

pelaia 2 soluta cum iis patentes, carinae petala

persicina vexiilum magnitudine aequantia
;
genita-

lia plane speciei antecedenlis; lomenta conferlis-

sima ereclo-conglobala, basi calyce et tubo sta-

niineo marcescenti suffulta , primo villosa dein

glochidiis tecta , 0,7—0,3 poll, longa , 0,1 poll.

lata 6—2-arlicu)ala , articiili semiorbiculares mar-

gine superiore in lineam rectam continui , hepati-

co-flavo-fusci membranacei dein secedentes inde-

hiscenlcs ; spmina parva reniformia compressa 0,05

poll. lata, 0,075 poll. longa ochraceo-livida ni-

tida.

18. Desmodidu (Chala&iu9i) Aparikes DC>

Quoad Genus. Cf. Sp. priorem, quae quoad

flores plane quadrat , fructus articuli autem sunt

orhiculati! —
Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. II. 330. 47. et

33S. 132, quam speciem utramque Sprengelius di-

vus (S. Veg. III. 313. 28.) conjunxit, an jure? —
Hsskl. Legum. 16, cui addenda haecee : — caulis

2,5—4 pcd. altus ; internodia 2—3 poll. longa
;

slipulae primo i)a!entissmae dein reflexae ramis-

qtie adpressae eosque pseudo-vaginantes , basi 0,3

poll, latae, 0,45 poll. longae ciliatae (ramorum

ramulorumque niinores) , suppriores supra basin

produclae et inde semicordatae
;

pelioli 3,0—0,5
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poll. longi leretiusculi , supra levilcr canaliculati

;

slipellae ad basin foliolorum 0,12 poll. longaehir-

tae ; foliola inferiora ovata s. rhombeo-oblonga ,

terminale 2,5—3,0 poll. longum, 1,3—1,5 poll.

latum, lateralia 1,6—1,8 poll. loiiga, 0,8—0,9

poll. la la , superiora oblonga s, oblongo-lanceola-

ta , terminale 2,0—1,0 poll. longum, 0,7—0,4

poll. latum, lateralia 1,0—0,6 poll. longa , 0,15

—0,3 poll. lata , ulrinque in nervis pilis uncina-

tis tecla ; racemi elongati in apice caulis in ramis

patenti-divaricalis terminales graciles elongati aut

basi foliis destituti paniculati ,
panicula divarica-

ta ; rami2 — 12 poll. longi; pedicelli gemini pa-

tentissimi gracillimi sub anthesi 0,4 poll. longi

,

frucliferi 0,5 poUices longi, in axilla bracteae ca-

ducae lineari-.subulatae vix 0,1 poll. longae; ca-

lyx rubens hirtus campanulatus 0,15 poll. longus,

profunde 4-fidus , in anthesi patentissimus ; laci-

nia suprema lalior 2-denliculala , inferiores 3 li-

neari-subulati patentes ; corolla fugax 0,2 poll.

longa; vexillum incumbens dein reclinatum pa-

lens , exlus ochraceum intus kermesinum
, prope

basin maculis 2 viridiusculis notatum; alae vergus

marginem superiorem kermesinae , medio lilaci-

nae , ad marginem inferiorem virescenti-vineae

;

carina vircscenti-albida subincarnala
;
pelala de-

florala corrugala glaucescenti-caesia, forma etc.

pariter ac genitalia cum üs speciei antecedenlis

plana congruenlia ; fructus lomenta patentia pri-

mo viridia dein helvola
,
poslrcmo cinnamomea

4-5-arliculata; articuli crbiculares margine in-

6'
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crassalo, medio tumidi ; semina lucida comjtressa

reniformia livido-flavo-virescenlia , 0,075 poll. Ion-

ga , 0,050 poll. lata.

l

19. Deshodium (Chaiariom) tricbocadlok DC.'

Quoacl Gejius ei Subf;enus. Cf. Endl. Gen

6615. ;

Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. fl. 336. 97;

an huc perlinet Brm. Z,eyl. 187. t. 84. 1 ? de-

scriptio bona !
— Brm. Ind. 167? Herba

perennis basi vix suffruticosa (in argillosis syivati-

cis alliludine 5000pedum et ultra frecjuentissiraa)

,

inferiore caulis parte saepissirae procumbente imo-

que radicante ; rami palenles adsceudenles terelos

sat robiisti 0,15 poll. diamelr. una cum petioli et

foliorum pagina inferiore birsuto-villosi
, pedem

saepe longitudine excedentes ; stipulae sat magii.te

per paria caiilem fere amplectentes ovalo-laiireo-

latae acuminaiae 0,4—0,65 poll. longae , 0,2 poll.

lalae extus minute adpresseque puberulae, intus

glaberrimae , marcescentes persislentes scariosae

,

"tamis adpressae , versus apicem ramorum interno-

dii fere longitudine
;

petioli patentes, patentissimi

imoque reflexi , basi incrassato-geniculati tere-

tinsculi supra leviter canaliculati 0,6—2,2 poll.

lohgi ; slipellae ad foliolorum insertionem binae

lineari-subulatae minutae vix 0,1 poll. longae;

foliola breviler petiolulata , terminale obovato-

subrolundum s. rhombeo-subrotundum s. rliom-

beum plerumque acutum rariusapice roluudatun>,
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versus basin angustatutn , basi obtusum 9. rotun-

d;itum 1,0—2,5 poll. longum lateralia ovala s.

ovato-oblonga inaequilatera acuta s. obtusiuscula

basi rotuadata 0,8—2, poll. longa
, 0,5— 1,1 poll.

lata , supra minute adpresseque puberuia dein gla-

brata , sublus glauca reticuiata villosa-puberula

;

racemi lerminales basi nunc subpanJculati , inevo-

luti bracteis imbricalisstrobiliformes, evoluti elon

-

gali 6— 12 poll. longi et ultra, frucliferi 2 ped.

excedentes , basi virescentes apice hyacinthini un.i

cum pedicellis viscido- et hamulato-hirli erecii

graciics apice cernui aut nutantes, floribus saepe,

aborlivis comosi ;. bracteae slipuliformes ovatae s.

ovalo-obiougae acuminatae striatae extus adpresse

pubcrulae 0,4 poll. longae , 0,2 poll. latae mar-

cesceiites caducae 5-florae , floribus 3 abortivis ;•.

pedicelli biiii palentissimi flaccidi apice outantes

sanguiiiei 0,8—1,2 poll. longi tereles tenues; ca-

lyx campanuiatus lurido-sanguineus viscidulus prq-

fuade 4-fidus , lacinia superior ovata acuta vix,

2-denticulata , inferiores 3 subaequales lanccolatae

aciimiuatae superiors paulo lougiores (totus calyx

0,16 poll. longus) 0,1 poll. longae; corolla lae-

tissime coccinea siccaudo lurido-kermesina caly-

cem excedens; vexillum breviler unguiculatum ex-

tus ante anthesin coccineum , ia antliesi dein cin-

nabarinum ad insertiouem uuguis ,caaaliculali ifk-

tensius coloratuin, palens subrolundo-obovalum

diametro 0,3 poll. , defloralum corrugatuni livido-

sauguiucuD) ; alae carina brcviores eique adgluli-

nutac coccineae oblongac oblusiusculae basi raar-
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gine superiore paulo productae 0,3 poll. longae
;

carina primo horizontalis dein elastice desiliens

verlicalis genitalia denudans 0,33 poll. longa , 0,1

poll. lata oblonga subfalcata basi albida versus

apicem persicina biunguiculata a basi ad mediam

fere 2-parlila ; stamina I-adelpha, tubus stami-"

neus integer , cylindricus tenuis rectus horizonta-

lis 0,3 poll. longus; filamenta apice brevissimo

libera , alterna paulo longiora ; antherae ovatae
;

ovarium lineare viride pilosiusculum 0,2 poll. Ion-

gum, 5—6-ovuIatum rectum; stylus basi rectus,

paulo supra medium geniculato-adscendens , ver-

ticalis 0,17 poll. longus ; stigma capilellatum
;

fructus lomentum 1—5-articulatum irregulariter

geniculato-flexum , 0,5—1,5 poll. longum , 0,15

—

0,18 poll. latum; articuli coriacei badii hamulato-

glutinosi elongato-semiorbiculares ulrinque ± at»

tenuati indehiscenles desciscentes saepe vacui (ste-

riles) angusliores evoluti 0,3 poll. longi; semea'

oblongo-reniforme compressum , marginibus te»

nuissimum , aculum lurido-flavum 0.22 poll. Ion-

gum ,0,14 poll. latum.

20- DiCEHMA (Phyilodium) fdlchéllom DC.

Quoacl Genus et Subgenus. Cf. Endl. Gen.

6616. — Dislinclio generica a DesMorfio ' Endl.

Gen. 6615. magis habilu et praeseiilia foliorum

floralium ,
quam in aliis notis fjuaerenda ; flores

siiiguli pariter ad basin calycis bracleolis 2 deci-

duis instrucli et caeteruin quoad calycem, pelala
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et genitalia imoque fructus Desmodio umbella/o

(N'. 9) sal congenera et solummodo articulis

membranaceis distincta species.

Quoad Specievi. Cf DC. Prdr. II. 339. 1. Wld.

Sp. pi. III. 1179. 20. Brm. Ind. 165. Brm. Zeyl.

1 16. t. 52. ubi vid. descrpf. ; Hsskl. Legum. 18.

Caulis fruticosus ereclus 7—8 ped. allus ; rami

badii lignosi teretes , lenticeliis rotundis minutis

notati, superiore parte sanguinei teretes, summo

apice Tirides augulati toti pubescenti-veliitini gra-

ciles ; stipulae e basi 0,1 poll. lata sanguinea

subulatae 0,22 poll. longae persistentes marces-

centes a basi dein in linea media rutnpentes
;
pe-

tioii patentes setuiteretes supra canaliculati velulini

0,7— l,0poll. longi; folia pinuatim 3-folio1ata , fo;-

liola lateralia infra medium in 3—4ta pelioli parte

inserta, stipellis minutis setaceis adpressis phoeni-

ceis suffulta , terminali 2—3-pIam longitudiuem

minora, ovato-oblonga 0,9—2,0 poll. longa, 0,6—
1,2 poll. lata, terminale oblongum s. elliptico-ob-

longum 2,0—4,3 poll. longum, 1,2
—

^2,0 poll. latum

,

omnia basi rotundata laevissima subcordata apice

obtusa s. acutiuscula , mucrone minuto setaceo

apiculata utrinque praeprimis autem subtus mollia

pube minute adpressa supra dein + glabrata ni-

tidula olivacea subtus glaucescentia reticulata ; ra-

cemi axillares ad apicem rami foliati et terminales
,

ut inde foliis dejapsis subpaniculati distichi basii

saepe ilerum ramosi 1,0—6,0 poll. longi cvadant

;

flores in axillis foliorum floralium 5—7 congesti

;

folia floralia peliolo tcreli brevi 0,1 poll. longo
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semitorto suffulta (ila iit pagina inferior sUperifir

evadat) lateralia orbiculata , horis antimeridianis

aperta palentissima , matutino et vespertino tem-

pore, pagina inferiore (nunc superiore) utriusque

sibi adpressa , flores occullantia , diametro 0,4—0,5

poll. , terminale abortivum ad subulam 0,35—0,4

poll. longam reductum , stipulae ad basin folii

iluralis et stipellae ad ortura foliolorum uti in fo-

liis reliquis sed minores persistentes
;

pedicelli uti

calyces villoso-puberi patentes 0,15—0,20 poll.

longi , apice ad basin calycis bracteolis 2 oblon-

go-Ianceolatis calyce minoribus caducis aucti ; ca«

iyi campanulatus viridis nunc phoeniceo-colora-

tus 4-fidu8 , lacinia summa latior , infima longior,

omnes lanceolatae acuminatae; petala virescenfi-

albida dein flavescentia ; vexillum suberectum 0,2

poll. longum , 0,12 poll. lalum; carina horizonta-

lis basi 2-unguiculata subrecla apice obtusiuscula

0,25 poll. longa , 0,1 poll. lata ; alae carina pau-

lo breviores lineari-oblongae basi anguste ungui-

Gulatae 0,2 poll. longae, 0,05 poll. latae; stamina

1-adelpha; filamentum vexillare infra medium dein

liberum ; tubus stamineus rectus horizontalis sum-

mo apice tantum curvatus adscendens; ovarium

lineare 0,2 poll. longum , sericeum apice in sly-

lum filiformem basi horizontalem versus apicem

verticalem productum; fructus intrt- foliola flora-

lia primo occulti , dein hisce emarcidis et deciduis

denudati plures erecti 0,25 poll. longi , 0,1 poll.

lati , 2-, rarius 1-, rarissime 3-articulati oblongi

,

raargine utroque sinuato , ad apicem styli rudi-
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mento emarcido subulali , margine hirsutiusculi

disco- glabriusculi reliciilati ; arliculi secedeutes

teaues membranacei indehiscentes ulroque margi.

ne curvati , sejunctione truncati; semiua reniformi-

subrolunda compressa lucida fulva.

21. AlVSICABPCS BUPLEOBIFOLIVS DC.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen, 6626.

Qiioad Speciem. Cf. DG. Prdr. II. 352. I.

Wld. Sp. III. 1171. 2 el 3; — varielas (J , quam

nostra representant specimina a specie haud est

dislinguenda et in omnibus hinc inde reperi-

lur. — — Herbae tenerae graciles procumbenles

nunc basi fruticulosae 2 ped, saepe excedeotes

,

rami aiterni elongati graciles tereliusculi virides

glabriusculi , linea alterna pilosa a petiolo decur-

rente notati; stipulae liueari-lanceolatae 0,15

—

0,2 poli. lougae , acuminatae scarioso-emarcidae

dc;iii (lelabentes basi longe persistenti
; petioli vix

0,1 poll. longi, patentes s. patenti-erecli seoiite-

rcles apice vix 2-stipellati ; folia in eadem planta

imoque eodera ramo diversissima , ovalia, ovali-

obionga , oblongo-lanceolala , lanceolato-Iinearia
,

plurinia autem linearia el angustissime linearia

^0,25 poll. longa el 0,15 poll. lata'j basi corda-

|0,5 0,10 ( ta, apice a-

|0.9 0,10
[ cuta. retu.

•'2 0,09 3 ,3 ,. 3,„„,.

nata , omnia mucronulato-apiculata , supra glabra

3ubtu« ad iicrvus venasque adpresse pijberula glau-
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ca utrinque elevato reliculala ; racemi in ramis

ramulisve terminales in alabastro bracteis imbrica-

Üs tecti ; bracteae ovato-oblongae viridi-rubentes

subciliolatae acuminatae deciduae 2-florae 0,12

poll. longae ; bracteae laterales 2 ad pedicellum

quemque obovatae ciliolatae viridi-rubentes 0,09

poll. longae caducae
;

pedicelli brevissimi , inde

racetnus subspica I us , 0,02 poll. longi erecli; flo-

res rhachidi adpressi ; calyx tubulosus angulatua

dein scariosus 0,12 poll. longus, 4-fidus, laciniae

lanceolalae acuminatae ciliatae, margine se invi-

oem imbricantes , subaequales, summa vix 2-den-

tlculata , in anlhesi patentes; coroUa calyce vix

longior ; vexillura subrotundum in anlhesi palens ,

anl« et post anthesin incumbens lurido-sangui-

neum basi intensius coloratum ; alae carina sub-

longiores eique supra basin adglutinatae, horizon*

tales obovalo-oblongae sanguineae margine pur»

pureae; carina primo horizontalis dein elaslice de-

flexa albida margine supcriore cuprea a basi ad

medium Lipartita ; stamina diadelpha i
; ülamen-

tum vexiilare tubo staminee basi saepe adnalum
;

tubus stamineus basi crassior, versus apicem atte-

nuatus, 0,15 poll, longus, apice adscendens et

filamenta liberans inaequilonga viridiu?cula ; an-

therae oblongo-ovatae apiculatae ; ovarium lineare

brevissimum viride glabriusculum 5—7-ovulatiiin

0,05 poll. longum , in stylum longiter allenuatum

borizontalem 0,1 poll. longum glabrum apice ge-

niculato Terticali 0,025 poll. longo ; stigma capi-

tellatum mijiulum ; lomenta caijccm paleaceum



91

persistentem' eaque arde cingentem rarius paulo

plerumque longe excedentia 0,2—0,45 poll. longa,

0,07 poll. lata glabra letragono-prismatica palli-

de-viridia dein brunnea , styli rudimento apiculata

3—7-articulala , articuli singuli 0,05 poll. longi

utrinque septulo tenuissimo rhombeo cinereo clausi

coriacei ; semina sphaerico-subrhomboidea livida

lucidula.

22. Altsicabpds tagikalis DC.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 6626. sed arti-

culi baud clausi utrinque septo evanido aperti!

Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. II 333. 2.

Wld. 'SiS. pit. III. 1176. 14. Brm. Zeyl. 104.

l. 49. 1 , ubi descrptio bona ! Herba annua

nunc perennis procumbens ima basi repens rami

versus apicem adscendentes patentes tereles com»

pressiusculi , siccando compressi, subancipiles glabri

virides 6— 18 poll. vix excedentes ; stipulae lineari-

lanceolalae nunc, sed rare, petiolo breviores ple-

rumque longiores eumque nunc longitudine duplo

superantes 0,2—0,35 poll. longae, basi 0,1 poll.

latae et ramos amplectanles summo apice vaginam

compressam 'ancipitem folia juniora foventeni fin-

gentes
;
pelioli 0,1—0,3 poll. longi semiteretes su-

pra canaliculati, margine subalato in slipellas mi-

nutas excurrenti ; foliolum terminale solitarium

coriaceum subrolundum , ovale , ovali-oblongum

apice rotundatum s. acutiusculum , basi suboorda-

lum supra glabrum subtus glaucum et pilis ad-
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pressis piibeViilum 0,9—0,3 poll. longutn, 0,6—
0,1 poll. latum; racemi in ramis ramulisque ter-

minales adscendentes 1,0— ( frucUGcantes ) 4,0

poll. longi , ante anthesiu oblongi , bracteis im-

bricantibus tecli ; bracleae ovatae aculae nunc

3-dentatae virides apice rubentes 0,15—0,2 poli.

longae , 0,1 poll. lalae caducae 2-florae ; bracle^q

2 laterales lineari-lanceolatne 0,1 poll. longue.,,-

acutae ad basin pedicellorum caducae
;
pedicclii

patentes tereles vix 0,1, poll longi una cura calyce

puberuli ; calyx turbinatus 4-fidus 0,13 poll. lon-

gU9, ] laciniae lanceolatae acuminatae , suntima

ov.ita- acula 2-dentata nunc 2-fida ; corolla 0,2

poll, Ionga ; veiillum dorso incarnalum, intus lu-

rido-kermesinum basi sangu^neo-maculatum obo-

valo-subrotundum apice subemarginalum patens

;

aiae oblongae horizontales purpureae deiu san-

guineae acutiusculae , carina paulo breviores ej-

que adglulinatae ; carina horizontalis dein elaslice

desiliens deflexa albescenli-rubens margine persi-

cjna : stamina 2-adelpha i
; tubus stamineus hori-

aontalis, filamenta summo apice libera inaequalia

adscendenlia slylo breviora ; ovarium lineare atro-

viride pilosiusculum 0,1 poll. longum in stylum

liorizontalem apice tantum oblique geniculatim ad-

seendenlem altenuatum, pars horizoutalis cras-

siuscula 0,1 poll. longa , obliqua 0,04 poll. longa

atlenuata ; lomenta ad basin calyce et tubo stami-

ueo eniarcidis cincta slricta ,.erecta , bina exaxilla

quaque bracleae deciduae pedicellis brevibus sin-

gula sufliilta (ncc e pedicello communi progre-
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dienlia Brm.) spicalo conferta
,
jiiuiora puberiila

-viridia , dein hepalica imoque brunnea leretia

compres^iuscula 0,4— 1,0 poll, longa, 0,07—0,10

poll. lala , loDgitudinaliter rugulosa , liiieis trans-

vat^B TÏx promiuentibus notata uniloculata , sep-

tulis transversia evanidis dein in articuios 3—

7

subcylindricos ulrinque apertos secedentia.; articuli

^si comprimuntur a latere) subquadrati , termina-

lis apiculatus ; semina reniformia TÏnea dein livida

lucida.

23. AlYSIGABPDS BÜGOSUS DC.

Quoad Genus. Cf. Endl, Gen. 6626; - sed

calyx profunde 4-partitus , lacinia superiore 2-den-

tata , corolla calyce multo brevior.

Quoad Spenem, Cf. DC. Prdr. II. 353. 7.

Wld. Sp. pi. III. 1172. 5; an sat ab A. gluma-

ceo DC. 1. c. 5. Wld. 1. c. 4. dislinclus noster?

Herba gracilis adscendens (ad basin montis ig-

nivomi Gedeh planities graminosas habitans ) laele

viridis graminea ; ratni teretes graciics , internodiis

folia plerumque superautibus , glaberrimi , infra pe-

tiolum linea pilorum adscendenti-adpressorum do-

nali, versus apicem compressiusculi 8,0—16,0 poll.

longi et ultra ; stipulae amplexicaules (et in gem-

ma) folia juniora equitanti-vaginanles membra-

naccae striato-nervosae oblongo-lanceolatae acu-

minatissimae glaberrimae ramis adpressae viridi-

ilavescentes dein emarcidae scariosae persistentes

0,25-0,45 poll. longae, 0,1 0,15 poll. latae

;
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|)etioIi (quasi e axilla stipularum progredientes)

erecto-palentes nunc patentissimi triquetri supra

subalaïo-canaliculali 0,15—0,3 poll. longi stipulid

semper breviores ; folia conduplicativa in aestiva-

tione , dein explanata , inferiora ovato-oblonga

,

superiora oblonga, plurima dein lineari-lanceola-

ta , summa angusto-Hnearia , inferiora acuta summa

acuminata, omuia /0,8 poll. long. 0,3 poll. lat.

basi subcordata, )1>3 — 0,4

ulrinque reticu- |2,2 0,25

lata supra glabra ^'.4-2,5 0,15-0.2

subtus glaiica et margine pilis raris adpressis auc-

ta ; racemi terminales nunc subpaniculati graciles

successive elongati 3— 6 poll. longi , inflorescen-

liam gramineam simulantes , inevoluli oblongi

,

bracteis imbricatim tecti ; bracteae et calyces glu-

macei, priores ovato-lanceolatae acuminatae stra-

mineae apice subsanguineo-violaceae 0,25 — 0,3

poll. longae, 0,1 poll. lalae deciduae biflorae ner-

voso-striatae glaberrimae ; bracteolae 2 lalerales

ad basin pedicellorum lineares tenuissimae aibido-

hyalinae 0,1 poll. longae caducae
;

pedunculus

strictus ad inserlionem bractearum incrassalus mi-

nutissime una cum pedicellis puberulus ; pedicelli

erecti tenues graciles 0,1 poll. longi; calyx 0,3

poll. longus viridis apice violaceus longitudinali-

ler nervoso-striatus profunde 4-parlilus , lacinia

superior apice 2-denlata 0,1 poll. lata, infima

concava superiori aequilata acuminata oblongo-

lanceolata , laterales lineari-lanceolatae 0,6 poll.

latae tenuiores connivenles (in anthesi forsan pa-
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lentes?) omnes versus apicem aiinutissime el pilis

raris ciliatae aequilongae ; corolla cajyce -)- 2plo

brevior a calyce inclusa aurea ; vexillum obovato-

subrolundutn , alas el carinam plane involvens (an

semper? an in anthesi palens?) 0,13 poll. Ion-

gum, 0,16 poll. lalum, basi altenualum totum

aureum ; alae carinae aequilongae horizonlalcs

basi viridiusculae dein aureae summo apice lila-

cinae oblongae obtusae 0,05 poll. latae , carinae

adglutinalae supra basin ; carina vinea oblonga

obtusa integra ; slamina 2-adelpha i; tubus sta-

mineus reclus horizontalis , apice filamenla libera

inaequilonga ; antherae ovatae sat magnae ; öva-

rium atroviride lineare lucidum glaberrimum 0,07

poll. longum 6—7-ovulalutn , in stylum horizon-

talen! flavescenli-albidum altenualum ; stylus dein

angulo obtuso adscendens; stigma dilatato-pelta-

tumé

24. NEuaocAHPDs hetdsus Hsskl. Cal. hrt.

Bog. 1226. 1. Diagn. nov. 192.

Quoacl Genus. Cf. Endl. Gen. 6636. Hssltl.

Leg. 3. — Legumina tIx subfalcata recliuscula
,

Stylus apice baud dilatatus!

Quoacl Speciem. Cf. DG. Prdr. II. 235. et

Cliloriae Sp. 7 et 15 , cui ulteriori N. lauri'

folio Msn. valdeaffinis noster; — Hsskl. II. cc.

—

Crotalaria relusa L. Wld. Sp. pi. III. 976. 13.

DC. Prdr. II. 125. 14. cum citatis — elsi habitu

simillima — tarnen longe divcrsa.
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Caiilis frulicosus 6—7 ped, altus slrictus vix'

ramosus , teres inter folia inferiora griseo-hirliis

,

versus apicem et petioli pedunculique argentco-

sericei ; stipulae e basi lala lanceolatae acumina-

tae 0,25 poll. longae, 0,15 poll. latae, erectae

sericeae persistentes marcescentes
;
petiolus vix 0,4

poll. longus crassus teres, ima basi foliola latera-

lia, apice terminale gerens patens, pelioluli basi

stipélla lineari-acuminatissima 0,15 poll. longa suf-

fulti, slipellis breviores crassiusculi ; foliola ob-

longa, inferiora obovato- , floralia lanceolato- ob-

louga , basi attenuata apice rarius obtusa plerum-

que relusa s. emarginata , supra glabra , sublus

juniora sericea , adulta glauca venoso-reticulata

in venarum rete adpresse puberuia , terminale la-

teralibus paulo majus 3,0— 1,3 poll. longum, 1,3—

0,6 poll. latum
;
pedunculus axillaris basi 2-brac-

teolatus folio brevior 1,6— 1,0 poll. longus, 2—3-

florus , ad ortum pedicellorum bracteolis 2 ovato-

lanceolatis acuminatis adpressis extus sericeis in-

tus glaberrimis lucidis 0,15 poll. longis donatus;

pedicellus patentissimus 0,3 poll. longus, apice

bracteis 2, calyci arcte adpressis, ovatis acumi-

natis flavescenti-viridibus extus sericeis intus gla-

berrimis multinerviis 0,35 poll. longis 0,2 polJ.

latis longe persistentibus ; calyx teuuls membrana -

ceus subcurvatus sericeo-pubescens campanulatus

5-fidus , 0,8 poll, longus , laciniae aestivatione

imbricatae e basi lata subcordata ovatae acumi-

natae corollae adpressae 0,25 poll. longae, 0,15

—

0,2 poll. latae , 2 superiores latissimae obliquae ,
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inCma reliquis allgu^lio^ vix loiigior ; vexillum ca-

lyce duplo longior flaccidum 1,4 poll. latum

,

1,7 poll. longiim complicatum primo albidumdein

caesium linea media vinea et slriis violaceis diver-

gentibus in medio notalum ; alae et carina sub-

aequilongae , vexillo inclusae , albidae ;
alae cari-

naeadglutinatae , obovato-cuneatae, rectae.ungue

0,4 poll. suffultae, 0,6 poll. longae, 0,3 poll. la-

tae ; carina 2-pelala
,

petala superne vix cohae-

rentia falciformia ungue 0,5 poll. suffulta 0,5 poll.

longa , 0,25 poll. lata; stamina una cum petalis

calycis fundo dilatalo inserta carina lota inclusa ,

tubus filamentonim et filamentum liberum vexilla-

re adscendenti-curvalum, 0,7 poll. longus, apici-

bus liberis 5-dynamis filiformibus , antherae ob-

longo-ovatae apiculatac loculis parallelis; ovarium

stipite curvato 0,2 poll, longo suffullum lineare

viride 2-coslalum 0,25 poll. longum , 0,05 poll.

latum apice in stylum longissimum flexuosum vi-

lescenli-albidum , versus apicem intus pilosum ,

0,6 poll. longum altenuatum ; stigma discoideucu

parvum ciliatum ; legumen stipile 0,3 poll. longo

crassiusculo patcnti sulTullum , erecliusculum (cum

stipile angulum subrectum formans) glaberrimum

lineari-oblongum , slyli basi persislente + longa

apiculalum , 1,2— l,7poll. longum, 0,3 poll. cras-

sum bivalve intus septulis Iransversalibus plurilo-

cellatum , valvis versus marginuni sii])ei'iorem cari-

nati» , carina elevala , inde legumen inaperlum sub

4-gonum flavo-fuscum intus iividum : semina 5—7
Kjihaerica liepalica, gluline involula et inde ejecla

>;i''pc foliis adhacrenlia, uiiibiiico orbituluii gilvu.

>AT. TIJD'CUB. D. XI. St. I. 7
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25. Pdaseoi.ds (Stropuosttles EIl. ? Erdl.)

BUHiLis HssKL, Catal. hrt. bog.

Quoad Genus et Subgenus. Cf. EndI, Gen.

6674.

Quoad Speciem. Cf. Ph. scaber Sld. DC. Prdr.

II. 395. 50. el Ph. radiatus L. DC. Prdr. I[. 395.

49. et species binae anlecedenles DC. 1. c. 47

et 48. Hsskl. 1. c. p. 278. Adn. 8.

Herba annua (forsan e China in Javam intro-

ducta
!
) erecta glabriuscula , caulis angulatus

;

stipulae ovato-Ianceolatae aculae supra basin acu-

tam insertae glabrae erectae persistentes
;
petiolus

erecto-patens glabriusculus supra canaliculatus

,

sublus falcalus 2,0—2,3 pollices longus ; foliola

breviter petiolulata et stipelhs patenlibus (ninimis

Janceolalis sufiulta , lalerah'a in superiore petioli

paria ovala s. ovalo-subrolunda aculiuscula a, ob-

tusa imoque retusa nervis supra crispato-promi-

nentibus, supra viridia pilosiuscula subtus pallida

1,0— 1,5 poll. longa, 0,9—1,3 poll. lala ; pedun-

culus brevïssimus vix 0,1—0,4 poli. longus; inflo-

rescenlia capitala bracteis co oblongls aculis ad-

pressis tecta; flores evoluti I—3; calyx campanu-

latus, lacinia superior lata 2-fida , iuferiores 3 sub-

aequales lubo breviores ; vexillum flavum 0,7 poll.

latum , 0,4 poll. altuin
,

paleus marginibus in-

flexis , basi vix anguslalum , breviter unguicula-

tuin supra unguem ulrinque breviter auriculatum

,

in media lainiua paulo supra auriculas gibbus

I oblongus parvus; alae apice inteusius coloratae
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coniiculis insiiieiUes, 0,5 poll. longae, 0,3 poll.

latae, carina flavescenti-albida lorla , margine su-

periore supra medium connalo, lalere quoque ap-

pendice corniformi acuminato aucta ; filamento-

rum pars libera filiformis lorta; ovarium brevissi-

mum stipitatum basi anuulatum lineare 0,5 poll.

longum, 0,05 poll. lalum; slylus sub angulo recto

ovario insidens , ovarium longiludine superans , fi-

liformis torlus , versus apicem sublus subbarbalus
;

stigma crassiusculum ; legumen in pedunculo pa-

lenli-ereclo 0,4 poll. longo pendulum glabrum

lividum subreclum teres subtorulosum intus pseu-

do-islhmis praeditum 1,8 poii. longum 0,2 poll.

crassura , basi leviler allenuatum apice mucrona-

tum , mucrone breviler acuto 5-spermo ; semina

pl^onga turgida utrinque truncata (exsiccata sub-

comprcssa) hyacinlhina , hilo albo lincari.

26. ViGSA (Catjakg) noRACDALis Ënoi.

Quoacl Genus et Subgeiius. Cf. Endl. Gen.

CG75. c.

Quoad Speciem. Cf. DG. Prdr. IL 399. 24.

(Uolicboa Brot.). —

:

lierba annua (e Proraontorio Bonac Spci for-

8an allata ?) volubilis 6—7 pedes aila; rami torti

gubangulati luberculis minulissimis asperuli ; stipu-

lae oblongac pellalo-adnatac ereclae lougiter acu-

niiualac , basi rctrorsum subulato-appeudiculatac

ii'iMjsac pcrsittcntcs niarccsccutcs 0,5 poll. Ion>

7»
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gae 0,2 poll. latae; petiolus foliolis brevlor, tnécliö

articulatus ibique foliola lateralia gerens , tolus ad

foliolum terminale 1,0—3,0 poll. longus, glabrius-

culus s. scabriusculus sulcalus supra planus inar-

gine utroque subalatus indeque canalem angiis-

lum sat profundum referens , alae ad foliolorum

orlum in slipellas produclae parvas patenles sub-

rotundas laete virentes subtus concavas vix 0,1

poll. longas
;
petiolus viridis ad insertionem folio-

lorum supra et ad latera sanguineo-maculalus

;

foliola integra , terminale ovali-subrotundum nunc

subrhombeum 1,5— 4,0 poll. longum , 1,4 3,5

poll. latum acutiusculum , versus basin subatte-.

nuatum subcordatum , lateralia inaequilalera ova-

lo-oblonga subhastata acuta aut acutiuscula altere

latere basi lougiter el horizontaliler producla2—

4

poll. longa , 1,5— 3,0 poll. lata , lalus exterius in-

teriori duplo latius , omnia breviter petiolulata

,

supra scabriuscula sublus pallidiora subglaucescen-

tia venoso-reticulata
;

petiolulus crassiusculus te-

res paulo intensius coloralus
;
pedunculus axillaris

peliolo \ix longior, obsolete angulatus scabriuscu-

lus basi viridis versus apicem rubens, apice in-

crassatus et ramulum nodoso-geniculatum florife-

rum proferens , flores succedanei 6—8 , simultanei

2 sat grandes leviler fragrantes albidae ; calyx cu-

jiiilaeformis 0,25 poll. lorgus, basi viridis caete-

rum sanguineo-rubens , laciniae 5 late ovalae

subulato-acutae, 2 superiores ad acus connatae;

corolla ante anthesin viridis 0,6 poll. longa, vexil-

Itmi subrotundum emarginalum patens dorso rufo-
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stramineum iulu; luridoralbidurn , siipra gib!)OS

semilunares viaeo-maculatutn , 0,9 poll. altum 1,2

poll. lalum , breviter unguiculatiim , unguiculo

canallciilatum , filamentum vexillare recipiens

,

dein semilunari-appendiculatum et supra appen-

dices semilunari-gibbosum ; alae albidae vexillo

paulo minores obovato-spathuiatae , margine su-

periore conniventes ibique lilacino colore sub-

tinclae, margine anteriore rotundalae 0,85 poll.

longae, 0,5 poll. latae , callo carinali insidentes

ungue hamalo-curvato angusto ; carina alis paulo

brevior angulo recto curvata 0,8 poll. longa , 0,5

poll. lata aiba versus apicem subflavescens lucida

,

margine superiore ad apicem fere cohaerenle supra

unguem rectum , 0,2 poll. longum , 0,05 poll,

latum impresso-gibbosa ; stamen vexillare totum

liberum ; filamentum basi curvatum dein rectum

supra medium adscendenti-curvalum candicans

;

tubus stamineus compresso-subcylindricus candi-

cans 0^6 poll, longus rectus, 0,15 poll, lalus,

infcriore parle supra apertus superiore parte con-

nalus
,
pars libera lllamentorum 0,5 poll. longa

curvato-adscendens filiformis; anlherae omnes fer-

tiles flavae versatiles medio dorso afHsae, loculis

conneclivo medio latiusculo subdistantibus utriu-

que approximalis ; annulus nectarifer 10-crenatus

,

10-sulcalu9 lucidus , 0,075 poll. longus ; ovarium

lineare rectum viride breviter et late stipitatum

,

0,55 poll. longum, 0,05 poll. latum; stylus dia-

phauo-flavesceus angulo recto curvatus lucidus

crassiusculus , 0,4 poll. longus ; facie interiore
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villis aericeis dcnsissimis barbatus; stigma l)iiiibutn
,

lobo alteró interiori alroviridi subgloboso lucvi

fertili, altero exleriore conico calcariformi lucido

flavescente ; legumina in petiolo plerumque 2 ere-

cto-patenlia dein pendula ima basi calyce emarcido

persistente cincta, 3,5—5,0 poll ionga, 0,30— 0,c5

poll. lata subteretia inter semina subconstricta

3—O-sperma , basi sterili ± Ionga quasi stipilata

compressa , apice sterili + longiter rostrato acu-

minata, acumen ad apicem subdilatatum subtus-

que subexcavatum intensius coloratum ; legumina

juniora viridia glaberrima , matura ochraceo-slra-

minea , valvae dein tenuissimae intus sericantes et

inter semina seplis-spongioso-membranaceis auctae
;

semina oblonga subcurvala 0,4 poll. Ionga , 0,25

poll. lata (sicca 0,3 poll. Ionga , 0,2 poll. lata)

circa hilum atrosanguineo-nigra dorso albida re-

gulariter colorata ; colyledones crassae , radicula

curvata incumbens, plumula sat magna bilobo-

semilunaris.

27. PSEBDARTHRIA CAPITATA lIsSKL. Cat. I25I. I.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 6689,

Quoad Speciem. Cf. Brm. Ind. 167. l. 54. 1 ,

quam nostra plane quadral ; Wld. Sp. pi. III.

1 189. 43. ÜC. Prdr., II. 336 101 ,
quae nullo

jure ad Desmodium polycarpum DG. II. 334. 82.

reducta est. Cf. Adn. hasce N°. 29. — Omues aii-

torës autem
,
praeeunte Burmannio ,

plantani hanc-

ce eredam laudant, in nostris speciminibus sem-
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per repentem ; — aff. Destaodio trichocaulo DC.

Prdr. II. 335. 97. — Caulis perennis suffruticosus
j

rami repentes teretes versus apicem adscendentes

sericeo-tomentosi 2 —3 ped. longi ; ramuli adscen-

dentes floriferi 1—4 poll. longi; slipulae lineari-

lanceolatae emarcidae longiter acuminatae 0,35

poll. longae, basi vix 0,1 poll. latae, petioli seri-

cei erecto-patentes subtus sulcati, siipra canali*

culati0,5— 1,0 poll. longi, ad foliolorum insertio-

nes stipellis e basi latiuscula subulato-filirormibus

0,2 poll. longis muniti ; folióla obovata s. obovato-

subrotunda basi paulo attenuata , apice obtusa s.

emarginata , supra glabra viridia subtus argenteo-

sericea 0,8—1,3 poll. longa , 0,7—1,1 poll. lala;

ramulorum minora ; inflorescentia racemosa in ra-

mulis axillaribus terminalis ante evolutiouem stro-

biliformis conica , floribus ubique bracteis ovatis

acuminatis extus sericeis margine ciliatis tectis,

semi-evoluta inferiore parle bracteis deciduis , pe-

dicellis patentibus , superiore parte floribus inevo-

lulis capita to-conicis bracteolatis; flores cujusve

inflorescentiae CO parvi kermesini, pedicellis pa-

tentibus dein reflexis filiformibus 0,2 poll. longis;

calyx profunde 4-fidus, basi cupulaeformi , la-

ciuia suprema majore apice breviter 2-fida , om-

nibus lineari-lanceolatis acuminatis puberulis et

ciliatis ; vexillum patens subrotundum kermesinum

0,2 poll. diametro brevissime unguiculatum ; alae

carinae dein desi'ienti adglutinatae , eique paulo

breviores purpureae oblongae obtusae ; carina bre-

viter tingiiiculata leviter curvata margine superiore
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kermesina caetcruni aïbida 0,15 ]juli. luiigu Uciu

dellexa resiliens ; stamiua 2-adclpha i
, filamen-

la 9 , summo apice libera adscendenlia alterna

paulo minora ; antherae oblongae ,
primo inlra

carinam reclusae dein aperlae ; ovariutn brevissi-

xne stipitalum lineare hirsuliusculum 0,2 poll. Ion-

gum , apice longiter ia stykim allenualum ; slyli

pars inferior recta horizontalis , dein angulo reclo

adscendens ereclus teres glaber ; stigma capitalo-

peltatum ; legumen basi calyce et tubo staminee

emarcido explanalo suITullum sessile lineari-ob-

longum , styli basi persistente apiculatum , mar-

gine superiore rectum , inferiore sinuatum 4—5-

spermum et pseudo-articulatum (Hedysareas ae-

mulans) ; immaturum glabium viride reliculatum ,

dein malurum margiue inferiore ab apice ad ba-

sin valvatim aperlum.

28. PsEUDARTHRlA GYRAHS HsSKt.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 6689, sed logu-

mina pilis uncinatis haud tectum , semina stro-

phiolata , alae cai-ina brevioies; — Hsskl. Leg. 10.

el Diagn, nov. 194.

Quoud Speciem. Cf. Wld. Spec. pi. III. 1185.

38,, DC. Prdr. II. 326. 8. cl p,. , Hssld. 1. c. —
pc. Physiol. veget. II. 869; Trevir. Pfluiii. Pliys.

II. 765. l- 731.

Caulis erectus annuus saepius suffruticosus 1,5

—

2,0 ped. allus ramosissimus ; riinii teretes glabri

seniores sublignosi, juniores virides herbacei ; sli-

pulae adpressae lanceolatae acuminalae marco-
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scentes , deciduac 0,15 poll. longae; petiolus pa-

tens s. palcntissimus gracilis teretiusculus pilosius-

culus subciliatus 0,3— 0,6 poll. longus , foliola

1—2—3 gerens , ad basin fbliolorum stipellis

minutissimis linearibus donatus; foliola terminalia

(plantae 2-ennis ! suffruticosae !) elliptico-lanceo-

lata , elliplico-oblonga , ovalia, oblouga utrinque

acutiuscula s. ob- /I,4polI. longaet 0,5 poll. lata

lusa , diversa di- J0,9
0,5

mensione, latera- j''^ — 0,35

lianuncnullanunc ^^>° 0,20

unicum nunc bina oblonga s. obovalo-oblonga

imoque subcuaeata obtusa 0,5 poll. longa , 0,20

poll. lata , aut 0,3 poll. longa et 0,10 poll. lata ,

subglaucescentia maculata glabra , subtus glauca

pilis rans adpressis adspersa ; racemi pauiculati

,

ramuli inflorescentiae glanduloso-pilosi viscidi ,

ante anthesin alabastrum globoso-conicum for-

mantes imbricatum , bracteae ovatae acutae con-

cavae 0,2 poll. longae , 0,15 poll. latae, gla»

briusculae pallide virides 2-florae
;

pedicelli pa-

tentes brevissimi 0,1—0,2 poll. longi visciduli te-

retes; calyx campanulatus membranaceus vix 0,1

poll. longus 2-labiato-5.dentatus pallide viridis

dein rubens subreflexus , dentibus superioribus 2

altius connatis
;

petala mane rubicundo-albida
,

vexillum incarnatum , horis antimeridianis gilva ,

vcspertiuis dein crocea , marcescentia coeruleo-

virescentia-inarginata 0,3 poll. longa ; vexillum

palens post anthesin genitalibus incumbens; ca-

rina cum alis horizontalis dein elastice desiliens
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genitalia hoWzontalia ; stamina 2-aileI-

pha , tubus stamineus albus reclus summo apice

curvatus et filamenta brevia altërna breviora li-

beraiitia ; filameDlum inferum longius produclum
;

OTariüm vïride linèare apicè in styium angulo

rfeclo «urTalum atteauatum sericeo-puberulum
;

Stylus glaber; stigma subpeltalo-capitatum; fra-

fctus immaturus calyce et tubo slamineo emafcido

persislénle suSbrtus sTipitatus , stipite tereli' O;!

poll. longo , rectus viridis nriinule puberulus mar-

gine superiore recto , inferiore sinuato crenato

,

lineis transversalibus septatus 5— 8-sperrntis , apicè

slyli rudinaento mucronulatus maturus , cupreus ,

pilis minutis glandulosis viscido-puberulus
;

ple-

mtnque paulo curvatus tnargine inferiore toto de-

hiscenle 2-valvis; valvae ad lineas transversaJes

conslrifctae 1,0—1,5 poll. longae, 0,2 poll. latae

;

Sèmina reniformia complressa strophiolata 0,12poll.

longa , 0,9 poll. lata hepatica striis punctulisque

bruuneis marmorata lucida.

29. PSKÜBAETURIA POLTCARPA HsSKL.

a. LiLAciKA Uasskl. Cat. 1251. 4.

Quoad Genus. Cf. Spec. anied.

Quoad Speciem. Cf. DC. Prdr. 11. 334. 82^

•(ftn N°. 91 , 102 et 110 synonyma huc referenda

sunt monenle Steudelio (Nomnclt. bot. ed. nov.)

Taldedubius sum ; species N°. 101. DC. 1. c. certe

diVersa vid. adnot. hasce N". 27.) ; Lam. ill. t. 628.

4. Brm. Zeyl, t. 53. 2. p. 118. Iledysamm trifo-
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liatum spicalum; — CodariocalyX conicus Hsskl.

Legum. II , cui descriplioni addenda haecce lia-

beo. — Rarai teretes virides pilis albis adpressis Ion-

gis sparsis lecti , plantae junioris cum foliolonim

pagina inferiore pariter ac petiolis et pedicellis vil»

loso-pubescentes ; stipulae e basi lata acuminatissi-

mae 0,4—0,5 poll. longae , apice filiformi , adpres-

sae deciduae
;

petiolus patens nunc patentissitnus

0,5— 1,0 poll. longus semiteres puberulus ima basi

villosiuscuius nunc summo apice foliolum unicum

nunc paulo supra medium et foliola 2 lateralia

gerens, ad apicem rami floriferi brevissimus vix

0,15 poll. longus , 3-foliolatus; foliola obovato-

oblonga s. ovalia , lateralia terminali angustiora et

multo minora nunc plane deficientia ; terminale

1,5—2,5 poll. longum, 0,9—1,5 poll. latum; la-

teralia 0,8— 1,0 poll. longa, 0,4—0,5 poll. lata;

foliola foliorum floralium magis magisque rotun-

data dein rotunda imoque trausverse ovalia dia-

metro utroque terminalis 1,4— 0,8 , lateralium

0,4—0,2 ; summorum terminale 0,6 poll. longum

,

0,9 poll. latum ; lateralia 0,4 poll. longa , 0,6

—

0,7 poll. lata ; foliola omnia supra pistacino-prasi-

na minutissime strigoso-puberula subtus melina

densiug sericeo-pubera ; racemi ad apices ramo-

rum terminales et axillares , florigeri 2—3 poll.

longi, frutigeri 4—5 poll. longi erecti ante an-

thesin strobilum conicum acutum e bracteis deuse

imbricatis ovatis aculis ciliatis formalum referen-

tC8 , habitu iis Pseudarthr. r.apitatae Hsskl. si-

millimum sed majus; pedicelli bini graciles fili-
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fortnes 0,3 poll. longi pateules, dein reflpx-i in

anthesi adpresse pilosi , in fructu ferrugineo-hirsiiti
;

calyx flavescenti-viridis subkermesinus campauula-

tus 4-deiitalus ; deutes ovali acuti inferiores miiio-

res, superiores latiores paulo alliu? connati ; co-

roUa ei Ps. capt/aiae H. simillima sed major

;

vexilluni 0,3 poll. altutn, 0,45 poll. latum ; ca-

rina 0,3 poll. ionga , 0,2 poll. lata
;

petala omnia

rubicundo-aiba dein albido-Iilacina
;
genitalia pla-

ne Ps. ca2)i/aiue sed iis longiora, ovarium 0,25—
0,3 poll. longum hirsutissimum ; legumina in ra-

cemo plurima secunda Iiorizontalia flavo-fusca,

pilis adpressis hirsulissiina 8-sperma maigine su-

periore recto , inferiore crenalo-sinuato toto de-

hiscente et intra seplorum rudimenta aiba oslen-

dentia
;
pagina iulerior leguminis hepatica lucida

;

semina lucida compressa nephroidea lurida , striis

badüs parvis uotata.

1$. VIOLACEA HSSKL,

differt a varietale priore foliorum summorum fo-

liolis minus rotundatis (an semper ?) , slipulis sa«-

guineis ad basin, calyce laele sanguineo, vexillo

et alis violaceis carina sublilacina ; bracleis acutis

nee acuminatis, alabastris rotundatis!

30. FlEMINGIA (CdAIARIA) IINEATA RxB,

Quoael Genus. Cf. Endl. Gen. 6697. sed vexil-

li margo haud inflexus, slylus raedio incrassatus 1
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Qima'l Su'genus. Cf. Endl. 1. c. Bracteae

sub paniculae ramis floribnsque 3-nae, inlermedia

fuiiaris, laterales angustiores slipuiares, vexillum

uncue anzulo recto laminae inserta ad inserlio-

nem tumidulum.

Quonrl Spectem. Cf. DC. Prdr. [F. 351. 5,

U'ld. Sp. pi. Hl. 1179. 22. Brm. [nd. 167. t. 53.

1., racerai autem nee pendüli ufi Linn. cit. apud

^yld. I. c. nee floribus pendulis , uti Burm. f. c.

dixit , sed paniculali patentes evadunt , floribus

palenlibus ; stipulae haud lanceolalae sed binae

Cünnatae aniplexieaules oblongae , apice 2-cuspi-

datae convolutae.

Fruliculus 2—3 ped. allus slriclus gracilis; ra-

mi patentes et caules teretes inferne glabri super-

ne minutijsime sericei , summo apice triqnelri se-

riceo-argentei splendenles ; stipulae per paria inter

se ultra medium coalitae, lineari-lanceolatae apice

subulalo-acuminatae nunc oblongae apice longi-

ter 2-subuIatae caducae , nunc marcescenles persi-

stentes et dein in partes primarias dilabentes

0,23—0,4 poll. longae, singulae 0,03-0,08 poll.

poll. latae exlus argenteo-sericeae intus glaberri-

mae; petioli erecti patentes s. palenlissimi semi-

teretes subtus 4 sulcati , margine superiore subala-

ti , apice foliola .3 gercntes nee stipellali , argen-

teo-sericei 0,3—0,8 poli. longi , basi incrassati

;

foliola I)revissime petiolulata öblongo-cuneata nunc

obovato-ciuieata acutiuscula s. apice rotundata

basi atteouata 3-ncrvia , tiervis eorumque ramis

divergenlibus lin<-ata , margine undulato crispula
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argeuleo-sericeo-velulina dein ± glabrata , ter-

minale 0,6—2,5 poll. longum, 0,35—1,0 poll. la-

lum , lateralia inaequilatera 0,4—2,0 poll. longa ,

0,2—0,8 poll. lata; racemi paniculati dichotomi

folio breviores aut vis longiores baai nunc foliati

,

ramuli patentes bracteis ternis suffuiti pauciflori

una cum pedicellis et calyce minute glanduloso-

pilosi indeque visciduli; bracleae niinutae cadu-

cae, inlermedia ovata acuta adpressa, lalerales

lineares paulo longius persistentes 0,1 poll. vix

longae ; ramuli secundiflori , floresS—7 patentes

jucundi ; pedicelli patentes fructiferi reflexi , 0,

1

poll. longi , teretiusculi virides ; calyx basi laele

viridis caropanulatus profunde 5-fidus, laciniae

tubum 3plo majores 0,15 poll. longae fuscescen-

tes lineares acumiuatae 2-labiatae , 4 adscendentes

vexillo per paria adpressae , infima carinam susti-

nens paulo longior ; vexillum laciniis calycinis

vix longius patens (nee margine involutum) ungui

caualiculato sub angulo recto insertum et in loco

insertionis vix tumidum, radiatim purpureo-stria-

tum margine albidum diametro 0,2 poll. ; alae

carinae margini superiori supra basin adglutinatae

anguslo - lineares subfalcatae obtusae purpureae

dein sanguineaCj basi hamalae, ungui tenuissimo

albido 0,05 poll. longo suffultae , cum ungue 0,2

poll. longae; carina basi unguibus binis albis te-

nuissimis 0,05 longis suffulta, ibique bipartita vi-

ridis apice sanguinea falcato-semiorbicularis , dia-

metro transTersali 0,15 poll. , verticali 0,08 poll.,

gcnilalia tola includens; slamina 2-adelpha |; fi-
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lamenlum vexillare basi crassum adscendens dein

geniculatum descendens et in filum , versus me-

dium tubo stamineo adglutinatum , tenuissimum

album productum 0,2 poll. longum ; anthera ter-

minalis oblonga minuta ; tubus stamineus basi ho-

rizontalis latiusculus dein descendens et versus api-

cem falcato-adscendens attenuatus albus nitidulus;

iilamenta e tubo ad partem adscendenlem libera

subaequilonga , anlherae oblongae parvae ; ova-

rium breviter stipitatum semiorbiculare viride pilis

sericantibus adpressis hirsutum 2-ovuIatura , dia-

metro 0,05 poll. ; Stylus tenuissimus albus curvato-

adscendens medio geniculato-incrassatus et supra

geniculum inferiore parte robustior, 0,2 poll. lon-

gus ; stigma truncato-capitellatum subciliatum ;

legumen in pedicello erectüm , calyce marcescenli

persistent! suiFultum ovale subquadratum hirsuto-

puberulum flavo-fuscum 2-spermum.

Dedi id. Mart. gi3 i3 ccc xtiv.

O
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OVER BEitB

CASÜARINA, OP SUMJTRA oivtdfjit,

Doon

F. J U N G H ü H N;

BESCHREVEN DOOR

W. H. BE V R I E S E.

Terwijl de Kruidkundigen in de laalsle jarett

meer in het bijzonder de verwantschap der Ca-

suarineae onderzocht hebben , waartoe slechts

één geslacht , Casuarina (bekend sedert RuMpn j

genoemd door Likhabds, maar door Labillar-

DiÈBE gevestigd ) is gerekend , schenen echter

de soorten van deze kleine, maar bovenal, ook

uiteen physiologisch opzigt merkwaardige, plan-

tengroep minder bepaald de aandacht te trekken.

Ongetwijfeld is eene van de redenen, welke de

beoefenaren onzer wetenschap daarvan hebben

afgehouden
, gelegen in de moeijelijkheid om

goede en ter vergelijking geschikte specimina te

erlangen. Ue optelling door Ccrt Sprengel is

niet kritisch en dus van geringe waarde ; niet veel

meer beteekent helgeen Willdenow heeft aange-

teekend. De behoefte aan eene meer volledige

behandeling van dit geslacht wordt des te grooter^

KAT. TIJOSCHS. L). XI. St, 2, 8
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naar mate hel aantal soorten toeneemt, en dit

was in de laatste jaren aanmerkelijk.

Indien de Kruidkundigen moglen genegen zijn

,

mijne pogingen lot het bearbeiden van dit ge-

slacht te begunstigen door de toezending van spe-

cimiua , welke lot vergelijking geschikt zijn , zal

ik trachten daarvan een zoo nuttig mogelijk ge-

bruik ten behoeve der wetenschap Ie maken. Er

zijn enkele tuinen in Europa , vi elke een groot

aantal soorten bezitten en in de herbariën zullen

er niet minder voorhanden zijn. Aanvankelijk

breng ik reeds mijnen dank voor de heusche on-

dersteuning of toezegging daarvan aan de Heeren

Blume , MiQUEL en Splitgerber.

VoQr eenige maanden ontving ik van den be-

kenden verdienstelijken Kruidkundige F. Jüng-

HOHN , thans op Java , een gedroogd vruchtdra-

gend exemplaar van eene door hem op Sumatra
,

ontdekte Casuarina , welke hij , naar het mij voor-

komt te regt , voor nieuw houdt , en die zeker

onder de schoonste soorten van dit geslacht is te

rekenen. Zoo ver ik weet, was op Sumalra

deze planteuvorm nog niet gezien. Op het vaste

land van ladië is ééne soort, C. muriaata Roxb,

bekend (Flor. ind. III. 519). De onze schijnt

mij toe den meest tropischen vorm van deze

groep uil te maken, en zoowel door hare groo-

tere ontwikkeling als geographische stelling, als

het ware aan het hoofd te staan van de soorten

,

welke zich op de lange reeks der eilanden Java

,

de Molukkos, de Philippynen en Australië in de

rigting naar het Zuid-ooslen verbreiden. De hier
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befJoelde soort is door Juughdhh gevonden in hot

gebied der Batlas , hetwelk is gelegen in de bin-

nenlanden van het genoemde eiland en , volgens dè

door ons Gouvernement uilgegevene Kaart , tüs^

Schen 0° —3° N. breedte en ongeveer 98°— 101°

Ooster - lengte van Gree.nwich, welk land töt

hiertoe in geen opzigt bijzonder bekend is.

Ik schets deze soort van Joncnuns voorlodjjl^

tilJus

:

Casdabika Sumatbana Juivaa.

C. B fronde rotundato - explanata , umbracïllii

formi ," ramis teretibus, ad nodos annulatis; ra-

mulis teniiissimis, acute-tetragonis, profunde sul-

catis; vaginae ramulorum apicibus quadridentatis,

dentibus squamosis , scariosis ; strobilis terminali-

bus , maximis, siibglobosis, fructibus multiseriatis,

horizonlalibus. 'i^l.MOoy

Adumhratio. Arbor'iO', Irunco 1' crasso. Frons

in junioribus pyramidalis, in adultioribus i*dtüii>

tlato-explanata , umbraculiforniis {Junch. in litt.).

Rami incurvato-patentes , ferruginei , ad intervalla

aequalia toto andbitu transverse sulcati , lapsorum

ramulorum cicatricibus , alte saepius immersis ,

nolati ; intcrnodia singula ramorum striis qiialer-

nis, longiliidinalibus, in processus denliformes, acu-

tos terminalis , cum iisdem internodiorum prori-

morum alternanlibus
, praedita. Ramuli tenuis-

simi i'rondem consliluculcs, ülirormes ,
(in sicco
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specimine) sordide virescentes , alque iniprnodiig

omnium, quas vidi , Casuarinarum Ijrevissimis,

fere duo millimetra aequantibus , compositi. Stro-

bilus 2:^—4 cent. longus, 2^ cent. latus, ereclus

,

sordide brunneus, basi instructus disco annulato

crasso , e bracteolis minutis , imperfeclis , conua-

tisque forraalo ; caeterum constans bracleis axi

communi insertis , arcte sibi invicem adpressis

,

basi tenuioribus et angustatis , apicem Tersus in-

crassatis, latis , exierna in facie inaequalibus, su-

pra , infra el ad latus utrumque ad excipiendos

fructus impressis. Garyopsides in unaquaque serie

Iransversa quaternae , borizonlales , cura iisdem

proximae seriei semper alternantes. Caryopsig

singula conlinetur bracteolis "binis , ultra cent.

longis , ovatis , brevissime subincurvato-acumina-

tis , crassis , lignosis , brunneis ; bracteolarum su-

perficies internae sibi adpressae
,
pianae , basi fo-

Teolatae , badiae ; externae vero convexae , fere

naviculares, durae, albiflo - striaiae , marginibus

aculis, per totam longiludinem secedenlibus. Fru-

cticiilus ipse alatus , expansione membranacea

,

tenuissima ,
pellucida , in medio linea opaca

,

brunnea instructa , valvarum totam loiigitudinem

aequans , in basi referens seminis (in nostro spe-

cimine aborlivi ) vestigia ; quam igilur parlein

mihi non licuit examinare. Caeterum aliarum

specierum
,
quas in promptu habeo , investigatione

,

ea quae Bii.L4KDiïaiüs , Tubpisus aliique de eo

organo scripserunt aul figuris iliuslraverunl , miiii

contigit confirmare.
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Crescil in ditione Raliarum, insulae Suma/rae,

in planitie Silanhon (Salingdon ?) et Tobah , ad

altitudiaem 4000'. Nomen Balt. Andw lUangan.

Opmerkolijk is de overeenkomst van de vrucht

der nu door mij beschrevene plant , met die

,

welke is beschreven bij Rumpu , Herb. amb.

III. p. 87, en afgebeeld op plaat 58 A, onder

den naam van fructus irregularis Casuarinae

Cele'jicae. De afbeelding van Rcmpe's Casua-

rnta terreslris (t. a. pi.) hoezeer in houding

onze plant nabij komende , is zóó onvolkomen

,

dal ik , voor als nog , niet zou durven beslissen

lol welke soort dezelve moet gcbragt worden.

Amsterdam I Maart 1844.

I

k



MICROSCOPISCHE WAARNEMIiVG OVER DE WIJZE WAAR^

OP ZICH BIJ DE HOOGERE DIEREN DE VEZELS DEI^

ZENUWEN IN HET RUGGEMERG , TOT DE VEZELS

^A.n HEI RUGGEMERG ^{.F YEABÓVDEN
{

BOOR

I, Y A H DEEN.

Sedert eenigen tijd heb ik mij onledig gehour

den , met mij zelven door het mikroskoop eenig licht

te verschaffen , over den aard en de wijze, waarop

de zenuw-vezels in het ruggemerg zich verhouden
;

daar de meeningen der natuuronderzoekers daarom-

trent zeer uiteen loopen. Sommigen leeren name-;

lijk , dat de vezels der zenuw-wortels niets anders

zijn dan voortzettingen der zenuw-vezels van het

ruggemerg; anderen bestrijden deze meening et»

beweren , dat de zenuw-vezels der voorste wortels

der ruggemerg-zenuwen voortzettingen zijn van de

zenuw-vezels van de achterste wortels , en dat

deze vezels in het ruggemerg zich met de zenuw-

vezels van het ruggemerg kruisen ; met andere

woorden , dat de voorste en achterste zenuw-

wortels van het ruggemerg , dezelfde zenuwen

zijn , die slechts door het ruggemerg heen loopcti.

Tut deze laatste uitkomst is men gekomen duor
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onderzoek met het mikroskoop bij kleine yer-

grootingen.

Het is mij niet gelukt, welke vergrooting van

het mikroskoop ik ook bezigde , en welke moeite

ik mij ook gaf , den overgang van de vezels

der voorste zcnuw-wortels als voortzettingen der

vezels der achterste wortels waar te nemen ; en ik

geloof ook niet , dat men gemakkelijk deze daad-

zaak , zij moge gegrond zijn of niet , zal kunnen

waarnemen. Ook heb ik niel gezien , wat insge-

lijks beweerd wordt, dat de zenuw-vezels der

wortels vereenigd , bundels gewijze , digt aan el-

kander gesloten , door liet ruggemerg heengaan.—
Maar wat ik gezien heb, en wat mij voorkomt

niet geheel onbelangrijk te zijn , daarvan geef ik

hier eene afbeelding , en zal dezelve in het kort

beschrijven , nadat ik vooraf gemeld heb , hoe ik

toevallig tol deze waarneming gekomen ben.

Door middel vaneen buitengewoon scherp, zeer

dun geslepen en breed mes , heb ik mij geoefend

om de dunit mogelijke doorsneden van het rug-

gemerg, dat eenigen tijd in sterken wijngeest ge-

legen had , te verkrijgen. Deze doorsneden bragt

ik onder het mikroskoop , bij verschillende ver-

groolingen. Somwijlen , niet altijd , bezigde ik

daarbij het compressorium. De uitkomsten, welke

de op dusdanige wijze menigvuldig gedane on-

derzoekingen opleverden,' beantwoordden geens-

zins aan mijne verwJichling. Kindelijk trof ik eens

cenc zeer dunne overlangsche doorsnede van een
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stukje ruggemcpg uit de lendeslreek van een kttlf.

Dit legde ik op dun glas en bragt het onder

bet compressoriura. Nadat het aan tamelijk ster-

ke drukking eenige minuten blootgesteld was , be-

vrijdde ik het van het compressoriura en zocht,

nadat ik het met water bevochtigd had , door

middel van een zeer scherp mesje , zeer voor-

ziglig nog meer van de oppervlakte af te schrap-

pen , om op die wijze het praeparaat nog dunner

Ie maken. — Doch hierdoor vernietigde ik het

grootste gedeelte van hetzelve (zoo als dit na

dusdanige behandeling natuurlijk en mij dikwijls

gebeurd is , ) en behield slechts een onbeduidend

gaaf stukje over, dat mij desniettegenstaande voor

naauwkeurige onderzoekingen zeer vatbaar toe-

scheen; het was een klein gedeelte van een ze-

nuw-wortel , nog in verbinding met een zeer klein

stukje van de doorsnede van het ruggemerg, •—

Daar, door de»e bereiding, dit overgeblevene kleine

gedeelte droog geworden was , bevochtigde ik het

met water en bragt het onder het mikroskoop van

Oberhavsea. Bij eene ver^rooting van 320 maal

lineair, zag ik naauwkeurig wat de bijgevoegde

plaat aanduidt j ik zag namelijk , dat de rugge-

merg-vezels , daar , waar de zenuw-wortel in het

ruggemerg overgaat , zich niet alleen kruisen met

de vezels van den zenuw-wortel , maar met de-

zelve , om ZOQ te spreken , door gevlochten zijn

;

en dat wel op eene zeer onregelmatige wijze,

ïoodat dezelfde ruggemerg- vezels dan eens in grog-
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tere en (lm in kleinere uitgestrektheid de zenuw-

vezels bedekken , dan weder onder dezelve liggen.

In het geheele praeparaat , dat ik menigvuldige

keeren onderzocht heb , heb ik nergens eene enkel,

zenuw-vezel in die van het ruggemerg zien over-

gaan. — De teekenaar heeft het voorwerp vrij

goed afgebeeld ; echter doet het mij leed , te ont-

dekken , nadat de plaat reeds afgedrukt was, dat

op den uilersten rand van het ruggemerg, zoowel

onder als boven de vezels van den zenuw-wortel

,

eene vezel afgebeeld is, welke in eene vezel

van het ruggemerg schijnt over te gaan. Dus-

danige vezel was in het praeparaat niet aanwe-

zig. Alle vezels van den zenuwworlel hadden

in het midden van het praeparaat eene transver-

sale , aan den boven- en benedenkant van hetzelve

eene meer schuinsche rigting. De vezels van het

ruggemerg hadden alle nagenoeg eenen longitu-

diualen loop.

Bij gelegenheid , dal ik deze waarneming mede-

deel , die geene andere waarde heeft, dan aan Ie

wijzen hoe het weefsel van het ruggemerg is bij den

aanvang van den overgang der zenuw-vezels in het-

zelve, wil ik melding doen van de twee volgende

daadzaken , waaraan ik door veelvuldige andere

onderzoekingen mei het mikroskoop bij het rugge-

merg van het kalf en de kikvorsch gekomen ben ,

namelijk: 1° dat evenmin bij het kalf, als bij den

kikvorsch, de zenuw -vezels voortzettingen zijn

van de zenuw-vezels van het ruggemerg, — Mei
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belréktïng lól dèn Kikvorscli ia deze daadzaak

,

door proeven, reeds in 1841 door mij bewezen

(vergelijk dit Tijdschrift , IXde Deel , en Froriep's

Tioti%en, Band 25. N° 21). — 2° Dat de ingang

van de zenuw-wortels in het ruggemerg bij de

kikvoMchen geheel verschillend is , van die bij

het kalf. Over dit laatste punt , hetwelk van het

grootste belang voor de physiologie is , hooj) ik

nader eertige medeJeelingen te doeu.

VERKLARING der PLAAT.
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ANTWOORD

VAN

J, L. C. SCHROEDER van der KOLK

pp eenige aanmerkingen , welke op dcszclfs

bijdrage tot de anatomie va/n den Stetwps

Kukang , door den Hoogleeraar

W. Vrolik gemaakt zijn (ï).

Nadat ik mijne bijdrage tol de anatomie van den

Slenops Javanicus oi Kukang in hel Tijdschrift

voor Nat. Geseh. en Physiol. VIII D. van de-

Hoogleeraren van der Hoeven en de Vriese had ge-

plaatst , zag ik met groot verlangen uit naar de op-

gave van de bijzonderheden, v^aardoor zich van dit

dier de Slenops tardigradus zoude onderschei-

den , die zich toen nog levend in de rijke Dier-

gaarde te Amsterdam bevond , daar ik door de

vergelijking van deze zoo na verwante species

meerdere ophelderingen in verschillende punten

hoopte te ontvangen , die hel mij niet mogelijk was

geweest tot zekerheid te brengen , door den ge-

brekkigen toestand van het nog zeer jonge exem-

plaar, hetwelk gedurende verscheiden jaren op

( I ) Hidieiches il' Anatomie comparcc sur Ie genre

SUnops d'Illigu , X 1). Nieuwe Verli. 1 KI. van

hel Kou. Ned. Inslituul, p. 15 sqq.



gpiritiis was bewaard gebleven , en mij alleen tea

dienste stond ; bovendien verwachtte ik , dat het

wezentlijk bestaan van twee verschillende species

,

de Stenops Javanicus en tardigradus , hierdoor

nader zoude bevestigd worden, daar de uitwendige

vorm en kenteekenen zulk een gering verschil op-

leveren , zoo als door mijnen vriend, den Hoogl.

VAW DER HoEïEM in zijuc aanteekeningen achter

mijne bijdrage , bl. 68, genoegzaam is uit eeu

gezet.

Om deze redenen had ik den Hoogl. W. Vhohk.

aangespoord , de ontleding van dezen Stenops tar-

digradus te ondernemen , en de resultaten hiervan

mede te deelen , waaraan zijn Hooggeleerde niet

alleen heeft voldaan , maar ook nog door de ver-

gelijking met eenen Stenops gracilis , en zelfs

volgens zijne verzekering, tevens met eenen Ste-

nops javanicus , waartoe zich de gelegenheid had ,j

aangeboden , meerdere belangrijkheid aan deze

Verhandeling heeft getracht bij te zetten , waar-

door hij , voor zoo verre nog eene ontleedkuudige

beschrijving van den Stenops tardigradus ontbrak,

de beoefenaars der vergelijkende ontleedkunde op

nieuw aan zich heeft verpligt.

Geenszins wil ik echter mijne verwondering ont-

veinxen , toen ik bij de lezing ontwaarde , dat de

uilkomsten , welke de ontleding van den Stenops

javanicus den Hoogleeraar Vhohk zouden heb-

ben opgeleverd , van mijne vroegere beschrijving

op bijna alle punten zoo zeer verschilden , dat

,

hoezeer mijn Exemplaar nog zeer jong en lang op
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spiritus was bewaard gebleven , en hierdoor voor

eene naauwkeurige ontleding minder geschikt ge-

worden , echter niet alle verschilpunten hieruit

alleen konden verklaard worden.

Bewust echter deze ontleding , waarvan ik de

aanteekeningen , op het eigen oogenblik door mij-

nen afgestorvenen Vriend , den Hoogl. van der

Boos Mesch gemaakt, nog bezit, niet zoo on-

naauwkeurig te hebben verrigt , dat dezelve zoo

zeer van de waarheid koude afwijken , kon ik

niet gelooven , dal ik volgens den Hoogl. Yholik.

een zoo geheel abnormaal wezen van den Slenops

Javanicus zoude gemaakt hebben (1) (omlreut

eenige onzekere punten had ik zelve mijnen twij-

fel aangegeven) ; het was mij dus dubbel leed

,

dal de Hoogleeraar Vsolik niet aan mijn verzoek

om mij de punten van verschil voor de uitgave te

willen opgeven , heeft kunnen goedvinden te vol-

doen , daar zijn Edele mij meldde , dat wij tot na

dien tijd onze discussiën konden besparen , hoe-

zeer ik mij gaarne zoude overtuigd hebben of de

Stenops , door VaoLiK. ontleed, waarlijk een

Slenops Javanicus geweest was , waardoor meer-

dere zijner misvattingen hadden kunnen worden

voorgekomen.

De Hoogleeraar VaoiiK verzekert namelijk wel,

dat hij ook den Slenops Javatdcus heeft ont-

leed , maar geeft nergens eenig keuleeken aan.

(1) hecherches d'anat. compar, sur Ie g""^ Slenops

<tllliger
, pag. 77.
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Waaruit men besluiten kan , dat zijn voorwerp

waarlijk tol den Stenops Javantcus behoorde

,

en hij rich bij de gelijkheid dezer dieren niet in

de species heeft vergist ; wij lezen wel op bl 81

van zijne Verhandeling, dat het eenige verschil,

hetwelk hij heeft opgemerkt in eene grootere on-

gelijkheid der beide haemisphaeren der groole her-

senen bestaat , waarvan hel regier bij den Sienops

Javanicus , hel linker bij den tardi^radus grooler

zoude zijn, maar dat voor alle de overige bijzon-

derheden de analogie zoo volkomen mogelijk was,

waarop hij drukt, uit vrees, dat men het verschil

lusschen zijne waarnemingen en de mijne uit een ver-

schil van species zoude willen verklaren ; deze ver*

schillende grootte echter der haemisphaeren kaït

wel geen kenmerkend bewijs van verschil van

species opleveren , te minder , daar ik in mijne onU

leding van den Slenops Javanicus
,
juist omge«

keerd, hel linker haemisphaerium iets groóler dart

het regier had gevonden (l). '

Op bl. 102 zijner Verhandeling merkt de Hoog-

leeraar nog wel aan , dal de löf rib bij den Ste"

7iops Javanicus klein en zeer groot is bij den 1^/6^.

nops tardi^radus , doch hij schijnt zelve hieraan

geen groot gewigt te hechten , daar hij onmiddel-

lijk laat voorafgaan, dat deze rib zeer variabel is.

Hel blijkt dus geenszins, waaruit de Hoogleeraaf

Vrolik met zoo veel zekerheid heeft opgemaakt

,

dat hel eene door hem ontlede exemplaar waar-

(1} Zie mijne Bijdrage, bl. 11,
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lijk een S/eriops Juvanicus was , of indien de

gelijkheid tusschen de beide genoemde species in-

derdaad zoo ^root zoude zijn , dan kan men deze

dieren wel niet als twee verschillende species be-

schouwen, maar zoude dezelve hoogstens tot ge-

ringe variëteiten moeten terug brengen ; een vraag-

stuk , hetgeen voor de wetenschap niet geheel

onbelangrijk mag geacht worden.

Hoe veel gezag en verdiensten ik ook gaar-

ne aan den Hoogleeraar Vrolik in zaken be-

treffende zoölogie en vergelijkende ontleedkunde

toeken , is echter eene verzekering alleen , dat hij

inderdaad den Stenops Javavicus zoude ontleed

hebben , zonder eenig nader bijgebragt bewijs in

eene zaak van zoo veel verschil , wel niet genoeg-

zaam , en dat de Hoogleeraar Vbolik werkelijk

zich hierin heeft vergist, en eenen Stenops tar^

digradus met eenen Javantcus beeft verwisseld

,

en dezen laatsten niet eens heeft onderzocht

«

xal , zoo ik meen , uil de straks aan te voe-

ren bijzonderheden overtuigend blijken ; hierdoor

wordt dan ook van zelfs verklaard , waarom

bij de analogie tusschen deze beide species zoo

Tolkomeo mogelijk vond , zoodat hij zelfs in de

benaming zich niet gelijk blijft. Zoo wordt b. v,

op bl. 94 gezegd, dat op PI. II. Fig. 2 het Colon

en Coecum van eenen Loris (Stenops) tardigra»

dus is afgebeeld , terwijl deze zelfde figuur in

de verklaring der i)laten gezegd wordt het inge*

wand van eenen Loris (Stenops) Javantcus voor

te stellen.
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Daar echter inderdaad een zecT nanmerkclijk

TorschiL in den vorm van eenige inwendige dee*

len tusschen deze beide species aanwezig is , laat

zich hieruit van zelve reeds een groot gedeelte

der aanmerkingen verklaren , welke de Hoogleeraar

Vrolik ten gevolge van zijne bevinding gemeend

heeft op mijne beschrijving te moeten toepassen

,

zoo als later blijken zal. J^

Door de bijzondere welwillendheid namelijk van

den Heer Westbkmar , Directeur van den zoolo-

gischen tuin te Amsterdam , wien ik voor dit blijk

van zijnen onbekrompen zucht ter bevordering der

wetenschappen opentlijk mijnen hartelijkslen dank

betuig , gelukte het mij , den tronk met de inwen-

dige deelen van een versch voorwerp van den

echten Slenops Javanicus te bekomen, zoodat

het mij zelfs mogelijk was , de bloedvaten met ge-

kleurde slof zeer gelukkig op te vullen ; ofschoon

ook aan dit voorwerp de schedel en extremiteiten

ontbraken , was mij dit echter van buitengemeen

gewigt om mijne vroegere waarnemingen aan-

gaande de borst- en buiks-ingewanden nader te

kunnen toetsen , waardoor ik niet alleen een groot

deel mijner vroegere beschrijving bevestigd zag,

maar ook de overtuiging ontving, dat er zulk een

aanmerkelijk verschil bestaat tusschen den Slenops

tardigradus en Javanicus , dat dezelve nood-

zakelijk tot twee verschillende species moeten ge*

bragt worden.

Daar echter de Verhandeling van den Hoog-

leeraar Vrolik buitendien aanmerkingen op mijne
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Uilgegevene beschrijving bevat, waarmede ik mij

niet geheel kau vereenigen , zie ik tnij , ook na de

Verklaring des Hoogleeraars: u cependantj'aifait

« mon possible pour eviter les ennuis et les desa-

tt, gréments d'une polémique continuelle "
1. c.

p. 77, waarvan mij de toepassing niet duidelijk is ge-

worden , wel genoodzaakt , mijns ondanks , opeutr

lijk ia eenig nader onderzoek ten opzigte van de

voornaamste punten van verschil tusschen de be-

schrijving van den Hoogleeraar Vrolik en de

mijne te treden.

De hoofdaanmerkingen van den Iloogleeraar

VaoLiK. op mijne beschrijving van den Stenops Ja.'

vanicus betreffen vooral de hersenen en ingewaa-

den ; aangaande de hersenen , moet ik vooraf op-

inerken , dat, indien dezelve, vooral uit jeugdige

voorwerpen , lang in spiritus zijn bewaard geble-

ven en hierdoor verhard geworden , het niet wel

mogelijk is, de pia tnenaix van dezelve af te zou-

deren , zonder eeue zeer dunne laag van hersen-

stofmede te nemen, welke, daar de pia 7neni7ix

zelve door het lang verblijf in spiritus meer on-

doorschijnend wordt , niet gemakkelijk te ont-

dekken is ; ik geloof gaarne , dat dit ook het

geval -zal geweest zijn bij mijne ontleding der

hersenen van den Stenops, .waardoor eene zeer

fijne dunne laag der bovenste vezelen kan zijn

weggenomen , zogdat de hieronder gelegene zich

duidelijker hebben vertoond.

Ten opzigte der hersenen bepalen zich de voor-

naamste aanmerkingen van deu Iloogleeraar Vbolik

«AT. TIJDSCDB. l). XI. St. 2. 9

L
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tol (!en zamenhang der Jlocnuft van liet cerebel'

ïüm met den pons vurolii , de corpora pyrami-

dalia , en de corpora (/uadrigemina. Ik had

gezegd (1): « op de grondvlakle der hersenen is

«( bijzonder merkwaardig de zoo vlakke , naauwe-

« lijks merkbare verhevenheid van den zoogenoem-

« den pons varolii , waarvan de dwarse ve-

il' zeis, van de flocciiH afkomende, met de op-

« gaande uit de corpora pyramidalia zich krui-

«I sen en door elkander loopen , doch zoo ,

A dat de strengen uit de corpora pyramidalia

'« de dwarse vezels van den pons varolii be-

« dekken ; eene vorming , welke mij niet bekend

« is , dat bij eenig zoogdier anders' voorkomt , ea

« tiiet de geringe ontwikkeling der halfronden van

% het cerebellum zamenhangt, en de vorming van

« dit deel- bij de vogelen zeer nadert ;" en een

Weinig verder : « zeer trok het echter mijne aan-

« dacht , slechts een enkel paar van de corpora

(I quadri^emina te viniien. Indien zich dit zou

K bevestigen , zoude de Kukang" zich hierdoor

« van alle bekende Mammalia onderscheiden
,

« welke deze verhevenheden alle dubbel bezitten

,

« en hierin tot de vogelen naderen ; misschien

n echter is het achterste paar zoo weinig ont-

« wikkeld, zoo tils dit b. v. ook in den mol en

« haas plaats heeft , dat ik dezelve niet heb kuh-

« nen onderscheiden." Be Hoogleeraar Vholik

zegt hierop : » 11 faut que eet anatomiste ait vlé

IIJIS ,13.

!

(1) Bijdiajje 1. c. M. 13.
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» indult en erreu7-par les causesdéja indiqjtées ;

(namelijk dea bedorven toestand van mijn voor»

werp) » autremenl Je ne sais comment in'expli-

» quer ,
qiCii ait pu croire

,
que Ie flocculus dv,

» cervelet se continudt dans la protubérance céré-

yybrale; qtte les faisceaux des corps pyramidanx

y>allassenl au dessous et au devant delaprotu-

» hérance cerebrale , en la couvrant a la base du

» cerveau , et qu'il n^ait vu
,
que deux corps qua-

»drijumeaux a;/ lieu de quatre, Ces dispositions

» sont tellement hors de ligns chez un Marnmi-

y>fere , que mSme a defaut d'observ'a.tións éla-

» blissant Ie contraire , elles né seraiênt guère

vadmissibles''' (1),

"Wat het eerste punt betreft, hoe ik heb kun-

nen gelnoveii, dal de vezelen , van de Jlocculi af-

komende, in den pons faro/u overgaan , hétvvelk

door den Hoogleeraar Vrolik. met het woord con-

tinuer is vertaald , is niet zoo vreemd : want,

niellegenstaande de zoo stellige verzekering van

den Hoogleeraar Vbolik, is en' blijft het eene

waarheid , dat er vezels van de flocculi in den

pons varolii overgaan , hetwelk wel het aller-

minst door het vreemd bewijs wordt wederlegd

hetwelk de Hoogleeraar hierop onmiddellijk laat

Tolgen , en hetwelk zelfs het nader onderzoek des

noods oierbodig zoude maken, namelijk: « L«

d flocculus n'est jamais qü'un lobe du cervelet,

k et ne peut par conséquent se continuer dan»

(l) Vrolik, t. «. pi. W. 81,
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« la prolubérance cerebrale." In dit zonderling

bewijs, dat, daar de flocculus een lobus is van

het cerebellum , er geene vezelen van dezelve kun-

nen afkomen , die in de protuberantia cerebralis

oïpons varolii overgaan , verkondigt ons de Hoog-

leeraar Veolik eene nieuwe leer , welke echter

zekerlijk door de outleedkundigen niet ligt zal

worden toegestemd, dat namelijk van de lobi

Tan het cerebellum geene vezelen in den pons va-

rolii zouden overgaan ; want hierin is immers de

^eheele kracht van het bewijs gelegen , waardoor

men des noods ook zonder onderzoek zich vaa

het onaanneembare van mijne stelling zoude kun-

nen overtuigen. Gaan dan geene vezels uit de

lobi van het cerebellum in den pons varolii over

,

ja bestaat deze laatste niet geheel en al uit der-

gelijke vezels?

Hoe de Hoogleeraar Vrouk zich zoo verre heeft

kunnen vergissen , om tegen mij eene stelling als

bewijs aan te voeren, welke lijnregt tegen eene

algemeen bekende waarheid strijdt , die in alle

handboeken gevonden wordt , en zelfs bij het

oppervlakkigst onderzoek in het oog valt , waar-

van onder anderen Arkoid , in zijn uitmuntend

plaatwerk zulke fraaije afbeeldingen heeft gege-

ven (1) , eene waarheid , die onmogelijk den Hoog-

leeraar VaoLiK onbekend kan zijn , dit is mij een

raadsel , waarvan ik , welken zin ik ook aan de

woordeu des Hoogleeraars trachtte te geven, vol-

(1) ArUoidi , Tahulae Anal. Fase.l, Tab. IX.
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strekt g«ene oplossing heb kunnen vinden.

Daar dus dit bewijs legen mijne stelling wel

niet veel zal afdoen , wordt echter de zaak zelve

hierdoor nog niet beslist , of indedaad ook van de

flocculi vezelen naar den pons varolii overgaan.

Bij den mensch komen van de voorzijde der

flocculi vezelen af, welke ia den pons varolii

overgaan
,
gelijk mij hiervan eigene onderzoekin-

gen genoegzaam hebben overtuigd; weinige Schrij-

vers sprekea echter van deze vezels. Volgens

BoBDAcn gaat de bovenste verlenging van den floc-

culus met den voorsten wortel der gehoorzenuw in

de brug over (1); hetwelk in het onlangs ver-

schenen fraaije werk van Fovillb nog nader wordt

bevestigd en uiteengezet, welke ook uitdrukkelijk

dezen zamenhang met den pons varolii vermeldt

«n afbeeldt (2). Bij de Knaagdieren echter en

eveneens bij den Stenops , waar de lobi der kleine

hersenen zeer gering en de flocculi groot zijn

,

is deze zamenhang met den pons varolii veel

duidelijker.

Ofschoon dan ook de Hoogleeraar Vbolik zegt

,

dat deze stelling zelfs zonder nader onderzoek niet is

aan te nemen, waarom zijn Edele waarschijnlijk

(1) BuRDACH , ron Baut umi Lcbcn dei GtUrm,
n. 13. p. 65.

(2) M. FoviLLE, TraiU complet de l'Anatomie , de la

J'hyttot, et de la Pathologie du Sysième nerveux

cerebro spinal , Paris V&kk. 1 Part. p. 161. PI.IV.

Fig.a. T. h. PI, V. Fig. 1 E. Fig. 4. E. X.
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dit dan ook bij den Stenops niet naauwkeurig

sèhijnt onderzocht te hebben , zoo zoude ik hem

echter zeer aanbevelen , om dezen zamenhang bij

de hersenen der konijnen eens nader te onderzoe.

ken, wanneer het hem blijken zal, dat, iudieu

men den naar voren gebogen flocculus sleclits

even ter zijde buigt , eene zware streng van dwar-

se vezels van den flocculus afkomt, welke het

voorste en wel het dikste gedeelte van den pons

varoln nabij de crura cerebri uitmaakt ; daar

mij dit in den Stenops zoo zeer in het oog

viel , heb ik zulks in mijne leekening als eene

bijzonderheid pogen uit te drukken , eu opzette-

lijk met een woord in den tekst vermeld. — In

de teekening der hersenen van den Stenops tar'

digradus, welke de HoogI, Vrolik heelt mede-

gedeeld , zijn geheel geene vezels uitgedrukt , en

het verband der flocculi is hier zoo onzeker aan-

gegeven , dat men hieruit niets besluiten kan; het

schijnt wel , dal de HoogI. Vbouk zich geenszins

de moeite gegeven heeft , de pia meninx van de

hersenen af te zonderen , anders is het mij vol-

strekt onverklaarbaar, hoe hij in twee exem-

plaren van den Stenops (in den gracilis werden de

hersenen niet onderzocht, bl. 78) deze vezelen

niet zoude gevonden hebben.

Het verband overigens tusschen dezen flocnjtlus

en den nervus audilorius , hetwelk reeds door

BuBDAGH vermeld (1) en door FovaLE onlangs, in

(1) BUBDACH, 1. c. p. 63.
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aijn boTen aangehaald werk, uitvoerig is uiteenge-

zet (1), komt mij zeer merkwaardig voor, temeer,

daar bij dieren . wier gehoor zoo bijzonder scherp is

,

als konijnen, hazen, en zoo ook bij den Stenops,

die volgens de waarneming van den Hoogleeraar

VaoLiK vooral 's nachts of 's avonds zich begint te

bewegen (2) , en dus wel een fijn gehoor schijnt

te bezitten , deze flocculus zoo aanzienlijk is

,

dat dezelve in eene eigene holte van het os pe-

trosum bevat wordt, terwijl juist bij deze dierea

de overige lobi van het cerebellum veel kleiner zijn

,

waardoor dus de meening , dat Aeflocculus in eenig

verband staat tot hel gehoor , zeer schijnt bevestigd

te worden.

Daar echter door de kleinheid der overige lobi'

van het cerebellum de pons varolii even eens zoo

weinig ontwikkeld en vlak is , dat dezelve, ook vol-

gens het getuigenis van den Hoogleeraar Vrolik ,

niet boven de medulla oblonqata uitsteekt , ea

zich door eene naauwelijks zigtbare lijn van de-

onderscheidt (3) , zoo volgt reeds hieruit , dat

deze opgaande vezelen van de corpora pyrami-

dalia niet dan door eene zeer dunne laag dwarse

vezelen van dea pons varolii kuuuen bedekt zijn

,

(1) 1. c. p. 161 sq. p. 503 sqq.

(2) 1. c. p. 81.

(3) La prolu))érance ccrc-bralc (pons varolii) n'estpas

ptus clcx'ée que la raocilu allonj^ue et ne i>'eii dis-

liiiyuc que par uue ligoe presque iinpcrccptible ,

pag. 7».
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en dus zeer oppervlakkig moeten gelegen zijn ;•

gaarne wil ik gelooven, dal deze uiterst dunne

laag bij mijae ontleding door het aftrekken der

pia meninx van den pons varoHi mede kan zijn

weggenomen , waardoor ik in mijn voorwerp de

opgaande vezelen geheel naakt en onbedekt zag

;

het verwondert mij echter zeer , evenmin in de be-

schrijving als in de afbeelding van deupons varolii

,

door den Hoogleeraar Vbolik van deszelfs vezelen,

eenig gewag of aanduiding gemaakt te vinden

,

zoodat men hieruit geenszins ontdekken kan , of

de vezelen der corpora pyramidalia door eene

bovenste dunne laag dwarse vezelen in den pons

gedekt zijn of doorschemeren , of dat dezelve ge-

heel naakt zijn ; ofschoon dus de Hoogleeraar

spreekt van waarnemingen , die het tegengestelde

zouden bewijzen , verhaalt hij echter niet , wat

hij gezien heeft , hetgeen evenwel tot eene weder-

legging mijner waarneming een noodzakelijk ver-,

eischte was. — In de afbeelding der hersenen

,

waarvan de Hoogleeraar Vrolik betuigt de juistheid

te kunnen waarborgen (I), is zelfs in het geheel

geene afscheidingslijn of grens tusschen den pons

varolii en de corpora piframidalia aangegeven

,

zoodat , vooral daar de Hoogleeraar het zesde

zenuw-paar niet heeft kunnen vinden, men niet

ontdekken kan, waar de onderste greps va^ deft

pons varolii gelegen is.

(1) pag. 80.
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Ten opiigte der corpora quadrigemina ben ik

overtuigd , dal ik door den slechten toestand van

mijn voorwerp deze niet goed heb kunnen onder-

scheiden , doch in den tekst geef ik zelve mijne

Iwijfehng over de juistheid dezer waarneming

duidelijk genoeg te kennen (I). Ik wilde echter

niet anders beschrijven, dan ik gezien had; hierin

is mij dus de teregtwijzing van den Hoogleeraar

Vkolik zeer aangenaam, daar ik ongaarne aan

eene dwaling hechten blijf. Hetzelfde geldt van

de traanklier, waarvan ik niet alleen de moge-

lijkheid van bestaan niet onkende, zoo .als de

Hoogleeraar Veolik zich uitdrukt , maar veeleer het

bestaan veronderstelde wegens de aanwezigheid

van een traankanaal, waarom ik vermoedde, dat

ik dezelve niet had kunnen vinden door de te

sterke inkrimping in spiritus (2).

Het verwondert mij echter , dal de Hoogleeraar

Vrolik zoo zeer zijne bevreemding toont , dat

ik in mijn bedorven exemplaar de dwarse veze-

len van den pons varolii over de corpora pyra-

viiJalia , het eene par quadrigeminum en de

traanklier niet heb kunnen vinden , waardoor vol-

gens mijne beschrijving de Slenops javanicus een

zoo geheel van alle bekende regels afwijkend ab--

normaal dier zoude worden. Wat moet men
immers wel van den Slenops denken en van de

orde bij de mammalia , indien dezelve geen vierde

(1) 1. c. pag. 14. (2; 1. c. jiag. 18.
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en zesde paar hersen-zenuwen zoude bezitten , welke

de Hoogleeraar Vholik in twee versche exem-
plaren niet heeft kunnen vinden (I. c. p. 80) en

die hij vermoedt , dat ontbreken (1. c. p. 99) , of-

schoon ik in mijn bedorven exemplaar het zesde paar

reeds gevonden had en afgebeeld ? Zouden hierop

de woorden van den Hoogleeraar: » Ces dispost-

» (tons sont tellement hors de iigne chez un Mam-
ytmifere, que méme a defaut d'ohservations éla-

» biissant Ie contraire, elles ne seraient gubre ad-

« wissibles ," niet met nog grooter regt kunnen

toegepast worden ?

Zeer opmerkelijk is hef verschil in de beschrij-

ving der tong door den Hoogleeraar Vbomk van

mijne vroegere waarneming. — De Hoogleeraar

vond namelijk dezelve zeer lang en smal , van on-

deren met eene driehoekige langwerpige plaat

voorzien, die ten deele kraakbeenig, ten deele

vliezig is , en niet verre van de spits der tong ia

fijne punten eindigt, terwijl ik hiervan niets had

waargenomen. Gelukkig ben ik echter thans in

staat dit verschil te verklaren. — Ik ben namelijk

nog in het bezit der tong, trachea en longen van den

jongen Slenops, welke het onderwerp mijner vroe-

gere beschrijving hebben uitgemaakt ; in dit voor-

werp heeft de tong dezelfde breedte als in de af-

beelding van den Hoogleeraar Vholik , maar is

veel korter ; aan de buitenzijde der afgesneden

tongspieren, die nabij de spits der tong eindigen,

is wel een zeer smalle vliezige rand bijna een
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millimeter breed , namelijk het vervolg der mem-

brana mucosa , iietwelk naar voren in eeue smalle

plooi is uitgegroeid , maar het kraakbeenig or-

gaan, hetwelk de Hoogleeraar Vrolik afbeeldt,

is in dit exemplaar niet aanwezig. — In het vol-

wassen exemplaar van den Stenops javanicus ,

hetwelk ik aan de welwillendheid van den Heer

Westeemah te danken heb , is dit orgaan zeer

aanzienlijk , zelfs breeder en meer spadelvormig

,

dan in de afbeelding der tong van den Stenops

tardigradus van den Hoogleeraar Vrolik ; de tong

zelve echter is ook van achteren iets breeder, maar

ongeveer i korter, naar voren meer spits toeloo-

pende , hetwelk wel het gevolg is van het verschil

van species.

Hieruit blijkt dus, dal dit orgaan zich eerst

later ontwikkelt , en wel vrij lang , zoo het schijnt

,

na de geboorte , daar mijn voorwerp , hoezeer

nog niet volwassen , echter reeds cene zekere

grootte had bereikt; de kleine plooi der mem-
brana mucosa aan de voorzijde der tong schijnt

het eerste begin van dit orgaan aan te duiden

,

hetgeen echter nog zoo geheel en al van het vol-

gende orgaan verschilt , dat ik hetzelve niet had
kunnen erkennen.

In het volwassen exemplaar vielen mij nog zeer

in het oog de zeer groote gtandulae submaxilla-
res

,
wier uitloozingsbuizen vrij lang zijn, waar-

van door den Hoogleeraar Vkolik gcene melding

wordt gemaakt. De grootte dezer gtandulae is zoo
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aanzienlijk , dat zij zelfs den oniTang der nieren

naderen (I).

Ook ten aanzien van den vorm der longen verschilt

mijne beschrijving van die des Hoogleeraars Vroiik.

Zijn Edele zegt namelijk
, na in het algemeen van

de drie species van den Slenops gesproken te heb-

ben , dat de regter long in vier kwabben , de

linker slechts in twee kwabben verdeeld is. Ik

moet uit den zamenhang vermoeden, dat de Hoog-

leeraar dus ook slechts twee kwabben in den 5/e-

nops javanicus aanneemt , zoodat dit in tegen-

stelling is met mijne waarneming van drie kwab-

ben in de linker long, even gelijk Cüvieh vond

in den Tarsiws ; intusschen heeft de linker long in

mijn specimen drie kwabben , waarvan echter de

eene kwab niet zoo terstond in hel oog valt

,

doordien de bovenste kloof niet zoo wijd gaapt

,

als de onderste , waardoor dezelve bij eene opper-

vlakkige beschouwing ligt niet bemerkt wordt.

Zelfs is in deze middelste lolms nog eene kleinere

fissuur aanwezig , welke eene aannadering geeft

tot de verdeeling in vier kwabben der regter long.

Ook in de long van den volwassen Stenops java-

nicus vind ik de dcide fissuur weder, waardoor

de bovenste kwab der linker long weder voor de

helft in twee kwabben verdeeld wordt; dezelve ia

(1} Daar ik de long met èeie glandulae uil de kaak

reeds uitgenomen ontving, is het mij niet mogelijk,

den juisteu loop en het verband dezer uitloozings-

buizen naauwkeurig aan te geven.
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echter in evenredigheid tot de grootte der longen

iels kleiner, dan in het jonge voorwerp; een spoor

der vierde fissuur kan ik in de volwassen long niet

terug vinden. Het schijnt dus, dat de Slenops

javanicus van den tardigradus ten opzigte der

longen verschilt, doordien de eerste drie , de laatste

slechts twee kwabben in de linker long bezit.

Het hart en de verdeeling der takken uit den

boos der aorta vond ik in het volwassen exem-
o

plaar geheel gelijk aan de beschrijving en afbeel-

ding van den Hoogleeraar Vrolik, namelijk, dat

uit de eene anonyma de beide carotidea ont-

springen , zoodat in mijn vorig exemplaar eene

zonderlinge variëteit schijnt aanwezig geweest te

zijn.

Daar ik in het mij toegezonden exemplaar van den

volwassen Slenops javanicus slechts den tronk

ontving , zonder kop en extremiteiten , was het

mij niet mogelijk den plexus vasorum in de le-

denmaten naauwkeurig te onderzoeken ; het ge-

lukte mij echter , in het nog aanwezig gedeelte

van den plexus, de arteriae en venae op te

vullen , en mij tevens nog nader te overtuigen van

het beslaan van eenen plexus sacralis , waarvan

de Hoogleeraar Vroiik tot mijne verwondering

niet spreekt. Ook hier is de plexus venosus aan-

wezig. De Hoogleeraar VaoLiK. schrijft de ont-

dekking van dezen plexus venosus toe aan den

Hoogleeraar Otto, van wien hij deswcgens een

mondeling berigt ontvangen had , welke ontdek-

king ik zoude hebben bevestigd ; ik heb echter
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dezen plexus venosus in eenen Brar/ypus reeds voor

meer tian 10 jaren gevonden en dus lang voor dat

de Heer Otto op zijne laatste reis in ons Jand

zulks aan den Hoogl. V«olik mededeelde; openllijit

maakte hij lulks eerst onlangs. in het laatste stuk

der platen van Carüs (1) , lang na de uitgave mijner

bijdrage bekend, in welke afbeelding vooral de

plexus venosus schijnt opgespoten te zijn , maar

waar de slagaderen minder gelukkig zijn opge-

vuld. De gewigtigste puziten echter van verschil

tusscben de beschrijving van den Hoogleeraar

Vkomk en de mijne betreffen wel vooral den vorm

der ingewanden , hetgeen ik thans door de goed-

heid "van den Heer Westebmak in staat ben , tot

eene volkomene zekerheid te brengen.

Be maag is in mijn volwassen exemplaar geens-

zins zoo groot en wijd, als de Hoogl. VaoLiK

dezelve afbeeldt uit den tardti^raJus ; dezelve is in

liet midden minder gezwollen eu langwerpiger , zoo-

dal dezelve meer den vorm nadert , welken ik

vroeger uit mijn jeugdig exemplaar heb afge-

beeld (2) ; aan deze maag is ook een omenlum

aanwezig, zoodat dit i in mijn vorig exemplaar,

gelijk de Hoogl. Vrolik teregt vermoedt, zeer

sterk schijnt ingekrompen geweest te zijn; mis-

schien was het ook nog minder ontwikkeld.

(1) Erlduterungstafeln zur vergleich. Anat. Reft V»«

PI. VIII. fig. IV. Leipz. 1843.

(2) 1. c. fig. V.
. -J/-. L. U'J .v
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Zeer trok nog de bijzondere verbinding ttis-

schen de maag en hel pancreas mijne aandacht.

Het einde namelijk van het pancreas hecht zich

,

ongeveer op de hoogte van het midden der milt

,

onmiddellijk aan de rugzijde der maag, gaat van

de curvatura major der maag in eene dwarse

rigling naar den oesophagus , waar dezelve zich

bij de curvatura minor ombuigt , om zich naar

het duoilenum te begeven; gedurende dezen ge-

heelen loop is het pancreas zoo naauw aan de

maag vastgehecht , dat hetzelve hiermede onmid-

dellijk verbonden is , waardoor de zamentrekking

en beweging der maag ook eene beweging en

misschien prikkeling tot vermeerderde afscheiding

in hel pancreas moet te weeg brengen.

Ten opzigle der ingewanden, waarin ik meer-

dere vernaauwingen had beschreven en afgebeeld,

welke mij geenszins toeschenen alleen het gevolg

te zijn van het langdurig verblijf van dit exem-

plaar in spiritus , maar meer tot den natuurlijken

staat van het dier te behooren (1), zegt de Hpogl.

Vkolik. : » (Test a la méme cause'''' (de zamentrek»

trekking der ingewanden door spiritus) « quej^al-

» tribue la forme loui a fait anomg.le du qanal

yy intestinal qiie eet anatomisle a décrila et.des~

» sinée. Elle ne ycul élre que l'ejjet ou 4^une

yy contraetion irreguliere :des inteslins , telle

» t/u'on en Irouve quelquefois daiis les cadnvres

» /lumains , ou de Vaclion que Vesprit dit vin

(1) Zic llijdiage, r.39 sq. fig. V en VI.
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» a exercce sur eii^\ Ce qtii est cerlain au moins ,•

» c''est qti'il7i'y avait rien depareil chea les tröis

» Loris que j^ai disséqués, — Les intestins y
y>avaient une ampleur presque egale partout,

» saufqu'ils s''élargissaient un pau pour se con-

» tinuer dans les gros intestins , etje n^y ai vu

» nullem^nt les rélrécissements alternatifs , que

» y^N DER Kolk dit exister che% Ie Kukang

,

» el que CvyiEK semble aussi y avoir observés j

yipuisqji'il dit que dans les Zoris , Ie canal in-

» teslinal a des parois ininces , li-ansparentes et

>}d'un calibre itiégal, dilatès par intervalles et

Viformant des bosselures tres minoes" (1).

Ook dil gezegde loont genoegiaam aan , dal de

Hoogleeraar Vrolik den Sfenops javanicus ge'-

heel niet ontleed heeft , daar hetgeen deze Schrij-

ver een geheel abnormale vorming noemt , die het

gevofg der iamentrekking door spiritus zoude iijn,

indedaad bij den Stenops javanicus aanwezig

is; zoodat ik in het versche ingewand van den

volwassen Stenops javanicus dezelfde vernaau-

wingen heb aangetrofïen , welke ik in mijne vroe-

gere beschrijving heb afgebeeld , met het onder-

scheid alleen, dat hier het geheele ingewand lan-

ger en grooler was , en dus ook de vernaauwingen

en verwijdingen beide eenen ruimeren doorraeter

bezaten ; op de engste plaatsen , welke in mijne

bijdrage fig. VI 6 , rf iqn gekenmerkt , bedroeg

de doormeter in het volwassen exemplaar naau-

(1) Vaoi-iK, 1. c. p. 93 sq.
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wclijks 10 millimeters, terwijl dezelve op de wij-

dere plaatsen 20 millimeters en daar boven even-

aarde. — De Iloogl. Vkolik. zegt , dat de inge-

wanden overal eene gelijke wijdte bezaten , slechts

iets wijder werden bij den overgang in de dikke

darmen, juist in tegenstelling met mijne vroegere

waarneming , waar ik eene aanzienlijke vernaau-

wing had aangetroffen (1). — Deze zelfde ver-

naauwing hervond ik eveneens in het ingewand

van den volwassen Stenops javanicus , hetwelk

ik om deze redenen zoo raauwkeurig mogelijk bij

fig. I « , a , /> , o heb afgebeeld
; bij den ingang van

het intestinum tenue in het coecum bedraagt dit

ongeveer 8 millimeters , terwijl een weinig verder

bij a, a, dit ingewand de wijdte van 18 milli-

meters bezit ; vergelijkt men deze figuur met de

vorige, in mijne vroegere beschrijving gegevene

figuur VI , dan ziet men overtuigend , dat , met on-

derscheid der verschillende grootte, in beiden de-

zelfde vorm aanwezig is (2). Hoezeer dan ook de

Hoogleeraar Vbolik deze vernaauwingen geheel

abnormaal moge noemen , kan er wel geen twijfel

overblijven , dat dezelve aan den Stenops java-

(1) Bijdrage, Fig. VI ^'.

(2) Op dit gedeelte van het inieslinum tenue vond ik

eene groep der zoogenoemde glandulae peyerianae

ook juist tegenover de i'nje;7(< van het mesenterium

,

Ijciwrelk ik in fig. II é heb uitgedrukt; dezelve

kivamen op meerdere plaatsen van bet intestittum

tenue voor.

NAT. TIJDSCUB. D. XI. Si. 2, 10
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nicus eigendommelijk zijn ; dit wordt nog meer

bevestigd door den loop der bloedvaten , welke

ik op de ingewanden zoo naauwkeurig mogelijk

heb uitgedrukt ; immers bij eene krampachtige of

kunstige vernaauwing moeten de bloedvaten zich

kronkelend zamentrekken , en in derzelver loop ver-

schillen van de verwijde plaatsen, hetgeen, ge-

lijk uit de afbeeldingen blijkt
,
geenszins het geval

is. Vergelijkt men nu dezen vorm van ingewand

met de afbeelding , door den Hoogl. Vbolik mede-

gedeeld (1) , dan ziet men overtuigend , dat het

verschil in den vorm der ingewanden tusschen den

Stenops tardigradus en javanicus zoo groot is
,

dat men hetzelve indedaad aan verschil van spe-

cies moet toeschrijven.

Nog aanzienlijker is het verschil in den vorm van

het coecum en den hieraan gehecbten processus.

Ik had in mijn jong exemplaar eenen duidelijken ,

in eene bogt omgebogen prpcessus vermiformis

beschreven en afgebeeld, welke door een bijzon-

der mesenterium aan het colon was verbonden ,

terwijl het coecum, in eene soort van blinden zak

eindigde (2). De Hoogl. Vbouk. zegt: « Mon-

» steur ScuROEDER van der Kolk y a vu et

» représenté une conslriction. remanjuablc du

» cul~de-sac , dont la conséquence est , </ue la

>y pointe obluse par laquelle se ter mine ce cul-

(1) 1. c. PI. II. fig.2.

(2) Bijdrage etc. p. 41. dg. VI «, i. fig. VII d, e.
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» de-sac , a pris Vaspect d'une appendice ver-

» rntforme, Cependant dans les intestina du

» Loris gréle , du Loris paresseux et du Lo-

» ris de Java ,
je ti'apercois rien qui ressemhte

»a eet appendice vermiforme. Le coecum se

» termine en pointe obtuse peu prolongée , qui

» ne se rétrécit pas subiiemcnt , comme le fait

» eet appendice , mais est tout d''une vetiue avec

» fintestin. Dans les coecums , pourvus d'un

V appendice vermiforme, Vintestin se termine

» en cul-de-sac , et du centre , ou d^ine partie

» de la circonférence de ce cul-de-sac nait Vap-

» pendice sous la forme d''un tube élroit. Rien

» de tout cela n''a lieu che% les Loris , comme

» le dessin que je donne du canal intestinal du

» Loris paresseux le fait assez voir. C'est un

» coecum termine en pointe obtuse , comme celui

» de beaucoup d^auires animaux , tiotamment du

» Tapir americain , du Pecari , et du Baby-

» russa (1).

Deze beschrijving verschilt zoo aanzienlijk van

mijne vroegere bevinding , dat dit wel geenszins

aan den invloed van den spiritus kon toegeschreven

worden. Gelukkig ben ik echter instaat, ook dit

belangrijk punt tot zekerheid te brengen, daar

ik in het mij door den Heer Westebman toege-

zonden exemplaar mijne vroegere waarneming op

het IrefTendsle zag bewaarheid; om deze redenen

(1) Vkülik.
i>. 9'i.

10»
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heb ik van liet coer.um met zijnen processus ver»

mi/ormis twee afbeeldingen in natuurlijke grootte

zoo naauwkeurig mogelijk vervaardigd , waarvan

een opslag van het oog genoegzaam in staat is , het

groot verschil met den vorm van dit deel bij den

Slenops lardigradus , door den Hoogl. Vrolik.

afgebeeld , aan te toonen.

Men ziet in fig. I a, a , b, c. en fig. II i , c,

den vernaauwden ingang van het inteslinum tenue

in het co/o» , hetwelk zich hier aanmerkelijk als

coecuM verwijdt , zoodat het eigenlijke coecum ,

fig. I , en fig. Il d , e, f, veel wijder is, dan het

overige colon , fig. lm, m , n , en door ver-

schillende uitzettingen bij rf, e, ƒ zich vrij onge-

lijk vertoont , ea bij f in eenen stompen zak ein-

digt ,
geheel verschillend van den vorm , welke in

de afbeelding van den Hoogleeraar Vbolik wordt

voorgesteld. Aan dezen zak begint ter zijde de

processus vermiformis , welke zeer lang en

dun uitloopt
, g . h. Het coecum is aan het

colon door het mesocolon , fig. I, n , vastge-

hecht ; bijzonder merkwaardig is echter deszelfs

bovenste gedeelte ; hier loopt namelijk dit zelfde

mesocolon langs het achterste gedeelte en den

blinden zak van het coecum tot op het begin van

den processus vermiformis fig. 1, f , waar het-

zelve bij g eindigt , en dit gedeelte aan het colon

verbindt; aan de binnenzijde echter van dta pro-

cessus vermiformis is een geheel eigen mesen-

terium'm fig. I en II bij i, k, duidelijk voorge-

steld ; om dit mesenierium duidelijker aan te
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loonen , heb ik den processus vermiformis meer

uaar boven opgeligt , als anders destelfs natuur-

lijke kromming is ; hetzelve wordt namelijk in

zijn begin door het mesocolon f , ^. terug gehou-

den , maar maakt nu bij g eene vrij scherpe

bogt , welke door het eigen mesenterium i, k,

vooral wordt veroorzaakt , hetwelk de strekking

lieeft , deze kromming in den processus vermifor-

vüs te bewaren , zoo als ik dezelve dan ook

reeds in mijne vroegere bijdrage, fig. VI en VU
had afgebeeld. Van dit mesenterium is in den

Slenops lardigradus geen spoor aanwezig, zoo

als blijkt uit de afbeelding van den Hoogleeraar

VdOLiK, waar de geheele vorm naauwelijks met

dien bij den javanicus te vergelijken is.

De vraag is nu , of men dezen processus te regt

met eenen processus vermiformis mag vergelij-

ken, dan of men dit met den Hoogl. Vholik een

coecum moet noemen, hetwelk in eene stompe punt

eindigt , hetgeen echter wel niemand op dezen

omgebogen processus ligt zal toepassen.

üe Uoogl. VaoLiK geeft zelve als karakter van

eenen processus vermiformis aan in de boven

aangehaalde woorden , dat het coecum zich in

eenen[blinden zak moet eindigen , van welks middel-

punt of een gedeelte des rauds de processus ver-

miformis begint ; en een weinig verder : « si

•» j)our èlablir lapossibilitó de fexistcnce de eet

» appendice chez les Loris , on disait qii'il se

» triiure pourfanl chez te Phuscolome ou f'f^om-

y> bat
, je frrais reniar^uer qu'i/ n'y a lii ricn
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» (lui piiisse être confondu avec Vappendice ver-

>> miforme de Vhomme et des Orangs. D''après

y) les recherches de CuviER et D'O/f-rJf il nUj

» est pas situé au bout du cul-de-sac du coe-

yycum, mats entre celui-ci etViléum (1) ;" vol-

gens deze definitie dus van den Hoogl. Vrolik.

zelven kan er wel geen twijfel bestaan, of men

moet dezen processus voor eenen processus ver-

miformis houden , daar dezelve kennelijk aan

den rand des stompen zaks van het coecum be-

gint. — Bovenal van gewigt zijn echter de hier

aanwezige bloedvaten en het eigen mesenteri-

um ; immers ontvangt hier de processus vermi-

formis eene geheel eigene arleria ciwena, welke

ik zoo getrouw mogelijk fig. 1, A, t', heb afge-

beeld , terwijl de eigene arteria en vena coecalis

ter zijde over het coecum, fig. 2, /, /, heen loo-

pen, en bij het begin van A&a processus vermiformis

zich met eenen voornamen tak der arteria en

vena van den processus vermiformis vereenigen.

Niet minder verdient de vaatverspreiding opmer-

king , welke ik met alle mogelijke zorg heb zoe-

ken uit te drukken ; men ziet namelijk , dat de

vaten op hel coecum dooreenen meer evenwijdigcn

loop en door scherpere hoeken zich onderscheiden ,

terwijl dezelve zoo wel oj) den processus vermifor-

mis als op het colov, en tsnue met eene meer verwij-

derde lakvormige verdeeling zich verspreiden , hel-

(2) Vrolik, I. c. p. 95.
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geen eene eenigzius andere werking en meerdere

geraakkelijkheid tot uitzetting in het coer.um, dan in

den processus vermiformis en de andere gedeelten

dezer ingewanden schijnt aan te duiden. Overal

vergezellen intusschen de slagaderen de aderen

,

hetgeen ik , om geene verwarring uit te drukken

,

alleen in de hoofdstammen heb aangegeven.

Wanneer wij nu op de functie van dezen pro-

cessua vermiformis acht geven, zal wel niemand

kunnen beweren , dat deze aanzienlijke /;rocessMs

dienen moet om de foecale stolFen , welke uit het

inlestinum tenue in het coecum overgaan, te bevat-

ten ; zoowel de naauwheid van dezen processus , als

de natuurlijke sterke kromming en de hoek , welken

dezelve ten gevolge zijner wederzijdsche verbinding

met een mesenierium moet maken , verhinderen

dit ; — het aanhangsel kan dus wel tot niets anders

dienen , dan om een bijzonder vocht af te schei-

den, hetwelk zich in het coecum ontlast, en de

oplossing der hier aanwezige , nog niet geheel ver-

leerde stoffen bevordert , waarom Tiedemann zoo

te regt hel coecum met eene tweede maag heeft

vergeleken (1) , terwijl men den processus vermi-

formis een analogon van het pancreas zoude

kunnen noemen. — Er kan dus tusschen de functie

van <\cztn processus tn van den processus vermi-

formis van den mensch wel geen groot verschil

bestaan , terwijl de vorm en zitplaats den naam van

processus vermiformis volkomen wettigen.

(1) JJie rcrdauung nach rersuchen, lerTIi. s. 373.
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De Hoogleeraar Vbolik zegt wel van het coe-

cum van den Stenops : >> Cest un coecum tenniné en

» pointe obtuse. . . J''ai cru devoi?- appuyer sur ce

yyjyoint , car Vexistenne de eet appendice vermi-

vforme , dans un anitnal d''un genre aussi in-

yy
fèrieur que Ie Loris , serait un fait qui pour-

» rait renverser Vordre systematique
, que Von

» (idmet dans Ie règne animal. L'appendice

» vermifo7'me est une des prérogatives de Vhom-

» me et des quadrumanes d^in ordre supérieur.

» Je Vai vu diminuer sensiblement en grandeur

>yet en perfection du Chimpansé aux Gibbons
,

» et par conséquent , il n'est guhre probable

» que manquant che^ les autres Quadrumanes
,

y> il se relrouve c/iez les Loris (1)." De natuur

bindt zich echter niet altijd zoo juist aan onze

systematische verdeelingen , en het is daarom ge-

vaarlijk , met dergelijke bewijzen eene daadzaak te

willen onaverwerjjen , die men niet goed heeft

waargenomen
,
gelijk uit dit voorbeeld overtuigend

blijkt.

IJet verschil in species tusschen den door den

Hoogl. Vrolik beschreven Stenops en den echten

Stenups javatiicus blijkt ook nog uit den vorm

der lever ; zij verdeelt zich volgens dien Schrij-

ver in twee lobi , waarvan de regter in drie

kwabben is verdeeld, terwijl de linker onverdeeld

is ^2). — Deze ve'rdeeling is ialusschen in dea

(l) Vbolik, 1. c. p. 94 sq.

l'.;
Vkolik , 1. c. j). 95.

J
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Sfevops javanicus nog sterker ; de regter lobus

is hier verdeeld in vijf kwabben, terwijl de linker

nog twee afzonderlijke kleine kwabben bezit en

dus iu drie kwabben is verdeeld. De vesicula fellea

is geheel in eene diepe groef tusschen twee lobi

besloten, en wel dieper dan door den Hoogleeraar

Vrolik wordt afgebeeld , hoezeer dezelve geens-

zins geheel door lever-substanlie omgroeid is, ge-

lijk in het vorige door mij beschreven exemplaar;

eenige wijzigingen komen in de incisuren en om-

groeijingen der lever overigens ook bij den mensch

menigvuldig voor, hetgeen dus ook wel in eene

zekere mate bij den Slenops het geval schijnt

te zijn.

De nieren zijn , zoo als de Hoogleeraar Vholik.

dezelve beschrijft , en ik vroeger heb afgebeeld (I) ,

boonvormig ; zeer trok het echter mijne aandacht,

de bijnieren niet onmiddellijk boven de nieren , maar

nader aan de aorta gelegen te vinden., terwijl

derzelver gedaante geheel boonvormig was ; in

het midden was het farenchyma blaauw door

de ingespoten aders , terwijl de omtrek, ter dikte

ongeveer van eenen milliraeter, rood was door op-

gespoten slagaders.

De baarmoeder en overige geslachtsdeelen (want

ook dit exemplaar was vrouwelijk), kwamen ge-

heel overeen met mijne vroegere besclirijving en

hetgeen de Hoogl. Vbolik van den Slenops lar-

di^radas heeft medegedeeld.

Il, Uij.liüi;.' , 1>1. V. FiB. Vill. a.
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Uil dit alies blijkt, dat de Hoogleeraar Vrolik

zich geheel in de species heeft vergist , en hier-

door misleid , vele onjuiste aanmerkingen op mijne

vroegere beschrijving heeft gemeend te moeten

maken, terwijl er, vermeen ik, wel geen twijfel

kan overblijven, dat de Stenops javanicus we-

gens het geheel verschillend maaksel van vele zijner

inwendige deelen en bovenal wegens den hem zoo

bijzonder eigenen processus vermiformis tot eene

geheel andere soort moet gebragl worden, dan de

Stenops iardigradus , waardoor dus de opmer-

kingen van mijnen hooggeachten Vriend J. vak dbe

HoBVEK achter mijne vroegere Bijdrage geplaatst,

ten volle worden bevestigd. Om echter de aan-

merking te voorkomen , dat ik ook niet zeker van

de species van het mij toegezondene exemplaar

kon zijn , waarvan ik slechts den tronk ontvangen

had , verzocht ik den Heer Westehmam , mij in de

gelegenheid te willen stellen , het opgezette voor-

werp , waarvan die tronk afkomstig was , te on-

derzoeken. Met bereidwilligheid voldeed zijn Ed.

hieraan , en de beschouwing toonde mij , dat de

kop volkomen overeen kwam met de afbeelding

,

welke mijn Vriend J. van der Hoeven, achter

mijne Bijdrage PI. VI, fig. 5. gegeven heeft, en

duidelijk onderscheiden was van dien van den

Stenops tardigradus , welke door den Hoog-

leeraar W. Vkolik is afgebeeld. Hierbij meldde mij

de Heer Westersian, dal het onderzochte exem-

plaar uit Java was medegebragl met het Fregat»

schip Japan , door den gezagvoerder W. var dek
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Lee , die hetzelve aan het Genootschap ten ge-

schenke gegeven had.

VERKLARING dkr PLATEN.

Fig. L

c , a , b , c. Het inteslinum tenue bij zijnen

overgang in het coecum ; a , a, het verwijde

gedeelte , h. eene tweede kleinere verwijding

;

c. vernaauwd gedeelte, waar hetzelve in hel

coecum overgaat ; aan de onderzijde bij /. ziet

men de slagader, welke met de arieria en vena

coecalis en proc. vermiformis zamenhangt ; de

vaten zijn hier boomvormig.

d, e , f. Coecum bij d. vooral in kleine bog-

len uitgezet en bij /, in eene soort van blinden zak

eindigende; de vaatverdeeling is hier spitser.

e. /. g. h, Ptoaessus vermiformis, welke

bij e. ƒ. ter zijde van den blinden zak iels wijder be-

ginnende, aan het colon door het mesocolon f. g,

is vastgehecht , waarin zich ndg eenige fijne va-

ten verspreiden. Bij g. raaakt deze processus

eene bogt , welke hier stomper is voorgesteld dan

in de natuur plaats heeft , om beter het uitgespande

mesenterium van dezen processus te vertoonen.

A.. i. Mesenterium , waar langs zich de slagader

en ader voor de processus vermiformis begeven

,

en in eene boomvormigc takverdceHng in den prO'

cessus veri/ii/ormis verspicidcn.
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/. m. m n. Colon , hetwelk dunner is dan het

coecum , hier en daar eenigiins ongelijk van dikle.

Bij 11. ziel men het mesocoiou aau het coecum

vaslgehechl.

Fig II.

Coecum van de voorzijde gezien.

b. c. Het intestinum tenue bij deszelfs intrede

in het coecum. Bij l>. ziet men s^lanJalae peye-

rianae en de sterkere vaatverspreidiiig in dezelve.

Bij den overgang in het coecum is bij /. een klein

mesenterium , hetwelk waarschijnlijk de sterke

terugbuiging verhindert.

d. e. e. f. Coecum met de vaten en blind

einde, van de binnenzijde; e. e. de basis van den

processus vermiformis ; g. h. het omgebogen

gedeelte.

k. i. De arteria en vena voor den processus

vermiformis en deszelfs mesenterium in haar ge-

heel verloop. Van deze raten begeven zich dun-

nere takken ook naar het coecum ; l. l. arteriae

en venae coeca/es , welke iets dikker zijn dan voor

den processus vermiformis en ter zijde zich langs

het coecum begeven , om zich bij /. met takken

der art.ta venae van Aenprocessus vermiformis te

vereenigen. Uit deze art. ea vena coecalis ko-

men vele vrij zware takken vooral aan de regter-

zijde , welke zich met spitse hoeken verdeelende

,

het coecum van bloed voorzien.

m. m. Colon met zijne meer boomvormige

verspreide bloedvaten.
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BESCHRIJVINGEN

LARVEN VAN TEISTHREDIISETAE ,

M». S, C. SNELLEN van VOLLENHOVEN.

4. Tenthredo {Selandria) sertcans.

De larven komen in het midden van Mei uit de

eijeren , die veerlieu dagen vroeger door het wijfje

gelegd zijn. Hoewel ik dezelve alleen op Fraxi-

nus pendula gevonden heb , aten zij in gevan-

genschap even gretig de bladeren van Fraxinus

excelsior. Zij hebben, gelijk in het algemeen de

larven van het geslacht Tenthredo (Klug) , Allantus

(Jobihe), twee en twintig poolen , waarvan de zes

borstpooten vier geledingen hebben en met bruine

klaauwljes voorzien zijn. De twee laatste poolen,

het elfde paar, dat bij Tenthredo aethiops geheel

afwezig blijft , zijn hier aan een gevoegd en zooda-

nig afwijkende van den normalen vorm , dal het

iusekt er den rand van een blad niet mede kan

aanvatten, waarom hetzelve de twee laatste lijfs-

segmeiilen laat afhangen, wanneer hel eet ofrond-

kruipl. üe kop is blaauwachtig groen met twee
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zwarte kringen , waarin de oogen slaan , bruine

mandibulen en bruine, uit vijf leden bestaande

Toelers onder de oogen.

De algemeene kleur van het lijf is bleekgroen

,

gelijk aan die van de jonge bolten van den Treur-

esch. Over den rug loopt eene donkere streep

;

de stigmata zijn ovaal en wil. Voor de vervelling

zijn de larven bleeker, waarschijnlijk len gevolge

van de dubbele huidjes.

Tot in hel midden van Junij blijft het insekt in

larven-gedaante , doch kruipt dan in den grond

en verandert aldaar , in een ruw, uit aarde en zand-

korrels aaneengevoegd cocon , in eene witachlige

pop , uit welke na drie weken hel volkomen in-

sekt te voorschijn komt.

Dit laatste is glimmend zwart, met grijze haren aan

de zijden en op de libien en tarsen bedekt. De

vleugels zijn als berookt , met zwarte aderen ; de

kop doet zich eenigzins vreemd voor , doordien

de bovenlip zeer scherp naar voren staat. Aan

de poolen zijn de knieën lichtbruin , de tibiën

bruinachtig wit en de tarsen wat grijzer.

Er zijn dus twee generatiën in een jaar , en waar-

schijnlijk leggen de volkomene inseklen , die in

Junij uitkomen, eijeren , waarvan Je larven onder

den grond overwinteren.

2. Nemalus viresccns. Hartig.

Deze zeer aardig geteekende boorwesp , die in

Mei en Junij bij Wilgen jaarlijks in aantal te vin-
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den is , heeft slechts drie streep lengte. De kleur

• is een zeer helder grasgroen , hier en daar met

zwart afgewisseld. Op het voorhoofd staat na-

melijk tusschen de oogeneene zwarte vlek, terwijl

de rug met drie zulke strepen en de bovenzijde

van het achterlijf met eenige smallere dwars-

streepjes versierd zijn. De voelhoorns zijn boven

zwart, onder ros, en de pooten van de knieën tot

de tarsen licht ros-achtig bruin. De glimmend

doorschijnende vleugels hebben zwarte aderen

,

groenen wortel en eene groene vlek op de zijde.

Uit de eijeren , door dit insekt gelegd , komen

rupsjes voort , die zich van Wilgenloof voeden ;

zij hebben zes borst- en veertien buikpooten , zoo-

dat de pooten alleen aan de vierde en de elfde

geleding ontbreken. Ook bij dezen onvolkomen

vorm is de kleur van het dier groen , doch eenig-

zins grijzer en meer gelijkende op die der Wilgen-

bladeren. Over den rug loopen twee witte stre-

pen , terwijl de kop en de zes voorpooten licht-

bruin zijn.

In het begin van Augustus spinnen zij zich op

de Wilgenbladeren of wel onder afgevallen loof

boven den grond in glinsterende witte of gele spin-

sels in , die van buiten eenigzins ruw en losla-

tende, maar van binnen met een kleverig vocht

bedekt , en zoodra hetzelve droogt
,

geheel glad

zijn. Hierin veranderen zij in groene popjes, door-

schijnend en spiegelend als glas , waaruit na veer-

tien of achttien dagen het volkomen insekt zich

door vervelling ontwikkelt.
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Hoogst waarschijnlijk kan men de rupsen ook

vroeg in het voorjaar vinden , uitgekomen uit ei-

jeren door de laatste generatie in September , onder

de schors der Wiigenloten gelegd.

3. Cladius eucera. Klcg.

De beschrijving der larve bij Boüché {Natui--

^eschichte der Inaekten , bnsonders in Itinsicht

threr erslen Zustande als Larven u. Puppen,

S. 140) , is zeer goed met deze geringe verandering,

üe kleur der meesten is hooggeel of oranje, doch

enkele variëteiten zijn geelgroen met de drie voorste

en de voorlaatste geleding hooggeel. De kop is

lichtbruin met ontelbaar vele , kleine , donkerbruine

puntjes ; de tasters zijn geelachtig. Op het laatste

segment boven den anus staal eene zwarte middel-

vlek. Zij rusten onder de bladeren en kruipen op

zijde om te eten.

In het begin van Junij liggen de larven nog

onveranderd in de cocons.

4. Clndius uncinnata. Klug.

De geheele maand September door vindt men

de larven van Cladius uncinnata onder aan de

stammen der IJpenboonien , waar zij zich in sple-

ten en reten in groenachlige blinkende spinsels

inspinnen. Zij zijn geelachtig helder groen met

groenen kop , op welks schedel eene bruine of

zwarte vlek door eene verticale groene streep in
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Iwee gelijke deolen verdeeld is. T)e oogen zijn

zwart , de moiiddeelen naar het bruine trekken-

de. Het geheele lijf is platter en breeder uitge^

drukt, dan zulks anders bij de larven der boor-

wespen liet geval is ; ook is hetzelve geheel met

fijne, tamelijk lange, witte haren bedekt. De drie

voorpooten zijn glasachtig groen ; onder den buik

bevinden zich zes paar groene buikpoolen , welke

met de naschuivers aan de laatste geleding, in hel

geheel twintig pooten uitmaken. Boven den anus

staal eene bruine vlek; de rug is geelachtiger dan

de zijdea en voert eene doorloopende groene streep.

In hel begin van Mei of somtijds wel in April

komen uil de poppen dezer rupsjes zwarte wes-

pen , met roestkleurige pooten, die inden zonne-

schijn om de IJpenboomen rondvliegen.

5. Hemalus coeruleocarpus , HARiia.

In September 1843 vond ik in hel Haagsche

Bosch aan den Vijverkant op jonge Populier-

hoornen eenige larven, blaauwachtig groen, vrg

lang, geheel zwart gestippeld, met bruine koppen

,

en die bijna allen vrij plat tegen de stelen aan-

zaten. Kleur en houding deed mij denken , dat

het Jlyloloma enodis was ; doch het aantal buik-

poolen ontdekte mij ras, dat ik er eene andere

boorwesp uit te wachten had. Ik telde namelijk

veertien achlerlijfspootcn , zoodat alleen het vierde

en elfde segment daarvan versloken waren. De

koppen waren in de lengte bruin gestreept, de

«AT. TIJDSCMR. 1). XI. St. 2. li
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klaauwtjes aan de voorpooten zeer scherp ; de

laatste geleding voerde buiten de pooten aan

iedere zijde een uitstekend vliezig puntje ; de zwarte

stippen waren onregelmatig over het lijf verspreid
;

alleen de buikzijde was ongeslippeld.

Zij sponnen zich bij mij in eene doos onder de

Populier-bladeren in , in dubbele cocons , waar-

van het buitenste grover en donkerbruin , het bin-

nenste fijner van weefsel en lichtbruin was. Daar

ik de volkomene insekten tegen het voorjaar wach-

tende was , heb ik geen mijner cocons openge-

sneden om de pop te kunnen beschrijven ; dit

bleek een verzuim te zijn , want reeds in October

heeft er zich een Nematus uit ontwikkeld , die

door Hartig, in z\]nB Aderflügler Deutschlands

,

Nematus coeruleocarpus genoemd is.

Hij is zwart, 4^ lijn lang. De voelhorens

zijn fijn, borsfelvormig , zoo lang als het achter-

lijf en de halve thorax. De bovenlip is diep

ingedrukt , kop en borststuk digt en fijn met

puntjes gegroefd. Basis der mandibulen en taslers

bruinachtig rood ; de buiksegmenten met smalle ,

bruinachtig witte randjes. De pooten zijn rood,

de voorpoots-heupen bijna geheel , de anderen le*r

helfte zwart ; de achterste tibiën hebben eene

zwarte punt en de achtertarsen zijn geheel zwart.

De vleugels zijn doorzigtig met blaauw-zwarte

aderen, behalve de rand- en onderrand-ader, die,

zoo als de vleugelwortel , geelachtig rood zijn.

Hel wijfje, waarnaar Hahtic zijne beschrijving

heeft opgesteld , miste de tarsen.
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6. Cimbex Lucorum,

Bij mijne beschrijving van de larve van dezen

Cimbex, in het Xde Deel , 2de Stuk van dit Tijd-

schrift opgenomen , kan ik tegenwoordig de op-

merking voegen, dat de jongere larven nog niet

de gele koppen met oranje schedels hebben , die

men bij de volwassenen waarneemt. Tot aan de

laatste vervelling zijn de koppen boven glimmend

zwart , onder wit met twee zwarte ronde plek-

ken , waarin de oogen staan ; doch zoo geheel

met wit poeder bedekt , dat men dezelve met den

eersten oogopslag voor geheel wit zou houden.

Ook heeft het laten uitvloeijen van zeker vocht

bij aanraking, bij de jongere larven meer en spoe-

diger plaats, dan bij de volwassenen.





B IJ D R A G B
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BRTOLOGIE van NEDERLAND,

DOOS

C. M. VAB DBB SANDE LACOSTE. m. d.

(eiBSTB GEDEELTE.)

Wanneer men de groeiplaatsen der inlandsche

Mossoorten nagaat, zoo als deze in de Flora Belgii

Septenlrionalis vermeld zijn , dan ziet men , dat

over het algemeen de Noordelijke en Oostelijke

gedeelten van ons Vaderland , en wel inzonder-

heid onze heidegronden , door de Plantkundigen

van vroegeren en lateren tijd meer onderzocht

zijn, dan eenige andere streek ; en, gelijk in elk ,

zoo ook blijft er in dit gedeelte der Flora nog

Teel te onderzoeken overig. Getuigen de Bryo-

logische nasporingen van mijne vrienden Dozt en

TAR oty BoscQ , in de omstreken van Leiden en

op de eilanden Walcheren en Zuid-Bevelaud ge-

daan, wier belangrijke uitkomsten reeds vroe-

ger door dit Tijdschrift gedeeltelijk zijn bekend

AT. TijDscnB. D. XI. St. 3 en 4. 12
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gemaakt. Zij hebben genoegzaam bewezen , dat

een verder onderzoek der inlandsche Mossoorlen

op verschillende gronden , den Plantkuudigeu nog

eenen ruimen oogst belooft.

Ik heb het genoegen, van ook eenige mijner Bry»

ologische waarnemingen te kunnen mededeelen.

Daar echter mijn oogmerk niet is, eenige plaat-

selijke Flora te geven , waartoe mijne waarne-

mingen te onvolledig zijn, maar veeleer, om der

Nederlandsche Flora eenige bouwslofien te leve-

ren, in eenige streken van ons land, op verschil-

lende gronden verzameld , zoo achtte ik hel over-

bodig de , als algemeen bekende , door mij ge-

vondene soorten te vermelden ; ik bepaal mij dus

alleen tot de opgave van die soorten , welke mij

het belangrijkste of zeldzaamste toeschijnen.

Sommige der hier vermelde Bladmossen zijn tol

nog toe onvruchtbaar gevonden ; wanneer ik mij

echter van den tijd der vruchtrijping heb kunnea

overtuigen, is deze vermeld geworden.

Pkaseum palens H e d w. Langs de oevers der

geheele Merwe , in den Biesbosch en langs andere

riviertakken om Dordrecht overvloedig ; ook bin-

nendijks te Zwijndrechl. Aan de Maas bij Rot-

terdam en Heerjansdam. Op het einde van dea

zomer, ia den herfst (1).

(1) Volgens den Hoogleeraar van Hall groeit deze
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P. bryoides Dick?. Op zandigen kleigrond

bij Utrecht ; op de waarden langs de Lek bij

Vianen ; aan den dijk te Zwijndrechl. Vroeg in

de lente.

P, crispum H e d w. Aan de batterijen van

het Vossengat bij Utrecht. Maart , April.

Poltia Heimii Bruch et S chimp. Bij eene

ïoutkeet te Zwijndrecht. Op zilte, brakke gron-

den bij Amsterdam en omliggende dorpen alge-

meen.

var. p. cylinJrica Br. et S c h. Op zandigen

grond langs den Sloter-weg. Mei.

Physcomitrium sphaericum Br. el Sch. Aan

den oever der Merwe bij Papendrecht. In den

herfst.

' Telraphis pelluaida'Reiw. Op beschaduwden

grond aan de Grebbe. De vruchten waren meest

afgevallen in Mei.

Encalypta vulgaris Hedw. Aan den muur

van den IVoldijk te Heerjansdam buiten Dordrecht

,

op met aarde bedekte plaatsen , doch zeldzaam-

Vroeg in het voorjaar.

Grimmia apor.arpa H e d w. Op pannen.daken

bij Utrecht, Rhenen, Zwijndrecht en Heerjans-

dam, alsmede op voornoemden muur aldaar. Over-

vloedig aan den muur van den hoogen dijk buiten

Rotterdam. Zeldzaam op eenen muur bij AmsleN

soort ook laogs de Lek. In de Bijdragen tot de

Natuurk. IFelemchappen, door v.Hall, Vaoi.iK

en Mulder, O. Vil. bl. 346.

12»
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dam. Op steenen langs den opter van het FTaai*-

lemmer meer bij Sloten en Aalsmeer en aan den

zeedijk bij Miiiderberg. Zeldzaam aan den, voet

van wilgen, langs de rivier bij Dordrecht en Zwijn-

drecht.

var. ^. rivularis. Op meer vochtige plaatsen

met den grondvorm bij RoUerdam en langs het

Haarlemmer meer, ook op palen. In den winter.

Anacalypta lanceolala R o e h I. Op zandige

kleigronden bij Utrecht , de Bildt , Zwijndrecht.

Op met aarde bedekte plaatsen aan voornoemde

muren bij Rotterdam en Heerjansdam niet zeld-

zaam. Maart , April.

IVeiasia nontroversa Hedw. Op bescha>

duwde, zandige gronden bij Utrecht, Zuilen, de

Bildt, de Grebbe menigvuldig. Bergen op Zoom

en Sloten. April, Mei.

W. «VrAa/a He d w. Zeldzaam aan linden, ijpen

en andere hoornen, zoowel binnen als buiten de

steden Utrecht, Dordrecht, menigvuldig langs de

grachten te Amsterdam. Aan den voet van spar-

ren op de heide bij de Bildt , Soest , de Grebbe

en op de Oosterhoutsche heide bij Breda. In de

lente.

IV. curvirostra Hedw. Op schaduwrijken

grond bij Dordrecht, Utrecht, Zuilen. Op een'

iep bij Utrecht. Op wilgen langs de Lek bij

Schalkwijk en Vreeswijk ; langs de Maas bij Rot-

terdam en Heerjansdam ; bij Dordrecht en Zwijn-

drecht. Op palen langs het Haarlemmer meer bij

Aalsmeer. In de lente en den zomer.
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Fissüiens adianloide» H e d w. Op moerasM»

gen veengrond en aan elzentroiiken te A.clittien-

hoven bij ülrechl; bij Muiden. In den herfst en

winter. Op eenen ouden muur bij Utrecht ; op voch-

tige plaatsen aan de stadsmuren van Rhenen.

Dicranum majus Turn. Op schaduwrijken

grond op den berg aan de Grebbe. In den

tomer.

D. undtdatum E h r h. Op de heide bij de

Bildt , Soest, Soestdijk en Rijzenburg. Op zoo-

genaamd blaauw land omtrent Vinkenveen ; bij

Jiuidea. Ouvruclilbaar.

D.spurium Hedw. Op de heide bij de Bildt',

Maartensdijk , Soest en Rijzenburg. Onvruchtbaar.

D. varium Hedw. Op vochtige , zandige

kleigroiiilen , langs slootkaulen : bij utrecht ,

Zeist, Julphaas; op de waardea bij Vianeu. Bij

Dordrecht, Zvvijndrecht, Heerjausdam, langs de

Merwe bij Sliedrecht en Werkendam. In den

herfst en winter.

D. Sckreherianum Hedw. Op vochtigen ,

zaadigeu kleigrond , langs sloten, dikwijls met de

vorige soort: bij Üordrechl, Zwijndrecht, Heer-

jansdam, Barendrecht; op de waarden bij Slie-

drecht en Werkendam. In den herfst eu winter.

D. flexuosum Hedw. Op den grond in éi-

keubosschen op de heide bij de Bildt en het huis

ter Ucide in de prov. Utrecht. April , Mei.

D . cerviculalum Hedw. Op veengronden bij

Abcoude, Vinkenveen en Wa verveen; langs slotea

bij Ouderkerk en Amstelveen. Ia deu zomer^
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Cinclidotus fonlinaloides P. Beauv. Lang8

de stads- en havenmuren van Dordrecht , op boom-

wortels en palen langs de rivier aldaar ; aan stee-

uen kribben te Willemsdorp ; iangs den oever der

Maas te Rotterdam en den muur van den hoogea

dijk; bij Ueerjansdam. Gewoonlijk met FoiUi-

nalis antipyretica L. en beide onvruchtbaar.

C. riparius W. A r n o 1 1. Aan de stadsmuren

langs de rivier te Dordrecht , niet zeldzaam.

var- ^. Isrrestris Br. et Sch. Aan den voet

van wilgen op biiitendijksche gronden , langs ri-

vieren : aan de Lek bij Vreeswijk ; aan de Oude

Maas bij Heerjansdam en bij Zwijndrecht. Op

eene vochtige plaats aan den muur van den Nol-

dijk bij Heerjansdam. Deze verscheidenheid is

even als de grondvorm onvruchtbaar.

Barbula fallax H e d w. Op vochtige zandige

kleigronden , langs sloten bij Zeist en Jutphaas.

Langs den dijk te Zwijndrecht. Op de waarden

bij Sliedrecht en Werkendam. In den winter.

B. convoluta Hedw. Op beschaduwde voch-

tige en drooge gronden : bij Utrecht , Dordrecht

,

Zwijndrecht , Heerjansdam. Langs slootwallen

,

op aschhoopen bij Amsterdam , alsmede onvrucht-

baar op muren en steenen brugjes buiten de stad.

Mei, Junij vrij zeldzaam.

B, tnuralis , var. ^. aesfiva B r i d. Aan voch-

tige muren en steenen algemeen.

B. laevipila v. H. Op boomstammen algemeen.

B. latifolia Br, et Sch. Aan den voet van

wilgen op de buiteudijksche gronden langs rivie-
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ren menigruldig : aan de Lek bij Kuilenburg en

Vianen; aan de Merwe bij Dordrecht, aan de

Oude Maas bij Heerjansdaoi , doch zeer zeldzaam

met vifucht tegen den zomer. Op oude palen

,

landheïkken en houten brugjes bij Heerjansdam en

Zwijndrecht. Op de vochtige schors van ijpen en

linden , in de voorsteden van Utrecht en Rotter-

dam met Weissia oirrhata en de volgende soort;,

bij het regthuis van Diemer-meer buiten Amsterdam.

Zygodon viridissimns Brid. Aan boomstam-

men, vooral nabij bewoonde plaatsen algemeen»

Geen boommos komt menigvuldiger bij Amster»

dam voor, dan deze soort. Aan steenen brugjes

buiten Dordrecht en Amsterdam , alsmede aldaar

op eenige steenen aan den dijk voorbij Zeeburg

en bij Muiderberg. Met vruc'.it , doch zeer zeld-

zaam , op eenige wilgen bij Heerjansdam en op

oude palen en schuttingen bij Halfweg Haarlem.

Mei, Junij.

Orthotrichum cupulalum Hoffm. Aan den

muur van den hoogen dijk builen Rotterdam en

aan den muur langs de rivier bij het dorp de

Groote Llndt buiten Dordrecht.

var. |ï. (capsula emersa) B r. et S c h. Met

den grondvorm bij de Groote Lindt en op steenen

langs den oever van het Haarlemmer meer bij'

Sloten en Aalsmeer menigvuldig. Mei, Junij.

O. anomalum Hedw. Op eenige pannen-da-»

ken , aan eenen muur der Domkerk (verdwenen),

en een steenen brugje bij Utrecht. Op de be-

graafplaats der Broedergemeente Ie Zeist op graf»
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steenen. Overvloedig mei de vorige soort bij

Rollerdam en de Groote Lindl ; NoMijk Lij Heer-

jansdam. Zeer zeldzaam op boomstammen bij

Utrecht, Zuilen en aan de Lek bij Vianen. i^pril,

«ei.

O. ohtusifolium Schrad. Aan boomstammen

om Utrecht, vooral veel aan populieren langs den

etraatweg bij Jutphaas ; op populieren tusschen

Zeist en den spoorweg ; om Dordrecht en bij

Rotterdam; bij Amsterdam zeer zeldzaam. Bij

Heerjansdam vond ik een soodje, waarin ééiie

vrucht. Junij.

O. pumilum Schvraegr. Aan boomstammen

om Utrecht, bij de Bildt, Zuilen; Dordreciit,

Zwijndrecht , Heerjausdam ; veel op ijpen om
Amsterdam. Junij.

O. tenellwm Q TM ch. Op boomstammen , vooral

wilgen langs de wegen en in weilanden alge-

meen. Mei.

O. speciosum Nees ab Es. Hier en daar in

de batterijen om Utrecht en Blaauwkapel en bij

Zeist op populieren ; bij Heerjansdam , Amster-

dam , Sloten en Abcoude op verschillende boom-

stammen en zeldzaam. Junij.

O. Lyellii H o o k. Aan boomslammen alge-

meen. Mei vrucht, doch zeldzaam enschaarsch,

bij Heerjansdam op een' wilg, bij Zeist en de

Grebbe op beuken. Julij , Augustus.

O. pulchellum Hoek. et Ta yi. Op eenen

wilg bij Utrecht , waar ik slechts één zoodje van
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deze zoo zeldzame als fraalje soort vond , met

onrijpe vruchten in Februarij.

O. phtjilanthum Br. et S c h. Op verschillende

«oorten van boomen. Zeldzaam in de batterijen

en elders bij Utrecht en Blaauwkapel ; bij Heer-

jansdam. Menigvuldig aan de boomen langs den

straatweg buiten het Haagsche Bosch ; in het

Haarlemmer- Hout. Bij Amsterdam, Slolen en

Ouderkerk. Onvruchtbaar.

Anomodon curlipendulum H o o k. et Tayl.

Op boomstammen bij Utrecht en op Juniperus

communis bij de Bildt. Zeer zeldzaam en on-

vruchtbaar.

Daltonia heteromalla Hook. el Tayl. Op
boomstammen algemeen.

Neckera pennata H e d w. Op een' beuk aan

de Grebbe. Onvruchtbaar.

N. pumila H e d w. Op een' lindenstam bij

Dordrecht en op eenen ijp bij Utrecht, On-

vruchtbaar.

Leskiapolyantha Hedw. Op boomstammen,

doch niet menigvuldig: bij Utrecht, de Bildt,

Zuilen en Vreeswijk.

Hypnum murale Hedw. Aan vochtige muren

en goten bij Utreclil ; aan den muur van den

hoogen dijk buiten Rotterdam. Aan den voet

van wilgen langs rivieren : bij Schalkwijk , Vrees-

wijk, Vianen, Rotterdam, Dordrecht en Heerjans-

dam. In den winter.

B. cordifuliuni Uedw. Op mocrasgroaden

,
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langs sloten veelvormig: bij utrecht, in het veen

te Achttienhoven ; bij JSIaauwkapel en Jiilijhaas

in Mei en Junij. Bij Werkendam en Abcoude
xeldzaam (I).

H. aloper.urum L. Op den grond en aan boom-,

tronken in de bosschen van Ameliswaard bij

Utrecht. Onvruchtbaar.

B. ahietinum L. Op zandige gronden : bij de

Bildt , in het Spoel bij Kuilenburg, op den Wa,
geningschen berg. Op de waarden bij Vianen en

Werkendam. Onvruchtbaar.

H. tenellum Dicks. Aan vochtige muren:

aan den mond der Nieu-.ve haven bij de Engelen-

burger brug te Dordrecht. Aan den voet van

voornoemde muren bij Rotterdam en Heerjansdam,

In dea winter en de lente.

U. conferlum, Dicks. Aan boomslammen om
Utrecht, Zuilen; in de Plantage te Rotterdam;

ODi Amsterdam, Sloterdijk, Sluten. April, Mei.

ff. piliferumSchTeb. Op den grond tusschen

het gras, soms aan den voet van boomstammen.

Zeldzaam met vrucht : bij Utrecht , Zuilen ea

Zwijndrecht. Oclober—December.

ff. ioreum L. Aan de Grebbe op beschaduwx

den grond. Onvruchtbaar.

ff, siellatum S c h r e b. Op moerasgronden

,

langs slolen veelvormig : in het veen bij Achtlien-r

(1) De Hoogleeraar van Hall had deze nieuwe soort

reeds vroeger in de prov. Groningen gevonden en

mij daarvan welwillend medegedeeld.
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hoven in den zomer. Zeldzaam bij Utrecht , Blaauw-

kapel en Julphaas. Bij \bcoude en Waverveen.

H. megapolilanum BI and. Onder populieren

tussclien liet gras, op de batterijen aan het Vos-

sengat bij Utrecht en Blaauwkapel. Tegen de

lente.

U. ruscifolium N e ck. Langs de stads- ea

havenmuren van Dordrecht , aan steenen en palen

langs de rivieroevers aldaar; aan steenen kribben

te Wiliemsdorp bij Dordrecht en eene goot te

Utrecht. Op steenen en palen langs het Haarlem-

mer meer bij Sloten en Aalsmeer. Veelvormig en

sterk vruchtdragende in den herfst.

U. wndulalum L. Op beschaduwden grond

aan de Grebbe. Onvruchtbaar.

H. scorpioides L. Op moerasgronden : in hel

veen bij Achltienhoven , in den zomer. Op de

Oosterhoutsche heide bij Breda en buiten Steen^

bergen.

H. fluitana L. Op moerasgronden , langs slo-

ten, in lage weilanden: om Utrecht; in sloten op

de waarden bij Vreeswijk en Werkendam ; ia

drinkputten , enz. op de heide bij de Bildt. Me-

nigvuldig en vooral veelvormig om Heerjansdam

en op veengronden bij Amsterdam. Zeer zeld-

»aam vruchtdragende in Mei en Junij.

II. fluvialile Sw. Aan de stadsmuren langs

de rivier te Dordrecht. Op steenen en palen langs

bet Haarlemmer meer bij Sloten en Aalsmeer me-

nigvuldig. Mei, Junij.

E. uncinatuni U e d w. Op de hoogste zand-
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lieuvels ontfer sparren , op de heide bij de Bildl

en Soest. Ia den zomer.

H. palustre L. Aan balken in het waler bij

Utrecht ; op muren , sleenen , palen langs rivie-

ren : bij Vianen , Rotterdam , Dordrecht , Wil-

lemsdorp. Bij Sloten en Aalsmeer ; veelvormig,

fflei.

H. filicinum L. Aan muren en beschoeijingen

langs de rivier te Dordrecht. Zeldzaam tusschen

de volgende soort te Jutphaas. Onvruchtbaar.

Bartramia fonlana B r j d. Langs eene

sloot achter Groenendaal bij Jutphaas. On-

vruchtbaar.

Brgum cemuum Br. et S c h. Op eenen steen

aan het Haarlemmer meer bij Sloten ; op zandigen

veengrond bij Amstelveen. Mei, Junij.

A. nuians S e h re b. Op de heide en in eiken-

bosschen bij de Bildt , Zeist , Soest en Maartens-

dijk. In de veenea buiten Abcoude en bij Sloten.

Mei, Junij.

B. carneum L. Op vochtige, zandige klei-

gronden, langs sloten: bij Utrecht, Jutphaas,

menigvuldig aart dè' Lekoevers bij Vianen. Bij

Dordrecht , Heerjansdam enz. , Mei.

B. ïf^ahlenhergii Schwaegr. Op vochtige

zandige kleigronden langs rivier-oevers : bij Vianen

niet zeldzaam ; bij' Dordrecht en Heerjansdam.

Onvruchtbaar.

R, -pijriforme Hedw. Langs slootwallen bij

Utrecht, Zuilen, Blaauwkapel en de Bildt, Op

aschhoopea bij Amsterdam, Abcoude en Zwija-
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drechl, dikwijls mei Funaria hij^ometrica en

Barbula convoluta. April , Mei.

B. pseudo-triquetrum Schwaegr. In het

Teen Ie Achtlienhoven , in Mei en Junij.

B. rosevm Schrab. Op den berg aan de

Grebbe. Zeldzaam en onvruchtbaar.

B. Duvalii V o i t. In de veenen te Achttien-

hoven. Zeldzaam en onvruchtbaar.

B. erylhrocarpon Schwaegr. Op veenachti-

gen heidegrond bij de Bildt. Op turfakkers tus-

schen Abcoude en Vinkenveen. Bij Ouderkerk

en Sloten. Mei, Junij.

B. alro-purpureum W. et M. Op de wallen

van Utrecht ; op den muur van den hoogen dijk

builen Rotterdam; bij Dordrecht , Zwijndrecht en

om Amsterdam. Mei.

Mnium punctatum H e d w. Met rijpe vruchten

langs «enen slootwal bij de Bildt in Maart (1).

(1) De groeiplaats eener roor ons Taderland nieuwe

Phanerogamische plant , vinde hier nog vermel-

ding. Deze is Hasturiium anceps Reich. : op

vochtige plaatsen om Amsterdam, langs de sloten

der weilanden tusschen deze stad en het dorp

Sloten en bij het Haarlemmer raeer, eene soort,

die waarschijnlijk wel eens met bet baar verwante

tï. sylvestre B. Br. verward zal zijn. Zij bloeit

in Junij , Julij en later.

Amsterdam, J Julij J8H.



I. K. HASSKARL,

PLANTAKUM RARTORÜM TEL MIMJS COGKTTARÜM

HORXI EOGOHIEMSIS PUGILLtS NOTÜS.

I. Flagellaria ikdica., L.

Schlt. VII. 1492. descriptioni addenda haecce:

pMitex alte scandens ramis herbaceis ratnosis , succo

aqiioso amaro foetis, uberioribus 0,4—0,5 poll.

crassis , floriferis 0,2— 0,1 poll. crassis, omnibus

terelibu3. Vaginae ramorum uberiorum 2,5—3,0

pnll. iongae subglaucescentes, ramorum florifero-

rum 0,8— 1,2 poll, Iongae, glaberrimae, lucidae
,

omnes cylindricae. Folia horizontalia patentia

ramorum uberiorum dein reclinata , basi subcor»

data-rotundata oblongo-lanceolata, foliorum ube*

riorum latitudo | supra basiu 2 poll. , ad basin

1,2 poll., longitudo ad acumen usque 12 poll ,

acumen 4—6 pollicare, rigidissimum , involutum

,

apice tenuiore laceralo-3fidum ; foliorum rami flo-

riferi latitudo basi 0,4—0,6, medio 0,8—1,0 poll.,

longitudo una cum acumine 3—7 poll,, acumen

0,6— 1,6 pollicare; petiolus cartilagineus , albus,

lucidus, reilexus, in uberioribus 0,5 poll. latus, 0,3

poll. longus, in floriferis ramis 0,2 poll. latus, 0,1

poll, longus. Inflorescentia albida foliis superio-

ribus sublongior, 3,5 poll. longus, — Altitudine

0—4000 ped. supra mare frequens.
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2. SAnSGVIEKA JWAKICA, BL.

Schlt. VII. 360. 16 et 1678. 16. — Addenda

haecce : Folia (praeprimis subtus) lucida , breviter

sed rigide acuminata , ramorum sterilium uberio.

rum 5—8 poll. longa, 2,0—^,5 poll. lala , ramo-

rum floriferorum 3—5 poll. longa, et 1,-3— 17

poll. lat. oblongo — s.-elliptico-lanceolata , yersiis

basin in uberioribus canaliculata, iu petiolum va*

ginanlem lalum vix lorlum attenuata ; pelioli ra-

morum floriferorum graciles, tenues, semitorti. Pa-

nicula 6poll. alta , basi 4—5 poll, lata , ramisinfe-

rioribus adscendenlibus 3—4 poll. longis; bracleae

ramorum inferiores 3—4-, superiores 2—1-florae

viridi-flavescenles. Pedicelli liberi, erecto-palentes

s. erecli, 0,4 poll. longi , adpedem graciles, teretes,

supra medium articulati, et dein obverse-conico»

incrassati, flavescenti-virides, singuli basi bracteola

subrotunda , acutiuscula convoluta inclusi. Co-

rojla 0,7—0,8 poll. longa, flavescenti-Tiridis

,

tubus supra basin subinflatus, 0,4 poll. longus,

versus faucem constrictus; laciniae lineares, basi

angusliores , canaliculatae , filamenta recipien-

tes; apice concavae, crassiusculae , laeves, ex-

teriores inferioribus aequilatae , omnes erecto-pa«

tantes subflexuosae. Stamina Sans. fruticosae (cf.

Schlt. 1. c. 1679) , sed laciniis breviora. Orarium

oblongo-subcylindricum, obsolete 6-sulcalum, apice

truncatum
, glabrum , flave.scens , lucidum ; slylus al-

bus capillaris ; stigma slylo plus 3-plo crassius.—
AUiludiae 2—4000 ped. s. m. occurrit.
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3. DlAWELlA MONTABA , Bt.

Schlt. VII. 350. 3 et 1677. |J. latifolia BI, En,

13. Schlt. VII. 350. — Nostra a descriplione

Schil. I. c. 1677 cliffert hisce: Folia 1,5— 1,6 poll.

lata, parsinferior folii Schlt. est vagina compressa,

eqiiilans, 0,7 poll. lata, Pedunculus communis

2,0—2 5 ped. longus, subteres, uno latere versus

basin angulalo - submembranaceus , sub-scabridus
;

ramuli inflorescentiae inferiores subtereles , supe-

rioresleviterangulosi. vis scabridi, inferiores 8-poll.,

superiores 2 1 poll. longi ; racemuii singuli 6— 8

flori; pedicellibracteola carinata, acuminala, viridi,

suffuUi,0j3— 0,5poll loiigi, palenles, glabri. Peri-

giinii foliola exteriora exius viridi fusca , inlus lu-

rido-albida sub-concava, ovato-lanceolata , acuta ;

interiora alterna , petaloidea , albida , dorso medio

exlus flavescentia, omnia erecto-palenlia, subaequa-

lia, persislenlia , raarcescenlia. Slamina hypogyna ,

vix imo perigonio inserla ; filamenta adscendenti-

curvala
,
plaua , viridiuscula , ovarium dimidiura viic

aequilonga , versus apicem paullo latiora , apice

in corpusculum ovatum, compressum, auranliacum

giandulosum incrassata ; atitherae filamento tolo

aequilongae, 0, 15poll. longae, lineari-Ianceolatae,

pallide-flavae, basi emarginatae, filamenli apici

insidentes, acuminalae , loculis basi divergentibus;

ovarium pyramidato-subglobosum, viride, lucidum,

in stylum altenuatum, crassura, subcarnosum, 3-lo-

culatum; ovula placeutae crassae 3-gonae, 2-seria-
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litn superposite inserta ; slylus albus, e basi flexuosö"

geniculata , filiformi-subulatus , bacca globosa aut

irregulariter complauata, 1—3-Ioculata, loculis

4-(aboriu 2-)spermis. — Altitudine 400—5000
ped. habitat.

Var. a. anguslifolia diSevl: foliis0,8poll>lati8,

muUo magis scabris, racemis multifloris etc. cf.

Schlt. 1. c.

4. AMAaïiLis (Zephtb^rtbes) tdbispatha Hekit^

Schlt. VIL 798. 2. descrpt. Ker. , a qua Poi-

rettianum specimen distinctum esse videtur. An
Keriaua forsan magis adfinis A. chloroleucae

Ker. ? — (Nostra quoad corollam et spatham ad

A. chioroleucam Ker. Schlt. 796. 1. ducenda vi-

detur). — A. descriptione Keriana supra laudata

nostra differt hisce : Folia 6 poll. longa , 0,2 poll

lata , apice plana , medio concav^uscula , yiridia ;
—

•

scapus 5—6 poll. longus; spatha laete sanguinea^

segmentis acumiuato-subulatis , in fruclifero scapo

emarcido-evanida, 1 ,2 poll. longa
;
pedicellus florifec

0,9—1,0 poll. longus; fructifer 1,4 poll. longus,

ereclus ; corolla 1,4 poll. longa, parte inferjore

0,5—0,6 -poll. , viridi, superiore candida , summo
apice stria purpurasccute vii conspicua notata

,

laciniae exleriores 0,5, interiores 0,4 poll. latae,

acutae, ad apicem inlus minute tuberculalo-mucro-

nalae ; slainina erecta conniv^nlia , filamenta alter-

na breviora , basi viridia , apice candida , 0,6—0,9
poll. longa ; antherae 0,5 poll. longae; slylus 1 ,3 poll.

«AT. TijDscoR. D. XI. St. 3cn4. 13
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longus, candidus, basi viridiusculus ; stigmata 3

linearia, unicum longius revoluium; capsula 3-lo-

bata, sub-3-cocca. Semina ia nostro specimine

semper slerilia evadunt ! — A viro botanophilo

Blellermann benevole nobis communicata; unde-

aam?
.I3 .OJD _ r, Tin '' OlIlIBI

5. GTNAEcraA sahmbhtosa, UU.

Quoad Gen. Cf, Endl. Gen. 2792 iuTolucri

foliola 2-seriaha, '- •'"

Quoad Spec. Cf. DC. Prdr. VI. 298. 2. BI.

Bijdr. S07. — Herba perennis glaberrima , foelens

;

tami procumbenles aut ad frulices vicinos adscen-

denles, 4— 6 ped. longi, nee vere scandentes ,

nee volubiles, nee radicantes (inde et haud sar-

mentosi! ratione Bisch. Termini. \ 106. 3. a.), an-

guiati , leviler torti , ad insertionem foliorum pur-

pureo-maculati , eaeterum laele virides. Stipulae

aut eorum rudimenta O. Petioli semiteretes, saepe

tórli, patentes.s.erecti, 0,4— 1,3 poll. longi. Folia

1-amorum primordialium oblonga s. elliplica ,
acu-

minala aut acuta, basi rolundata aut allenuata,

±inaequalia, 3,0—4,0 poll. longa , 1,5—2,2 poll.

lata.ramulorumcyalia, obovata, oblonga , imoque

öblongo-lanceolata , oblusa, acuta s. acuminata ,

basi attenuata, nunc valde inaequalia, rarius rotun-

dala, 1 ,0-2,5 poll. long. ,0,7-1 ,3 poll. lat.
,
carno-

sula,flaccida,laeleviridia, repando-denlala, dentes

subarislali. Inflorescentia terminalis s. in ramis

Mmulisque adscendentibus terminalis ,
paniculata ,

laxa , rami 2-6-flori. Bracleae ad insertionem
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pedicellorum lineares, subulatae, pedicellis ad>

pressae, laete virentes, 0,4—0,2 poll, loDgae. Pedi»

celli 0,6— l.Opoll. longi, ante anthesia virides, ia

anlhesi±purpureo-lmcti. InTolucrum 0,5—0,6 polh

longum, basi viride, bracteolis linearibus, viridibiu,

7—8 calyculalutn , supra basin cylindricum, pur-

pureum , luciduium ; foliola 8—10 anguste linearia

,

2-serialia , interiora in margine membranaceo , dis-

colori exterioribus alternantibus tecta et conglu»

linata , involucnun gamophyllum referentia , dein

post anthesia soluta, reflexo-patentissima. Recep-

taculum planum, diametro 0,1 -poll. alveolatum
,

alveolorum margines brevissitni, Corollae involu-

crum 0,1—0,2 poll. excedentes, primo aurantiacae,

deindefloratae croceae, imoque sanguineae , 0,5—

0,6 poll. longae , basi tenuiores , virescenti-flavae

,

apice infundibuiiformes, 5-dentatae, dentes vis

patentes. Anlherae in fauce corollae filamentis

tenuissimis, filiformibus insidentes , lineares i basi

ecaudatae , apice cuspidatae, ad apicem fere inter

se conglulinatae. Styli rami exserti , in appendicem

0,16 poll. longum, inlusglaberrimura, extus hispi-

dum producli. Achaenia teretia, striata, nigres-

centia , erostria , pappo niveo , sericanti minutissime

serrulato-asperulo. — In sylvalicis humilioribus

ad margines et in vicis frequeus.

6. ECDYSAKTHBBA SCARDEKS, Usskl. Catal. 571 3. 1.

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 3418. Appendices

antlierarum breyes; ovaria aniiulo hypogyno semi»

itnmcrsa
, pauci-OTulata. Folliculi axi cohaerenles,

13»
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cylindrici , dein patentissimi , 2-3-spcrnii, seniine

oblongo , margine inflexo canaliculata , apice lon-

gissimc comosa , coma stipitata,

Quoacl Spec. Diagnosis, Alle scandcns, ramis

foliisque glaberrimis, Jucidis , foliis subcoriaceis, ob-

longis s. elliplico-oblongis, ulrinque attenualis, mar-

gine cartilagineis, undulato-repandis, paniculis ler-

minalibus , 00 floris , folliculis sutura counatis , dein

palentissimis , seminibus in folliculo singulo 2— 3

oblongis , convolutis , apice longe slipitate como-

sis. — Il9ski. Catal. 1. c. an Echites inflata BI.

Bijdr. 1039? — Descriptio. Frutex alte scandens,

succo aqiieo, copioso desiccatione nigrescenli

,

plenus, volubilis; rami inferiores (plantae 3-ennis)

diametro 0,8— 1,2 poll., juuiores (virgulta) sat

crassi, 0,4—0,2 poli. diametro, tereles,glaberrimi, ad

insertionem foliorum tumido-nodosi, internodia in

uberioribus 3—4 poll. longi , summo apice com-

pressiusculi , sanguinei, Slipularum rudiraenla ad

basin peliolorum vix evolutorum vix conspicua»

Petioli oppositi, articulatione ramis juncti (siccando

facillime soluti) in virgultis breviores, crassiores,

subteretes , supra planiusouli , virides, niinc pur-

purascentcs , torti , 0,3-1,3 poll. longi, 0,18 poll.

crassi , in ramis florifcris (el minus uberioribus)

longiores, (respecta longitudine folii) graciliores,

lorli, subreflexi atro-sanguineis. flavo-fusci,0,8—13

poll. longi , vix 0,0.5 poll. crassi. Folia glaberrima

coriacea , utrinque lucida
,
penninervia , nervis +

,

proUd>erantibus, margine carlilagineo, albido, acuto

cincta, ± dislincteundulalo-repandn s. inlegerrima,
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aciiminnta , in virgiillis (ramis uberioribus) grandia

,

oblouga s. obloMgo-elIiptica , basi rotundata s. atte-

nuala , apice subito in acunien breve excurrentia

,

9,0—12,0 poll. longa, 2,3—3,8 poU. lala; nervus

medius percurrens, crassiusculus, pallide viridis, nunc

± rubens ; in ramis floriferis (aut minus uberiori-

bus) angusle elliptico-oblonga , utrinque± lougiter

atlenuata , nervus medius nunc , uli petiolus , flavo-

fuscus, nunc praeprimis subtus purpureus, 4,5^6,0

poll. longa, 1,1— 1,6 poll. lala. Panicula terminali»

ima basi nunc foliata, ramis ramulisque imoque

calycelateritiis ,g!aberrimis, lucidulis, aequalis, pa-

tcnlissima , rara , oblongo-oviformis , 6—8 poll. alla

et iata , multiflora ; rami ramulique tricholomi , pa-

lenles , bracleis s. bracleolis O suffulli , siccando

articulatim secedentes ad genicula. Flores in ra-

mulo 4-nario 8—10 erecto-patentes ,
parvi. Calyx

minulus, 5-partitus, laciniis ovatis, obtusis, tubo

.corollae adpressis , eoque vii 4-tam partem longis,

lateritio - cinnabarinis. Corollae subcampanulatae

tiibusbasi ampliatusj obsolete pentagouus, 0,1 poll.

longus, croceus, nunc gilvus ; fauce pilis raris teclus,

limbus aestiratione tortus , 5-partitus , laciniae vi-

neae, tubi longiludine palenles, lineares, apice levitcr

2 - denticulatae et in anthesi torsae, ad faucem pilis

rainutis, albidis, plurimis conspersae. Squamae s.

appendiculae faucis 0. Stamina medio tubo in»

8crta , inclusa , filamenta brevissima , subnulla ; an-

Ihcrac sagiltatae, dorso laliusculae, apice obtusae,

apiculalae , appcndicibus polline destitutis, sub-

uullis, introrsac, stigmali iucuiiibcutes et adgluti<
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natae. Ovaria2, oblonga, disco hypogyno, crassïus-

culo, carnoso , 8ub-5-lobo , senii-immersa , vix 0,05

poll. longa , pauci - ovuiata ; slylus brevissimus

,

stigma conico-capilaturn , viride, acutum. Folliculi

cylindrici , axi cohaerenles , erecli , inaequilongi

,

4,0—3,3 poll. longi , virides , dein brunnei
,
glabri

,

intus ochracei, glaberrimi, dein dehiscentes, distincti,

patentissimi , rectamlineam formantes, singuli 2 —

S-spermi ; dissepimentum liberutn , parallelum ; se-

inina oblonga , atrosanguineo-badia , 0,7 poll. longa

,

0,2 poll. lata , margine ulroque tenuiore infleso

,

canalicuiato-concava ; umbiiicus versus apicem se-

minis in concavilalis linea media linearis; pappus

supra umbiiicum stipite 0,5 poli. longo, tereliusculo,

fulvo suiTuItus, longissimus, candidus, pilis erectis

,

dein patentissimis , 2,0 poll. longis , sericautibus. '—

In montosis Salak allitudine circa 3—5 mille ped,

supra mare habitat.

7. Hybahtheba JAVAKiGA , Hsskl. Cal. 581. 1.

QuoadGen. Cf. Endl. Gen. 3444, sed antherae

dorso convexae , vix gibbae .'

Quoad spec.Diagnosis. Volubilis, ramis glabris,

teretibus , foliis ovatis s. ovato-oblongis , aculis s, a-

cumiuatis, glabris, eglandulosis ,
pedunculo inter-

petiolari, brevi, umbellifero , umbellis piurifloris,

floribus suaveolentibus. — Descriptio, Herba fru-

ticosa , scaudeus ; rami teretes , funiformes ,
junio-

res pennae coraciuae crassitie « penduli ,
glubri

,

summo apice pilis miüulis , adspersis , delabenlibus
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livido-cinnamomci, apice + baclii. Fulia opposita
,

petiolata
;

petiuli erccti s» patentes imoque reilexi

1,0—0,5 poll. angl. longi , teretiusculi, glabri, viri>

des , juuiores badii ; lamina ovalo-oblonga 5,0~>

3,0 poll. louga , 2,5—1,5 poll. lata , s. oblougo-

lanceolata, 4,0— 3,0 poll. longa, 1,6— 1,1 poll.

lata , s. oblouga 2,5—1,7 poll. longa , 1,3—0,7

poll. lata , acuta s. breviter acumiuata , coriacea ,

subtus tneb'na , reliculato - venosa , in venis pube

minutissima adspersa , supra prasina ,
glaberrima

,

nervo medio basi muricibus 2-seriatis, minutis mu-

nito. Pcdunculi breves, 0,2—03 poll. longi , crassi-

usculi, teretes, apice subdichotome-umbellali, versus

collum flexi. Flores pauci ad 12 et ultra succe-

danei. Pedicelli basi bractea brevissima, obtusa s,

rotundata suffuiti , erecti s. erecto-patentes , teretes

,

0,2 poll. longi , uli calyx virides, glabriusculi ; ca-

lyx profundeS-fidus; laciniae ovatae, obtusae, sca-

rioso-marginatae , erectae, aeslivationeimbricalae.

Gorolla rotata , suaveolens , 5-fida , diametro 0,4

—

0,5 poll.; tubuscalycis longitudine, 0,1 poll. lon-

gus, campanulatus , extus flavescenti-viridis, intus

ad basin foveis nectariferis 5 iustructus , foveae

lacinüs oppositae, dein tubum totum nectare iu-

undanteB ; laciniae ovatae , obtusae', supra minutis-

sime velutinae et margine ciliolatae, flaTO-vireutes,

strüs 3 et punctulis seriatis, badiis pictae , 0,2 poll.

longae, 0,15 poll. latae, ante anthesin imbricatae

,

defloratae, inflexae. Squamae faucis et corona

«laminea 0. Tubus stamineus longitudine tubi co-

rollac, basincctarircrus, conicus, ad antlicras capi-
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tato-incrassatus. Antheraeovato-subrolundae, con-

cavae, stigmati incumbentes, cerinae, dorsoconvexo,

subprotuberanle , inlensius coloralo , marginibus

gilvis. Glaudulae sligmalis lineares, atro-sanguineae.

Pollinia ventricosa,semi-orbicularia,apice atteuuato

in pedicellum horizontalem adscendentem , deia

geniculalo-deflexum , utinde pollinia pendula , fla-

va. Ovaria2, foliicularia, distincta, oblonga, facie

plaua , viridia
, glabra. Styli brevissimi ; stigma ca-

pitatum, pentagonum, apice truncatum, niveo-seri-

ceum. -— Fructus desideralur. — Reperi in syl-

vaticis littoreis, australibus proviuciae Bautam in-

sulae Javae, 1841,

8. MuHHOKiA javanaBehht. — Hsskl. Catal. 955 a. 1,

Quoad Genus. Cf. Bnnt. pit. Jar. rar. II, 177. ex

Ann. SC. nat, XV. 89. et Hsskl. Catal. Adnotatio.—
Quoad Speciem. Diagnosis. Suffrutex pyginaeus,

liirsuto-pubescens , foliis impari-pinnatis , foliolis

3—5 ovalo-oblongis, oblongisve , summo latissimo,

obovato - spathulato , infimis subintegris , summo
inciso-dentato

; inflorescentia axiilaris , dein lale-

ralis, subracemosa , 3— I3-flora, pediceilis bre-

vibus; sepalis spathulato - lineaiibus , subreflexis,

dein conniventibus
;
petalorum limbo obloiigo-aut

obovato -lanceolato (caiidiJu). (Cf. Hsskl. Cat.

955 a. I.) — Desoriptio: Iruticulus, radicepalari

3 poll. longa ; truncus simplex, ereclus, 5—8 poll.

altus, diametro 0,2 poll. ; cortex albidus, subrimo-

ius; apice rosellam folioruiu 10—15paleutium aut
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inevoliita et inflorescenlia) minutissime stellato-

puberulae , adultae glabriusculae s. glabrae. Foiia

pinnata, petiolus communis 1,0—1,3 poll. longus,

basi tumidus, subteres, patens ; foliola 3—6,nunc

opposita, nunc plus minus alterna , breviter (termi-

nale longius) petiolulata
,
paria infima ovata , acu-

minata, 0,5 poll. longa , 0,3 poll. lata , plerumque

inlegerrima , paris alterius ( foliola ) oblonga s.

oblongo-Ianceolata, acuminata, 1,5 poll. longa, 0,6

poll. lata, integerrima, authiac inde inciso-serrata,

incisurae 1—3, rarius 4— 5 acutae; terminale (fo-

liolum) elliptico-lanceolatum , basi (rarius totum)

integerrimum , 1,5—2,0 poll. longum , 0,7—1,0

poll. latum , supra basin irregulariter inciso-serra-

lum, incisuris2—6, nunc profundis et inde foliolum

lobatum aut imo 2-partitum et foliola 2 terminalia

integerrima aut inciso - serrata praebens. Racemi

axillares (dein casu foliorum laterales) primo erecli

,

dein erecto-patentes ; in anlhesi palentissimi , fruc-

tiferi, penduli, 1—2 poll. longi, 3—l3-flori
;
pe-

dunculus communis subteres
;

pedicelli solitarii

,

Lasi bracteolis 3 suifulti , crassiusculi , angulati

;

bracteola intermedia major , laterales minutae

,

omnesaculac, virides. CalyxprofundeS-parlitus,

primo el post anlhcsin connivens , in anlhesi pa-

lens : laciniae lanceulato-obovalae , basi attenuatae

,

persisleules, vegetae, 0,2 poll. longue, 0,075polJ.

latae. Corolla caudida 1,0 poll. longa; petala

basi in tubum 0,8 poll. longum connala, apiceli-

bera, oblojigo-lanccolata, aculus, 0,21ata, 0,4poll.
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longa ,
palentia , reflexa. Tubus stamineus liber, 0,25

poll iongus, candidus, apicelaciniissubulatis, pa-

lentibus , per paria approximatis coronatus. An-
therae laciniis tubi vix longiores iisque alternae

,

ovalae, mucrone apiculalae, exlrorsae, longitudi-

naliter ritna duplici dehiscentes. Ovarium annulo

brevissimo, glanduloso, lobato insertum, tubuloin-

terno conico , 0,2 poll. longo , candido et slyli par-

tem iufimam includeiite circumTallatum , pube mi-

nuto teclum , 0~-4-loculatum, truncato-3 —4-go-

num; slylus capillaris, albidus, tubum stamineum

superans. Stigma pellato-capitalum , papillosum.

Capsuia atroviridis, glabra , oblusa, 3—4-angularis,

ad 0,25 poll. alta et lata , lociilicide 3—4-(abor-

tu 2-)valvis et loculata. Semina hemisphaerica

,

subangulata, exarillata, altere latere excavdto, ca-

vilas massa albuminosa , carnosa, candida impleta
,

lucida , badia ; testa coriacea ; albumen albidum ,

carnosum ; cotyledones , tenues , viridi-flavescentes

,

albumine cinctae , radicula minuta , supera. — Re-

peri in sylvis humidis littoreis australibus provinciae

Bantam Javae insulae , 1841. — Nomen indige-

geuum est Sin^adèpah laul , quod significat:

Bragantia lilloralis, — In horto semper fere

flores fructusque gerens reperitur.

9. Salacia Raddla , A. Dtr.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 5702. — Ovarii

loculi 2-ovulati .'

Quoad Speciem et Diagaosin cf. l)lr. II.
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691. 3. Sprg. S. V. I. 1'77. 2. — Inflorescenlia

ab omnibus Blumeanis sat distincta species. —
Descriplio : Frutex scandens ; rami tereles , rubi-

ginosi, lenticellis albidis, minutis, densissirnisasperi;

internodia ad 6,0 poll. longi
;
juniores virides , com-

planati, glabri, pariterpunctulisminutissimis, albi-

dis asperuii. Folia maxima , elliptica s. elliptico-

oblonga s, ovalia, 5,0—13,0 poll. longa, 2,0 5,0

poll. lata, breviter obluseque acuminata, basi acuta

aul rotundata , margine obsolete repando-serrulala ,

nunc integerrima , patentissima , nuuc deflexa, utriu-

que glaberrima , supra atroviridia , sublucida. Pe-

tiolus brevis , leres, 0,3- 0,5 poll. longus; stipulae

minutissimae, liueari-subulatae, caducissimae. In-

florescenlia axillaris, patens, cymosa,pelioIo longior,

0,9— 1,5 poll. alla (nunc foliorura lapsu laleralis)

,

glaberrima , dichotoma , bracteolata , diraricata ,

plana, regularis, similiilora, floribus 40—60, dein

densa. Bracteae ad ramificationcs et pedicellorum

ertum parvae , lataesed breves, membranaceo-mar-

ginatae, ciliolatae, adpressissimae. Pedicelli 0,2 poll.

longi, teretes. Calyx brevis, planus, patens; laciniae

ovato-subrotundae , subreflezae , virides , margine

tenuiores , persistentes. Corolla 5-petala
;
petala ei-

trina, oblonga, reflexo-patentissiraa, margine revo-

lula, hincsub-erosula, 0,15 poll. longa, 0,07 poll.

lata, (de insertioue, cf. Endl. 1. c.) , basi truncata

nee unguiculata , decidua , utrinque glaberrima.

Discus occtarifer hypogynus (gynophorum stamiiii-

fcrum I. torus) crassus, 0,05 poll. allus, placen-

tiformis, rotundus, obsolete 5-gonus, apicc subtruu-
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catus ,
genilalia gerens

,
glaberrimus. Stamina3;fi-

Jamenlabasilala, siibulata, conniventiajpistillorum

longitudine paulo longiora
,
polline effoelo revoluta,

flavescenti-viridia , marcescenti-persislenlia. An-

therae subglobosae, externae, biloculalae , loculi

longitudinaliter rima dehiscentes. Pollen pulcherri-

me minialum, globosum, minutum. Ovariumsumrao

disco exscrtum , flavcscenti-viride, 3-gono-pyra-

midale, lateribus staminibus opposilis, 3-loculatum,

loculis 2-ovulalis ; ovula superposita, pendula, I-

seriata ; stylus conicus; stigma punctatum, termi-

nale. — Fructus desideratur, — Reperi in pro-

vincia Bantam Javae occidenlalis
,

pi'ope flumen

Tjitjariengieu , quod occidentem versus trahit , in

sylvaticis, altitudine 5—300 pcd. supra mare sal

frequenlera , 1841.

10. SaLACIA MACaOPBYLLA , Bl.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 5702.

Qaoad ^peciem cl Uiagnosin. Cf. Bl. Bijdr. 221.

Descriplio. Frutex scandens (nee alte !) ; rami

divaricati, seniores rimosi, cinereo-aibi , rigidi, ju-

uiores murini asperuli, summi alro-virides, gluber»

rimi , subcomplanati. Stipulae minutae , caducis-

siraae. Petioli oppositi , liinc subalterni , brevis-

simi , crassiuscuii , subtorli , semilereles , 0,3 poll.

longi. Folia ovali- s. elliplieo - oblonga, rarius

ovalia , obtusa, obtuse acumiiiata s. acuta, basi

roluadala s. rarius acute attenuata , 2—7 poll.

longa, 0,6—2,5 poll, iata , nunc subiategerrima

,
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6ut repaodo-serrulata , coriacea , ulrinque glaber-

rima, sublus pallidiora, supra lucidula. Pedunculi

aiillares solilarii , aul terni, nunc e ramis senioribus

procumbenles.lateralesigraciles, 0,1—0,2 poll. longi,

virides, glaberritni, palentes ; alabastra sphaerica.

Calyx flavescenti-viridis, 5-partitus ; laciniae aesli-

Tatione imbricatae, ovato-subrolundae, margine te-

Buiores , concavae , petalis adpressae. Petala 5

,

aeslivalione imbricata , calycis laciniisallerna, sub-

campanulalo-conniventia , viridi-flavescentia , sub-

rotundo-ovata , calycis lacinias longe excedeutia

,

0,1 poll. longa, margine lenuiore erosula, ad disci

marginetn exleriorem inserta. Discus urceolatus

,

helvolus, glaber, obsolete pentagonus; margo supe-

rior tenuis. Slamina 3 ad inleriorem disci margi-

ncm et basin ovarii inserta ; filamenta triangularia,

basi lata , ovarii lateribus opposita , erecto-conni-

yentia et pistillum tolum obtegentia, dein patenli-

reflexa; antherae subglobosae, didymae, 2-IocuIatae,

extrorsae, longitudinaliterdehiscentes, planae; pol-

len coccineum. Ovarium 3-gono-pyramidale, disci

centro insertum et margine disci filamenlisquo longe

pcrsistentibus circumvallatum , 3-loculatum , locu-

lis 2-o\ulatis ; ovula superposita
,
pendula , l-seriata.

Stylus conicus. Stigma punctatum, terminale. Fruc-

tus baccatus (cdulis)
,
pedicello vixO,5 poll. longo

sulTultus, globosus , corlicalus cinnabarinus, intus

pulpa hyalinaalbida , scmini solilario arcte adhae-

renlc implelus. Scmcn unicum, subglobosum , ex-

albuminosum ; cotyledones hemisphaericae, crassae,

gcmmul-i rainuta. — Habitat in lola ferc Java
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occidenlali sylvas humidiorcs haud nimis elalas,

attamen ad 5000 ped. all. supra mare jamjam

reperta est.

1 1. Eqüisetuu viaGATDu , Bl.

Quod Genus. Cf. Endl. 601. BI, En. 274

Quoad Speciem. Cf. Bl. En. 272. — Caulis

scandens, ramosissimus , 3—10 ped. allus, ramos

fruticutn herbarunique vicinarum oblegens; rami

primarii digiti fere minimi crassitiei 2—3-fariam

slriati ; secundarii tenuiores 11— 15-fariam, striali,

summi fructificanles slriis 18—20, adscendentes

,

asperi, fragiles, articulati ; articuli 1 — 3 poll. longi,

\irides ; vaginae versus apicem laliores
, primariae

saepe 0,5 poll. longae , dentatae ; dentes totidem

ac ramorum striae ad margines nigri , raembrana

hyalina , diaphana , mos decidua connali , aculi

;

ramuli irregulariler erumpentes , plerumque4, nunc

cruciati, nunc unilaterales , saepe 3—2-ni, aut soli-

tarii , longissimi, hiuc inde ramulum unum allerumve

solitarium emiltenles, debiiissimi , apicibus saepe

Cliformes; fructificationes temiinales et in ramis

primariis et in secundariis, rarius in ternariis , 1 poll.

longae , primo slrobiliformes , dein squamis cen-

trifugaliler desciscentibus apertae , basi involucro

duplici lutescenli cinclae ; involucrum inferius e

dentibus caulis mutatis , superius e squamis fructi-

ficationis aborlivis ; squamae fructiferae peltalae

,

nigrae , lateribus virides ; sporidia atroviridia ,
jam

nudo oculo ab elaleribus dislingueuda ,
quasi
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lanam glaucesccntem punctulis saturatioribus for.

mantibus. — Habitat in syivis humidis paludosis

dirersa supra mare altitudine.

12. Zea Mats L. cum varr.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 742,

Quoad Speciem, Cf. Sprg. S. Veg. I. 238; in

Catalogo Horli Bogoriensis sequenles distinxi va-

rietates: cf. Hsskl. in Flor. Bot. Zeü. 1842. II. 2.

a. maxima , füliis latissimis, supra hirtis, margine

scabris, vaginis hirtis, villoso - ciliatis, seminibus

pallide - flavis , caule 7—9 ped. allo, foliis 2

—

3,5 ped. longis, 3—4 poll. latis, spadicibus 6—10
poll. longis, 1,5—1,7 poll. crassis, seminibus

10— 13-seriatis. Nomen sundaicum : Djagong te-

munggung, — ^. pallida , tota minus robusta, se-

minibus flavescenti-albidis ; — y. rubra , seminibus

rubris. Nomen sundaicum : j9. Dj. gedek, et y. Dj.

pananga, — 8. minor caule 4—6 ped, alto , foliis

1,5 — 2,2 ped. longis, 1,7—2,0 poll. latis, spadice

3— 3,5 poll. longo, apice conico, seminibus luteis.

Nom. sund. Dj. djupak gedek. — <. minima , caule

3—4 ped. alto, foliis 15— 21 poll. longis, 1,5

poll. latis, spadice 2 poll. longo, seminibus luteis.

Nom. Sund. Dj. djupak leutiek (parva), — ha-

warah , dimensionibus inter y c' ^- intermediis

,

seminibus laete rubeutibus, Nom. Sund. Dj, ha-

taarah,— In hortis agrisque
,
praeprirais altius sitis,

aaepe promiscue coluntiir varietates diversae.
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13. ËlEÜSnE CO»AC*BA, pEBS.

Quoat/ Gen. Cf. Pers. Syn. I. 87. Endl. Gen. 84L
Quoad Speciem, Cf. Pers. I. c. Sprg. S. Veg.

I. 137. 350. Roem. et Schil. II. 32. 581. Wld-

Sp. pi, I. 418. — Spiculae in noslro specimine

5—12, inferiores 1-binae , saepe remotae; spicis

CompöSilis, apice incurvalis, ab omnibus aflBnibus

speciebus sufficienler distincta noslra , cujus dia-

gnosis et descriplio I. 1. c. e. sat bonae , a quibus

nostradiffert tantum spiculis pluribus 5-floris, val-

tulis compresso-carinatis, ciliato-cristatis , semi-

nibus obsolete-trigonis, brunneis, primo laevibus,

dein rugosis , uno latere subapplanato , sulcato.

Omnes auclores Rumphii Hortum Amboinensem (V.

208. t. 72. f. 2.) buc vero cilant, quia (p. 211)

stipilem brevem laudat ,
parva , anguslaque folia

in fasciculos collecla , similia crinibus Papuen-

sium , — inde nom. indigenum Ginji papua —

,

e quibus signis el figura citata , quae spicas bre-

Tiores ostendil , aliam forsan speciem suspicari

licet ? Nomen Sundaicum : Djavibang mangr

gong, quae yerba caudam altam significant.

14. Xerochioa latifolia,, Hsskl.

Quoad Gen. et Spec. Cf. Hsskl. Catal. 113. I.

Hsskl. in Fl. 1. e. Endl. Gen. Sppl. Ilf. 929. —
Herba inter sepes subscandens , easque hinc om-

nino obtegens , nomine sundaico Djukul rampu-

kassan leutiek nee non Bjukut seserehan nola.—
Folia el caules ab Equis et Buffalis comeduntur.
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i^. S&CCHABCM OFFICIKAkDU i ti,

Quoad Genus et Speciém. Cf. Hsskl. Catal. Hrt.

feog. 118. 1. etinFJoral. c.2. 7.— Varietatesautem,

Ëtsi haud rite distinguendas habeo , attamen secun*

dutn distinctioneg indigenas bic describere volui.

1) Tebu hoëh, s. T. rottang ; culmus érectus,"

ad parlem foliatam nudus, 11 ped. allus, virescenli-

flavescens , basi dein luteus , articulalus , 1,5 poli.

crassüs, articulis 30— 35,-2,5—4 poll. longis »

ad articulatioues leviler contractus
;
pars foliacea

,

8 ped. longa , ramosa ; rami culmo adpressi , vagi-

nis foliorum involuli ; folia exacte disticha , 2—4,5

ped. longa, 2—3 poll. lata , lato-lineari-lanceolatat

cuspidata , glaberrima
,
juniora asperula , margine

argule serrulata, sublus subglaucescenlia ; vaginae

10— 12 poll. longae , culmum arcte includentes,

saepius baai rumpentes, dein marcescenles, deci''

duae , pilis slrigosis deciduis tectae , versus apicem

sericeo-lanatae, una cum culmo rore glaucescenti

adspersae ; ligula truncata, ciliata, dein scariosa;

lamina folii ad ligulam longe piiosa, pilis erectis

iigulam tegentibus ; inflorescentia panicula spicata,

nunc vaginis sunimis foliorum inclusa , nunc ex-

serta, 1,5—2ped. alta, patenlissima; spicaeramosae,

basi et apice semi-verticillalae, medio verticillatae;

rhachis et rami ad basin lanali, incrassali; rami

inflorescenliae infcriores spicato-paniculati , ramuli

ramis tcrnariia, 2—4 spicatis; spica singula 4—

6

poll. longa, filiforrois; rami iufloresccntiae supe»

AAT. TIJDSCBA. D. Xi. St. 3 CU 4. 14



198

riores conveniunl cum ramis secundariis inferiorum

etc. , summi simplices ramis ternariis conformes ;

lana flosculis triplo longior
,
primo adpressa , dein

patcntissima ; valvulae omnes muticae , cilialae

;

stigmata purpurea,

2. Tebu hoèh otakeüe. Ab antecedente differt

:

cuimo paulo magis lutesccnte , robusliori , articulis

38, 1,5—4,5 poll. longis, 1,5—2,0 poll. crassis,

parte foliacea 6—6,5 ped. longa, foliis latioribus

(3—3,5 poll. latis). — Haec varielas majorem

succi saccharini quantitatem proferre solet.

3. Tebu lielien (candela) ; haec varielas a

prima difFert : culmo humiliori ad folia 7 ped. alto ,

viridi-flavescenti , articulis totidem , 2,5—4,5 poll.

lougis vix pollicem crassis; parte foliata ramosa

6—7-pedali; foliis 1,5—1,7 poll. latis, 3-ped. lon-

gis, vix distichis ; vaginis piiis parvis , deciduis stri-

gosis , foliorum lamina ad vaginam vix pubera

,

lana glumis vix duplo longiori. — Varietatem

hancce Gubernator Generalis Indiae orientalis bel-

gicae J. van den Bosch e Brasilia attulit.

4. Tebu konneng kfas (luteum durum) a va-

rietate prima differt : culmi parte nuda 6 ped.

longa , foliata ad inflorescentiam, 6 ped. alta ; ar«

ticulis 17, 2—4,5 poll. longis, 1,5 poll. crassis;

foliis vix distichis; lana glumis vix plus duplo

longiore.

5. Tebu konneng amoli (luteum molle) differt

ab antecedente; culmo toto robustiore, articulis

2—3,5 poll. longis, 2 poll. crassis, et panicula

uberiore, lana glumis fere plus triplo longiore.
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6. Tehu biirriim lüfiek s. T. mêerha péndek

(rubrum humile). Cultnus erectus , inferiore parte

,

5ped. longa, nudu';, deinfoliatus, ad inflorescentiara

8,5 ped. longlis (totus 13,5 ped. altus) , 1,5 poll.

crassus , ad articulationes paulo contraclus ; arti-

culi 14— 17 , 1,5—4,7 poll. longi, violaceo-rubri

,

Tersus apicem albido-pruinosi
;
gemmae foliaceae

omnes allernae, minus evolulae ; folia disticha , con-

volula , lato-lineari-lanceolata , cuspidata , summa
apice convoluta, subulata , 2—2,5 poll. lata , 3—

4

ped. longa , glaberrima , juniora subglaucescentia

,

margine obsolete aut acute serrulata ; vaginae cul-

mum involventes, ad 10 poll. longae , glabrae , rore

albido - glaucescenti pruinosae, dein marcescentes

deciduae, summae elongatae, paulo strigosae; strigis

deciduis , ad apicem vaginarum summarum nullis ; li-

gula abbreviata, scariosa, media parte obsolete ciliata,

ad latera longe pilosa ; inflorescentia longe exserta ,

2—2,5 ped. longa ; rami inferiores decompositi

,

ramulo uno alterove ramoso, summi tantum simpli-

ces, spicati ; verticilli saepe ramis pluribus ; flores

varielatis primae, glumae haud 4-nerviae.

7. Tebu bürriim tiengie (rubrum altum). Cul-

mus erectus , sordide rubro-virens
,
glaber , apice

cinereo-pruinosus, 10,5 ped. altus ad partem folii-

feram , dein ad inflorescentiam 7,7 ped. longus ,

1,2— 1,5 poll. crassus, arliculatus, ad articulationea

constrictus, albus; articuli circiter 40, 1,2— 5,0

poll. longi ; gemmae minus evolutae ; folia lato-

lineari-lanceolata , cuspidata, apice convoluta, sae-

pius subulata , 2,0—2,5 poll. lata, ad 2,5—4 ped.

14>
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longa , nervo albo pnrcursa , una cnm Vaginis

glaberrima , subtus vix giaiicesceutia , inferiora

roargine serrato-scabra , sumraa acute serrulata
;

vaginae culmum arcle cingenles , 8 poll. longae

,

summae breviores, rubro-marginalae, rore e ru-

bro -glaucescenti tectae ; summae ad margïnem

ciliatae et obsolete strigoso-pilosae ; ligula scariosa ,

truncata , calva , summa ciliata , ad latere pilosa
;

inSorescentia et florcs piane varietatis priraae, sed

lana glumis plus duplo tantum longior.

8. Tebu rapu , diffcrt ab antecedenle : cuim»

ad partem foliiferam 4—8, dein 8—7 ped. alto,

(toto 12—15-ped.) ; artioulis 10—30, lurido-rubenli-

viridibus ad basin rubris, ad apicem glauco-canis,

baud constrictis f foliis serrulatis, vaginis glauco-

pruinosis ,
panicula longe exserta, 2—2,5 ped. al-

ta , ramis decompositis , kna valvis triplo longiore.

9. Tebu assap , aareps , asrap ( fumosum ).

Culmus gracilior, ereclus, in sleriiibus cultus 4—

5

ped. altus , in fertilibus 9— 10 ped. allits, parle

foliata in utroque 6—7 ped. alta , 1— 1,5 (in stc-

rilibus 0,5) poll. crassus, articulalus; ad arlicula-

tioncs baud constrictus; articuli cylindrici, 2,5—

4

poll. longi, baseos nigro - violacei , raedii culm»

violaceo-rubri , plus minus rore albido oblccti,

glaberrimi , laevissimi
;

pars foliacea adpresse ra»

mosa , ramis rubro-virescentibus ; folia tato-lineari-

lanceolafa, 3,5ped. longa, 2,5 poll. Inla, margine

serrulata , cuspidata , apice convoiulo sacpe subu-

lata
,

glaberrima atroviridia , jiervo rubenti
,
ju-

uiora subtus lurido-rubra ; vaginae aut solummod»
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ad basin aul lolae lurido-rubrae, glaberrimae, Ti^ila

truncata , minuta , scariosa , ad laleru pilosa ; inflo-

rescentia longe exserla ,
panictilata , ramosissima ,

erecta, aequalis, subconlracla , axis obsolete lelra-

gona, 4-caiialiculata , sangiiinea ; rarai hinc inde

eubverticJllati ; iiifimi decoinpositi , ramuli infimi

ad basin fere ramorum ; ramuli saepius denuo ra-

mosi ; ramuli secundarii 5—7 spicali , erecti, versus

apicem cernui , axi sanguinea , arliculala , post an-

thesin articulatim secedeuli , Cliformes, elongati,

imbricati, conipleli , vngi; spiculae geminae, allera

infera sessiiis , superior articulato-pedicellala , bi-

ilorae , (lores varielalis ijrimae, scd valvulae e\-

ternae sub4-nerviae, laua magis canesceus ,
quatn

in caeleris varr,

10. Tel>u kiediin^ s. bürrüm f;edeh (nigrum

6. rubrurn magnum). Culmus erectus, atro-violaceus,

basi viridiusculus , apice rubens, pruina cincrascente

hinc leclus , ad folia 12 ped. allus; articuli 45,

1,2—4,0 poll. longi , 1,5—2,0 poll. crassi
;

para

foliacea ad inflorescentiam 6—7 ped. longa; folia

]ato-lineari>lanceolata, apice subulata , subtus sub-

glaucescentia, margine acute serrulala, 2,5—4,5 ped.

longa, 2—3 poll. lata ; vaginacglaucescentes, pilis

substrigosis , dcnsissiniis , dein deciduis tcctae ; ligula

brevis, ciliata, dein cum ciliis deeidua; innorescentia

2 -3 ped. longa, eifusa, rliacliis cum ramis, val-

ïulis et autlicris sligmatibusque purpureo - san-

guinea ; ranii baseos compositi ; ramulus unus al-

tcrve ramosus, et iude rami decompositi, summi

tantum simplices, spicali ; verticilli s.iepe ramis plu-

ribus
j llüics plaiie varictatis sexlae.
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11. Tehu surat gedeh s, japara s. kekes.

(surat — litterae). Culmus ereclus, debilior, fle-

xuosus, ad folia II ped. altus , sordide viridis,

striis ± latis et approximatis , atrosanguinels
,
pruina

cinerascente hinc obleclus , articulis 40—45 , 2,5

—5,5 poll. longis , infimis 1,2, summis 2 poll.

crassis
;
pars foliacea 6—7-pedalis ; folia inflores-

centia et flores plane varietatis antecedenlis , sed

rami inferioreg semper (?) simpliciter compositi.

12. Tebu surat pendek (litteratum breve). Ab
antecedente varietate difFert : cuimo ad folia 4 ped.

alto, articulis 14— 16, 2—3 poll. longis, 1,5—2,0

poll. crassis , pars foliacea 6— 7 pedali , foliis

angustioribus 1 — 2 poll. lalis, 2,5—3,5 ped.

longis.

16. SACcnARuiu EDOLB, Hsskl. Catal. 118. 5 et

in Flora 1842. Beibl. II. 3. 8.

Quoad Speciem. Cf. Hsskl. II. cc. Culmus ereclus,

debilis, ad articulationes nodosus, 5— 6-ped., dein

ramosus ; rami basi nudi , supra foliati ; arliculi

8—4,5 poll. longi, medio 0,7 poll. crassi ; folia

basi 2- , medio 2,5 poll. lala , dein cuspidata , su-

bulata, 2,5—3,0 poll. longa, supra minutissime hirta,

subtus tomentosa
,
glaucescenlia , nervo supra albe

percursa; ligula et basis laminae lauatae, mar-

gine serrulalae , vaginae inflatae , compressae et

ramum 1,7 poll. latum formantes
,
pallide virides

Tubro-maculatae, pilis strigosis , deciduis tectae ,

inflorescentiam haud perficiendam continentes ; rami

supra parlem haac incrassalam subito teauissimi.
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Neminem reperi , qui flores evolulos videril ; inflo»

resceotia imperfecta haecce in aqua coquitur el

olus jucundum praebet ; nomen malaicum : Tebu

irubu
,
quod verbum ulterius idem est quod Rum-

phii: « Ova piscium." Amb. V. p. 191. t. 75. 1.

17. AHTHESTEaiA siuTicA , Hsskl. Adn. Cal. 122. 1.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 945et897.Heteroly-

tron Jungh. Nor. Gen. et Spec. 9. Endl. Gen. Sppl. II.

p.9. e. — Spiculae ferliles slerilibus mixlae, ferliles 1 -

florae , pilosae ,
glumaemuticae, acutae, pilisrubi-

ginosis, prurientibus, nitidis tectae, exterior concava

,

inleriorem are2)lectens , ulraque genitalibus et valvis

longior , easque arcte includens
;

paleae etc, Lo-

phalheri (Endl. Gen. 897) ; caryopsis oblonga , sub-

teres ,
glumig arcte inclusa ; spiculae steriles ad

quamque fertilem 2—4 ,
gluma exterior lineari-

oblonga, longiter acuminata, 7-nervia, flore femineo

longior , interior exleriore plus dimidio brevier aut

aburtiva.

Quoad Speciem, Cf. Hsskl. Adnot. Catat. Hrt.

Bog. 122. l. (Tijdschr. voor Nat. Gesch. X.

Jungh. Nov. Gen. el Sp. 9. Heterolylron scabrum)
;

culmusereclus, 8ped. altus, subcomplanatus ; folia

linearia , anlroreum scabra , subtus glaucescentia ,

nervo medio supra albido
;

panicula racemosa

,

contracta, cernua, foliosa. — Nomen sundaicum

;

JUanja boddas (alba) ; turiones hujus pariter ac

Atilh.aruiidinaceae, Kxh., JUanja bürrüm, Sund.

roclac olus habenlur
;

pariter raduulur et rasa
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tiqua frigida infunduntur
, quae aqua dein ad sar

nandos oculos paulo iaflammatos adhibeutur, 9b

incolis tum lamuh lamuk dicta.

18. COMDIELYRA DG5SIF10BA, Bli.

Quoad Geiius. Cf. BI. En. I. I. Schuit. Syst,

Vil. LXII. Endl. Gen. 1023. — An non , ob anthe-

ras anteriores in glandiilas mutatas, ad jiclisicfm

E. Meyer (Schlt. 1. c.) ducenda ?

Quoad Speciem. Cf. BI. En. I. 4. Dtr. Sp.

pi. II. 412. — Caulis internodia 2—4 poll. longa,

terelia , basi violacea, supra viridia, striata, glabra;

ramuli axillares ad basin caulis ; folia 2—4 poli,

longa, 1—1,5 poll. Iata,subpetiolata, basiattenuala,

subciliata; vaginae 0,5—0,8 poU- latae, virides

,

caulem arcle cingentes ; inflorescentia una cum

caulis apice puberuia; sepala obovata, obtusa, extu^

puberuia , subcolorala
;
petala lilacina , longitudine

sepalorum, linea ria ; stamina6, sterilia 3 fertilir

bus 3-bus opposita ; filamenla capillaria , albida

,

fertilium longiora ,
patentia, apice subulata, omnia

anlherifera; antherae 3 fertiles, castaneae, 3-steriles

glanduliformes, ceriuae, omnes biloculatae, loculis

conneclivo lato sejunctis, laleraliter sulcalis, suprs^

basin affixae
;
pistillum slipilatum ; ovarium didy-

mum, a latere compressum, viride, 2-loculalum

,

loculis pluri - ovulalis; stylus circinalis lilacinus
;

stigma punctiforme. — Nom. sundaicutn : Djukut

gehwor. Caulis et folia plurimarum Commehjna»

specierum in vapore cocti olus jucuiidum habei^-

tur et una cura oryza comeduntur.
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19. POLUA THT£SIFLORA , ErdL.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 1029. Hsskl.

Adnol. ad Catal. Hrt. Bog. 148. 1.

Quoad Sper.iem. Cf. Schlt. Syst. VII 1157 el

1726. — Addenda haecce: Vaginae yirides, punc-

tulis plurimis, rubentibus, tniautis, subfuscae ; folia

haud disticha , inferiora acuminata , superiora

longe acuminata, scabriuscula , .3—9 poll. longa
,

1—2 poll. lata ; flores in ramulo 4—5 ; bractea

( spatha BI. ) albida , nervis viridibus ; bracteolae

tenuissimemembranaceae, hyalino-albidae, diapha-

nae, succo glutinoso, diaphano involutae, subro-

tundae, cucullato - concavae ; calycis sepalorunj

cxterius secundum et hoc tertium involvens; sicut

(ertium petala , se invicem pari modo amplec-

tentia , omnia albida (nee sepala viridia BI.); an-

therarum (oculi medio disjuncti; ovaniim IrigouO'*

globosun).

20. DispoauM FDLVU9I , Slsb.

Quoad Genus. Cf. Endl. Gen. 1082, Schlt.

VII. XXX. sed antherae obtusae, connectivo mu-
cronulalae; stylus ad mediun» teres, dein 3 parti-

tu8, laciniis erectis, apice pagina interna stigma

lineare adnatum gerenlibus, reflexis.

Quoad Speciem. Cf. Schlt. VII. 371; inutanda

et addenda haecce: Caulis ad 3—3,5 ped. altiis,

teres, basi 0,2—0,4 poll. crassus, rainosissimus
,
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ramis e foliis decurrenlibus angulatis denuo ra-

mosis , ramulis plerumque simplicibus, aut imo

ramosis , omnibus viridibus , nee purpureo-striatis
;

folia caulis sessilia, semi-amplexicaulia, dein sub-

petiolata, ovato-Fanceolata, ad basin albescentia ,

ramorum longe acuminata , ad 4 poll. longa, 0,25^
0,75 poll. lata ; umbellae oppositifoliae (aut po-

tius terminales, ramo axillari, elongato lateraliter

pressae) , 2—6-florae; flores uutantes; bracteae

ad basin umbellae foliiformes (aut potius folia flo-

ralia) 1 rarius 2 sub-opposila
; petala purpureo-

fusea , basi calcarato-gibbosa et apice viridiuscula
,

dorso carinata, versus basin angustata; staminapis-

tillum aequantia , corolla breviora ; filamenta basi

incrassata , subterelia , versus apicem atteuuata , nee

subulata, albescenti-viridia
; anlherae exlrorsae , lu-

teae , vix supra basin affixae, ereclae , eonnectivo vi-

ridi , loculos mucrone superante ; loculi oppositi

,

rima lougitudinali dehiseentes; filamentis vix plus

duplo minores; ovarium apiee altenuatum , laele

viride,glaberrimum,vix longitudineantherarum, dein

nigreseens; stylus emareidus, saepe persistens. —
An jure ü. hirsutum Don. Sehlt. 1. c. ab hac specie

sejunetum ?

21, LiLIDDI lougiflobcu , Thrb. j9. suaveoibhs.

Quoad Genus. Endl. Gen. 1098.

Quoad Speciem. Cf. Sehlt. VII. 417 et 418,

L. longiflorum aulem a noslro specimine paulo di-



207

versum : foliis lanceolatis (nee lineari-lanceolalis) ,

floribus erectis (nee subnut antibus). Varielas lau»

datur uuiflora , caelerum descriplio hujus varie-

lalis magnopere cum nostra planla congruit. —
Caulislere9,2—2,5ped. altus, glaber, 2—3-florus,

rarius l-florus, ereclus ; folia lineari-lanceolala,

3-nervia , nervo medio crassiore cqrinata , basi

anguslata, 3—5 poll. longa , 4,0—0,5 poll, iata :

dense sparsa, superiora lanceolata, nervis laterali-

bus evanidis, summa (saepius) ovalo- lanceolata
,

subverlicillafa , a reliquis + remota , omnia sub-

coriacea, intense viridia, glabra, laevia ; flores ple-

rumque 2, rarius 1—3 subumbellati , terminales;

peduncuii glabri , ereeti , laeves , paulo recurvi

,

nunc folio uno praediti
;
perigonium hexaphyllum

,

subnutans , tubuiato-campanulatum, candidum,

odoratissimum , basi ad duas tertias parles sub-

tubulosum, limbus patens, recurvus , laciniaeB—

8

poll. longae, interiores 3 laliores, exteriores ad

poliicemlatae, nervo medio intus flavescenti-viridi,

extus albescente prominente, laciniarura inleriorum

compianato (ila , ut nervus margines laciniarum ex-

teriorura in sulco hoc modo orlo recipiat et arcte

ampiectatur
;
qua re perigonium primo visu mono-

phyllum ad medium fere sex-partilum videtur) , laci-

niaesplendidissimae, glaberrimae, obiongo-lanceo-

latae, basi spathulato-attenuatae , apice obtusius-

culae, interiores sub-emarginatae ; staniina 6, fi-

lamenla albesceutia , compianata , versus apieem

bubulata , lute&centia , adsccudcutia , laciniis pcri.
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gonii minora ; antherae ereclae, oblongae, vitellinae •

ovarium prismaticum , obsolete hexagonum (aut
potius trigonum, lateribus impressis suico \on<r[-

tudinali), tertiam partem styli longura, laevissimum,

viride; stylus viridi-lutescens , filiformis, crassus ,

versus apicem clavalus , filamenta excedens; stig-

ma valde crassum, Iricolle, revolutum, capitato*

3-Iobum.

Scripsi ineunie anno gididccgzliv.



fee nANTKN , DOOR DEN HEER NoRONHA, OK-

DSR HET BESTUUR TAN DEN GOCTERNEUR GEN.

Alt ING IN DE JAKATRASCHE BOVENLANDEN

OPGESPOORD , EN TERMELD IN DE VERHAN-

DELINGEN TAN HET BATAVIAASCH GEXOOT»

SCHAP TAN KONSTEN EN WETENSCHAPPEN,

Ve Deel. bladz. 64—86. (*)

OFGEIEIDERD BOOR

J. K. HASSKARL,
Botanicus ran 's Lands Plantentuin te Buitenzorg',

Toen mij de Directie van het Batavïaascti Ge-

nootschap van Kunsten en Wetenschappen, eenige

maanden geleden het aangename geschenk maaktö

van de uilgegevene Verhandelingen diens Genoof-

schaps , was ik niet weinig verwonderd, in dezelve

geheele lijsten van Javaansche planten te vinden

,

die aan latere Kruidkundigen meer of min onbe-

kend schijnen te zijn gebleven. Het is nog veel

meer te verwonderen, dat dezelve door de Kruid-

kundigen, welke zich in deze gewesten hebben be-

zig gehouden , zijn over het hoofd gezien , daar

(*) Zie Tijilschr. voor Kal. en Phys. VIII. uitstapje

naar de Bosschen van de Gebergten Malabar enz.

Ad fiDem adnotat, editoris (p. 409?)
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zij , door verscheidene plaatselijke omstandigheden

begunstigd , eer in de gelegenheid geweest zijn

,

daarover opheldering te geven , dan dijt van de

Kruidkundigen in Europa te wachten was. Door

deze onachtzaamheid op het reeds bestaande , is

het dan ook gekomen, dat, door de lateren , me-

nige plant op nieuw is benoemd en beschreven

,

die reeds vroeger genaamd was, zoodat men in ver-

legenheid komt , of men de oudere , tot nog toe

bijna geheel onbekende, namen weder zal opvatten,

dan wel of men dezelve als synonymen zal voegen

bij de met de beschrijvingen voorziene nieuwere

en reeds in de botanische werken opgenomene

namen. In onderscheidene gevallen hebben nieu-

were botanisten ook wel de oude namen aange-

houden en onder eigene autoriteit , zonder aan-

haling der oude Schrijvers , bekend gemaakt

,

waarvan in het volgende onderscheidene voor-

beelden zullen worden gevonden.

Ik heb mij hier voorgesteld , de door Noronha

bijeengebragte lijst op te helderen door bijvoe-

ging (zoo verre als mij dit mogelijk was, te be-

palen) der tegenwoordig in gebruik zijnde syste-

matische namen , zoo als dezelve ook in dezen Plan-

lentuin en diens Catalogus zijn opgesomd. De

bedoelde lijst bevindt zich in het Ve Deel van de

voornoemde Verhandeiiugen , en uit het Voorbe-

rigt van hetzelfde deel (bl. 29) blijkt , dat deze

lijst haren oorsprong daaraan heeft te danken,

dat de Heer Gouverneur Gen. Alting, op verzoek

van het Genootschap , eenen Spaanschen Kruid-
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kundige, den Heer Norokh;i , eene reis in de

bovenlanden tol Bandonf; heeft laten doen (1789).

Het was 'de wensch des Genootschaps geweest bij

deze lijst ook de beschrijving der daarin aange-

haalde planten te kunnen leveren ; — hetgeen

door den ziekelijken staat en het spoedig vertrek

van dien reiziger , welke reeds kort daarna , op

Mauritius, zijnen dood vond, werd verijdeld. Het

is tevens te betreuren , dat zijne aanmerkingen

en verzamelingen voor het grootste gedeelte schij-

nen verloren geraakt , dewijl bijna in geen der

nieuwere werken daarvan eenige melding gemaakt

wordt.

Daar onze reiziger zich hoofdzakelijk in de

Sunda-landen heeft opgehouden , zoo zijn de aan

zijne lijst bijgevoegde inlandsche benamingen meest-

al aan de Sunda - en niet aan de Maleitsche laai

toebehoorende ; daardoor en uit de zamenstelling

der Lalijnsche nieuwe benamingen des Heeren

NoROSHA werd mij de voorgestelde taak eenig-

zins verligt , als hebbende ik mij ook veelvuldig

met de Sundasche benoemingen der planten van

Java bezig gehouden. Er ontstond echter dikwijls

zwarigheid, eensdeels, door dat eene en dezelfde

inlandsche naam meermalen aan onderscheidene

planten is toe te schrijven ; — en hier zijn het

vooral de Lalijnsche namen , door den Heer No-

ROMHA gegeven, waarop men tot opsporing van

de bedoelde plant moet afgaan. — Van den an-

deren kant is de schrijfwijze der woorden in de

bedoelde lijst hoogst onvolledig , hetgeen gedeel»
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telijk aan den landaard des reizigers, gedeeitelijk

aan diens afwezigheid bij ïiet drukken der iijst is

toe te schrijven , waardoor eene overgroole me-

migte van feilen zijn ontstaan.

Ik heb mij veel moeite gegeven j om het mij

voorgestelde doel te bereiken en hoop dat deze

arbeid dienen zal, om de beoefenaren der Kruid-

kunde meer op de oude Schrijvers en de vroegere

Verhandelingen des Bataviaschen Genootschaps

opmerkzaam te maken, en tevens daardoor eenig-

zins tot opheldering der laatstgenoemde bij te

dragen. Ik zal mij getroosten , ook de overige

lijsten en plantenkundige Verhandelingen des Ge-

nootschaps nader op te helderen en deze, zoo

doende, voor het algemeen van grooter nut tfl

maken.

Buiienzorg , SJ December J84S4 .
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BEIATIO PLANTARUM JAVANENSIÜM ITINERE FACTO

USQUE IN BAKDONG RECOGNITARUM

,

A D50.

F. NORONHA;

«TISA BT ILIUSTRATA

AUCTORB

J. K. B A S S K A R L.

Jfomina Iforonhiana. Nomina recentiora.

A. Genera Iforonhiana nova.

AltÏDgia Nor.

Aedula Nor.

Araerioa Nor. (nee alior.)

Ammonia Nor.
Arachna Nor.
Arseoia Nor.

Aslrunia Nor. (nee BI.)

Aurila Nor.
Aurora Nor.

Balania Nor,

Bima Nor.

Bisphaeria Nor.
Bistania Nor,
Borabynia Nor.
Byrsa Nor.

Camphorina Nor.

Canna Nor. (nee L.)

AT. TIjniCBB. n. XI.

Liquidambar Altingiana B 1.

Acronychia Trst.7

Agiaia odorata L o u r.

Anonacea?

Hedycbion Koen.
Salacca Rmph. Rnwdt.
Murraya L.

7

Quisqnalis Braph. L.

Gnetum gneraon L.7

NepheliumLonganuraHook.

Buddleja L. ?

Laurinea 7

Elaeagnus L, 7

7

Anonacea? Polyalthia BI. 7

Calamut L.

St. 3 en 4. 19
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Jfomi'a Xoronhiana.

Cardamomum Nor. (nee

Rniph.)

Carda Nor.

Carmenta Nor.

Caseola Nor.

Castronia Nor.

Celebnia Nor, (1790).

Ceraunia Nor. (nee Acli.)

Cetra Nor,

Charaula Nor.

Cinga Nor.

Cistula Nor.

Citharella Nor.

Coelina Nor.

Coma Nor.

Crepula Nor.

Crocaria Nor.

Cytaba Nor.

Duania Nor. (1790.)

ElectraNor. (nee DC.)

Erionia Nor.

Fabrenia Nor.

Galanga (Nor.) Rmph.
Gemmaria Nor.

Harpagonia Nor.

Haustrum Nor.

Horreola Nor.

Ibina Nor.

Irina Nor.

Kermula Nor.

IiCtheaNor.

Mcnalia Nor.

Ifomina reeentlorH,

Amomum L.

Aleurites Fr st.

?

7

Helicia Lo ur. 7

Saraca B r m. (JbnesiaR x b.

1795.)

Aegieeras Grt n.

?

?

7

Maesa Frsk.

Rottlera Rxb.?
Memfecylon I..?

Avicennia L.

Phrynium L.7

Columbia Pers,

?

Homalanthus Jss. (1824.)

Sapindus Rarak L.

?

Cedrela febrifuga B I.

Alpinia L.

?

Sciüzochiton Sprg.

?

Elatostema Frst. ?

Thunbergia L.

Irina Nor. BI.

Unica L.?

Drapiezia BI.?

Saguerus R m p h. ? s. Orania

BI.
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Womina Noronhiana.

Morpbaea Nor.

Nautea Nor.

Neoclia Nor,
Nephraea Nor.

Nigrolea Nor.
Orbinda Nor.
Oxjnia Nor.

Petasula Nor.

Phelima Nor. (1790.)

Phyllanthera Nor. (an B 1.?)

Pbjlax Nor.

Plutea Nor.
Plutonia Nor.

Pompila N o r.

Pulcheria Nor.

Pyragma Nor.

Pyrecnia Nor.

Pyxa Nor.

Quadrania Nor.

Quioquedula Nor.

Radia Nor.

Bcnia Nor.

Eosaura Nor.

Kubina Nor.

Satania Nor.

Saterna Nor.

Scapha Nor.

Scobia Nor.

Scorpaena Nor.

Schima Nor.

ücubalia Nor.

Septlija Nor.

Bolia Nor.

Nomina recehtiofa.

Areca L.

Tectonia L. iïl,

?

Pterocarpus L.

Acantbacea.

SmiUx Trnf.?

Averrjioa L.

Hedera Sw.

Pyrrhosa Horsfieldii BI.

(1837.)

Petunga DC.

J'olygala L.

Lansium Rmph. 7

Dais dubiosa BI.

Sterculia L.

Kadsura Jss.

üvaria Burahol BI.

?

Costus L.

?

Tetranthera rubra Nees,

Mimusops L.

Inocarpus Frst.

Wollastonia DC. ?

Aii'.idesma L.?

Flacourtia L.

Eupboibiacea 7

Sauravia cauliflora DC. -

AJarabea glabra Lam.

Scbiiiia (Nor.) Rnwdl.
7

Laurioea. ?

Premrius I<.

15'
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Jfomina Iforonkiana.

Spbgula Nor.
Stellia Nor,
Strangula Nor.

Strania Nor.

Strobila Nor.

Slropha Nor.

Tabraca Nor.

Tarsina Nor.
Therebina Nor.

Tiunia Nor.
Torcula Nor.

Toxina Nor.

Tridalia Nor.

Trifax Nor.
Trigula Nor.

Trima Nor.

Tripha Nor.

Vitenia Nor,

ffomina rectntiora,

7

Psjchotria L. ?

Ardisia fuliginosa BT.

Canarium Rmph.
?

Chloranthus L.

Aaonacea ?

Calosaothes BI.?

Inga bigemina W 1 d. et P«r-

kia H. Br.

Buddleja L.

Cupanla Plu m.

Erioglossum BI.

B, Species Jforonhianae novae.

Abros maculatus Nor.

Absinthium spathulatum N.

spicatum Nor.

Abutilon arboresceus Nor.

Acacia aurea Nor.

gigantea Nor.
prona Nor.

Acalypba rubra N o r. (nee

Wld.) (1790.)

Abrus precalorius L.

Myriogyoe latifolia Hsskl.
Artemisia vulgaris L. a. in-

dica Hsskl.
? (Broussonelia?)

Acacia Burniaoniaoa DC. /?•

triflora.

Parkia speciosa Hrt. Bog.

Smithia sensiliva Ait. ?

Acalypha deosiflora BI.

(1825.)
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]fomina Iforonhiana.

Adatoda magnifolia Nor.

verlicillata Nor.

AescbjnomeDe aspera Nor.

(nee L.)

laevis Nor.

violacea Nor.

AUium sinicLim Nor.

Alsine verlicillata Nor.

Amarantuides Nor.

Araarantus cristatus Nor.

pyraroidalis Nor,

Aoacardium enacardium N.

Anagallis spicata Nor.

ADguria indica Nor,

Anpna tuberosa Nor.

AnliiThioum rosmarinifoli-

um Nor.

Apocjnuin bursifloium Nor.

florii'ostratura Nor.

soleare Nor.

slellalum Nor.

stjiospermura Nor.

Araclinida quadrifolia Nor.

Arbutus glaberrima Nor.

Areca alba Nor.

communis Nor.

parva Nor.

Artemisia procumbens Nor.

Artocarpus nanca Nur.

ovatus Nor.

pilosus Nor.

Arum alatum Nor.

aquaticum Nor.

bubaliuiim Noi.

Ifomina recentiora.

Gendarussa Adbatoda Std,

vulgaris Ne es.

Agati grandiilora Dsv.

Alstonia scbolaris H. Br.

SesbaDia cocbincbinensis DC.

Alliura sinicutn Nor.

tjpermacoce scaberrima BI.?

? Celosia cristata L. ?

? argentea L. ?

Semecarpus Anacardiura L.

Citrullus edubs Spcb.

Anona asiatica L. a. impunc-

tata Dun.
Scrophularinea.

Allamanda catbartica L.

Slropbantbus scandens DC.
Hoyae sp.?

Discbidia Nummularia R.B r.

imbricataStd.?

Aracliis hypogaea Xi.

Thibaudiae sp.?

Finanga Sp, ?

Areca Catechu L.

pumila BI.

Arteraisiae sp.?

Artocarpus integrifolia L.

rigida BI.

Polypbema Prs.

Amorpbuphallus campanu-

latus BI.?

Lasius Lour.7

Colocasia raacrorhizaSchtt.
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Nomina Jforonhiana,

Arutn cadavericuro Nor.

cordifolium Nor,

laceratum Nor.

maximum Nort

sagittatum Nor.

Asclepias argentata Nor.

caolna Nor.

Aspalathus volvularis Nor.

Azedarach edule Nor.

nigrum Nor.

odoratuni Nop.

ramiflorum Nor.

recisum Nor.

Ballola rerticillala Nor.

Ralsaraina carnea Nor.

repens Nor.

Barleria bituminosa (bispi-

nosa ?) Nor.

glabra Nor,

quadrispinoia N o r.

üegoaia loDgifolia Nor.

1 njMgtiifoliti Nor.

repens Nor.

Bidens Acmella Nor.

pinnata Nor.

trifoliata Nor.

Bignonia gi^;aalea Nor.

Iripinnata Nor.

BIccbnura serpeutinumNor.

Bombax plumosum Nor.

Bryonia quinquefolia Nor.

tumenlosa Nor.

Calojjhjllum odoratissimum

Nor.

Nomina recentiora.

Amorphopballus varia bilis BI.

Colocasia ? humilis Hsskl. 7

Eaphidophora lacera H sskl.

Colocasia indica Hsskl.

Typhonium sagittatum BI.

Calotropis gigantea R. Br.

Pergularia accedens BI.

Papilionacea ?

Sandoricum indicum Cav.

Hartigbsea excelsa Jss.

Melia Azedaracb L.

Epichai'is cauliflora BI.

Hyptis suaveolens Poit.

Impatiens sp.?

— hirsuta sp,?

Parleria cristata L.

multiflora Hsskl.?

Prionitis L.

Begonia longifoUa (Nor.) BI.

papillosa Rnwdt.

repens (Nor.) BI.

Spilanthes Pseudo Acmella L.

Bidens leucantba Wld.

§. sundaica Hsskl.

Spalhodea gigantea BI.

Calosantbes indica BI.

Blechnum sp.?

Aialiacea ; Sciadopbyllum

palmatum DC?
Bryonopsis pedata Hsskl.?

?

Calopbylium Sulatri Brm.
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Nomina Noronhiana,

Calopbyllumovalirolium Nor.

Campanula rosea Nor.

Capparis longifolia Hor.

spinosa Nor. (nee L.)

Caprifolium arboreura Sor,

cristatum Nor.

ovatum Nor.

panir.ulatum Nor.

reclinalum Nor.

scarlatinum Nor.

sericeum Nor.

ïiticifolium Nor.

Carduus amplexicaulis Nor.

Cassia Gmbriata Nor.

glandulosa Nor. (aec L.

)

roimosa Nor.

mimosoides No r. an L. ?

tarda Nor,

Cellis ampUfolia Nor.

aDguslifolia Nor.

glabra Nor.

orientalis L. maximaN.

Cepa ascallunica Nor.

Cislus albissiraus Nor,

parasiticus Nor.

piperifolius Nor.

quinqueiiervis Nor.

Iclephioides Nor.

Cliampaca fasciculata Nor.

turbiuata Nor.

Commelina graminea Nor.

nervosa Nor.

Convotviilus bractcattui N ur.

(an Vbl.?;

Nomina recenliora.

Calopb^Ilura Inopb;llura h,

Capparis flexuosa L.?

salaccensis BI.?

Clerodecdrum serratuiii L.

panïculatum L.

infortunatum (L.) BI.

Soncbus ciliatus Lam.
Cassia burailis C o 1 1 a ?

glandulifera Rnwdu
AescbynoiueDe subviscosa

DC.

Boehmeria caodidissima

Rnwdt.
angastata Hsskl,?

Sponia Andaressa Cmrs.
Aliiutn rakk'joo Sbld.

Melastomacea.

Medioilla radicans BI.

Medinilia Gaud. ?

Dissochaeta cjanocarpa BI.

Ardisia L. ?

Talaama puraila BI.

Candollei BI.

Commelyna nudiflora BI.

pubinervis Hsskl.7

Schuteria bicolor /?. brac-

leata Cliois. ?



Ifomina Iforonhiaka.

CüuvolvuIuscalycuIatusIVor,

peltatus Nor.

perfoliatus Nor,

piloBus Nor. i^sboi^S

serpiculans Nor;'" -

soldanella Nor. (nee L.)

subulalifoUus Nqt^ '

: i

tricornutus Noiv??.: '

Coprosina myrtifolia Nor.

Coreopsis bituminosa Nor.

(<ï «F. emarcida Nor.

Costusfoeoiculatus Nor.

Crotalaria auriculata Nor.

slriata Nor. (necDC.)

Crolon altheifolium Nor.

cocciueum Nor.

laurifolium IN or.

ovatuin Nor.

pigmectarium Nor.

Cucumis perpusillus Nor.

purpureus Kor.

Cucurbita purpurea Nor.

CytisuB decaphyllus Hor.

sericeus Nor.

Dloscoxea trifoliata Nor.

deleteria Hor.

DoUchos maminosus Nor.

pruriens Nor.

Dracaeiia veneuata iNor.

Draconlium violaceura Nor.

Durio stercoraceus Nor.

Ephemerum glaucosperraum

Nor.

raceinosum Nor.

Nomina recenitora,

Convolvulas peltatus Frst.

£cbinocauloo perfoUatuiii

Hsskl.

Convolvulas angularis E nd I.

obscurus Vhl.7

reptans L.

Quamoclit vulgaris Ch o i s. 7

Calonyction apeciosumChois.?

Mephitidia stercocaria DC.

Antennaria javanica DC.

Zingiber odoriterum BI.

Crolalaria sp. . loïtqi ?1

Discostigma roslratuin Hsskl.?

StemoDura secundiQora Bl«

,

Boltlera tiliaefolia BI. j

Claoxylün indicum Eudl.

Bryonopsis perpusilla BI.

scabrella Bi. ?

Tricliosantlies pilosa Lour.

•.il£3303Xvi

Cajanus flavns DC. ^

Dioscorea birsuta BI.

bulbifera L.

rachyrrbizusaiigulatusRch.

Mucutia pruriens DG.
Sauseviera sp,?

HomalonemarubrumHsskl.?

Durio zibethiuus !••

Curculigo recurvata

Dryand.?

Curculigo latifolia Dryand,
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Ifomina Jforonhiana.

Epidendron acinacifolium N.

bispicatum Nor.

catenulalum Nor.

taulifloruraNor.

cicadarium Nor.

cornutura Nor.

fruraentaceum Nor.

niultibulbe Nor.

pugionalum Nor.

saururus Nor.

tessulatum Nor.

Equisetum aquaticum Nor.

(1790.)

Eupatorium volubile Nor.

Euphorbla botryoides Nor.

penlagona Nor.

(nee Gaud.)

Euphrasla aromalica Nor.

helramthospermum No r.

laclucina Nor.

repens Nor.

rosmarinifolia Nor.

violacea Nor.

Excoecaria OTallfolla Nor.

Ficus amara Nor.

auranliaca Nor.

calycisperma Nor.

deleteria Nor.

gigantea Nor.

parietaria Nor.

phyllosperma Nor.

picia No r.

subcalyptrata Nor.

Filix auriculata Nor.

palmacea Nor.

itipukcea Nor.

Ifomina rtctnliora.

1

Scindapsus officinalisSwe«t.

Flagellaria iodica Li.

Bolbophyllum Thouar. ?

Scboeuorchis juncifolia Bl.7

Equisetum virgatum BI.

(1826.)

Mikania volubilis Wld.

Euphorbia thymlfolia L.7

neriifolia L.

Coleus taberosug Bnth.

Excoecaria Agallocha Im

Ficus hispida BI.

obscura BI.

Bumphii BI.

rellgiosa L.

coronata Unwdt.

benjamina L.

iucescens BI.

Cyatliea Sin,
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Ifomina ÉorónhidtUU

Flagellaria araneiflora Nor.

Galeopsis magnifolia Nor.

Grewia asialiea Nor.

racemosa Nor,

Güilandina rotunda > or.

Hed^utis arborescens Nor.

lanceolata Nor.

loDg>foliaNor,(Dec

Schuin.)

plicata Nor.

rotuadifolia Nor.

(nee alior.)

Hedjsarum capilatum Nor.

"/
. (an Brm.?;

fiiimifusuih IVo r.

iuaeqiiale Nor.

lanssuin Nor.

nigrum Nor.

ovatiim Nor.

pulchellum Nor. L.

xacemosum Nor. (nee

Thub.)

rosmarinifolium Nor.

trifoliatum Nor. (an

Euwdt.?J

ver(icillalum Nor.

violaceum Nor.

zonulatuni Nor.

Heliotropium lanceolatum N.

longifolium Nor.

scaudens Nor.

umbellatutn Nor.

Hemiouitis Acrosticlia iVior.

Heiniunitis tritida Nor.

Somina rtcenliora,

Arachnanthe moschifera BI.

Gréwia céhidifolia iis.

glabra BI.

Caesalpinia sp.

Callicarpus obloDgirolia

Hsskl.

MeUboIas coeruleus BI.?

rugosus BI. ?

Nerlera depressa B k s. ?

Psèudarthna capitata Hsskl.?

an üraria?

Alysicarpus DC. ?

Utarii crinita DC.

Hedysarum reflexum Rwdt.
Dicerma pulcheliura DG.

Flennningia strobilifera DC.

Alysicarpus raginalis DC. 7

Desmodium sp.7

Tiaridium indjcum Lebm.

Tournefortia tetranda BI.

Acrosticliuni sp. ?

AcroslichuMicallaefoliuinBl.?
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Xomina Noronhiana.

Bibiscus abelmoscbus Nor.

(nee L.)

acetosus Nor.

barbatus Nor.

coelestis Nor.

malTarosa Nor.

pruriens Nor. (nee

Rxb.)

sagittatus Nor.

sericeus Nor.

trinitarius Nor.

Bippocrepis mimosula Nor.

Iberis caljcina Nor»

Ixia ensifolia Nor.

Jambus acidus Nor.

cal^'cinus Nor.

rosatus Nor.

ruber Nor.

Jasminum bicorollatura Nor.

odoratum Nor.

sylvestre Nor.

Jatropha Nor.

Justicia picta L, Nor.

procumbcDS Nor. (anL?

)

Sjjicata Nor. (necR.P.)

-yiolacea Nor. (uecYhl.)

Kaempferia procumbcns N.

Lacbryma Job. Nor.

Lalhyrus pentaphyllus Nor.

Jsaurus rrucifolia Nor.

LeontodonacutissiiniimNor.

LeoDurus cordifolia Nor,

Nomina rtccniiora,

Abelmoscbus Pseudo-abel'

mosebus Wip.
Hibiscus Sabdariffa L.

vulpinus Rwdt,

Abelmoscbus mutabilis Std.

Vrieseanus Hsskl.

longifolius Hsskl.

Hibiscus surattensis L. ?

Aescbynomene dififusa Wld.
öinapisindiea Rwdt. an Nas-

turtium indicum DC?
Pardanthus cbinense Ker.

Jambosa byperieifolia DC. ?

vulgaris DC.

Cerocarpus aqueus Hsskl.

Jasminum Sambac L. Q. plen.

Sambac L«

sp ?

Curcas purgans Me dik.

Graptophyllum bortense

Nees. et. album Hsskl.

Peristrophe salicifolia Hssk],

Eranlhemura sp. ?

Graptophyllum bortense

Nees /. lubrum Hsskl.

Kaempferia Galanga L,

Coix Lacbryma L.

Tetranthera geminata Nees.?

Lactuca indica I<.
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iilp/nina Jforonhiana.

Leoburns indlca Nor.

QiaiTubil'olia Nor.

IiigusUum racemosum Nor.

Liluiih peiidulum Nor.

L^copodiiiin laiiceolatum N.

.; vermiculare Nor.

Malva europaea Nor.

Manga N.or.

Manga deleteria Nor. I. c.

57—63.

acida Nor.

MaranU jtincea Nor.

Matricaria Nor.

Melochja fasciculala Nor.

Mqlis^a lonyifolia Nor.

', . .
montana Nor.

Moilugo multiflora Nor.

.
puniüa Nor.

Mpmordica auriculata Nor.

rotunda Nor.

suiculata Nor.

Morinda tinctoria Nor.

Moringa parvifolia Nor.

Moius laciniata Nor.

longilolia Nor.

M^rtus alba Nor.

Nepbeiiuni ecbinatum Nor.

glabi'um Nor.

Oenothera quadiicolumnata

Nor.

alba Nor.

OphioglossiiincuUrifoliumN.

Opbr^s arMiidinacea Nor.

cristata Nor.

OpuDtia magnifolia Nor.

Ifomina recentiora.

Leonurus javaniciis BI.'

oblongifolius BI,

Pbiljrea robusla Bxb.?
CiiDUin asiaticum L.

Lycopodium sp. ?

Malva ruderalis BI.

7

Mangifera indica L.

Glula Bengkas L.

Bouea oppositifoüa Msn.

Maranla Jacquioi R. S. ?

Pyrethrum Grln,

lUedleja supina DC.

Melissa hirsuta BI.?

Coleus galealus Bntb.

Moilugo slricta j?. latifolia.

I3ergia repeos BI.

BryoDopsis scabrata BI.

Tricbosantbes costata BI.

Morinda citrifolia L.

Morioga pteiygosperma

Grtu.

Morus indica L.

Buebmeria sjlvalica Ilsskl.

Melaleuca Leucadendron L.

Nepbelium lappaceum L.

glabrum (Rn wdt.)Nor.

Ludwigia lytluoides BI.?

leucorrbiza BI.?

Ophioderma penduliim Endt.

Aruiidiua speciosa BI.?

Opuntia cochiniliifera Mll.



. 225

Komina Iforonhiana,

Orchis cicadaria Nor.

corDuta Nor.

stercoraria Nor.

Orobancbe biflora Nor.

hirla Nor.

stans Nor.

Osmunila laciniala Nor.

Oxalis Lujula Kor.

recisa Nor.

Paederia corjmbosa Nor.

magnifoüa Nor.

Paliurus asiaticus Nor.

Palma cocus Nor,

Pandanus odoralissimus Nor.

(nee Wld. nee BI.)

parasitlcus Nor,

Papaya communis Nor.

cucumeriua Nor.

Parietaria repens Nor.

Pavetta rubra Nor.

Pericijmenum javanicum N.

Phaseolus clitorius Nor.

cornutus Nor.

pruriens Nor.

Pbjllanthus acidissima Nor.

alba Nor.

argentata Nor.

coccinca Nor.

epiphjilanthus Nor.

placenta Nor.

rubra Nor.

spcciosa Nor.

tomeotusa Nor.

turbinata Nor.

urceolata Nor.

rbysalis corymbosa Nor.

Ifomina reccnitora.

HelminlhostacbysdulcisKIf.

Oxalis jaranica Bi.

repens Tlinb.

Paederia fetida L.

tomentosa Bt.

Ziziphus sp. ?

Cocos nucifera L.

Pandanus inerniis Tlnvrdt.

Freycinetia Gaud.

Carica Papaya L, Fem.

V mas.

Pouzolzia sp. f

Ixora grandiriora Ker.

Lonicera javanica DC.

Clitoria Ternatea L.

Lablab sp. ?

Mucuna urens DC.

Sauropus albicans BI. ï

Cicca disticha h.

Sauropus rhamnoides BI. 7

Melantbes rubra BI.

Bradleja Blumei Std.

Melanthes virgata BI.?

rhamnoides BI.

C'ardiospernia iiiitiocarpiim

Klh.?
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Nomina Jforohniana.

Pbysalis crenata Nor.

Helicacabum Nor,

(nee Scop.)

Piper bombjcatura Nor,

fetidura Nor.

obtusifoliura Nor.

rotundum Nor.

turbiaatum Nor.

Plantage quin quenervis Nor.

(nee Schlch.)

Plumieria arborea Nor.

dupliciflora Nor.

laurifolia Nor.

PoIygOBum gramiDenm Nor.

spirale Nor.

toraeDtosum Nor.

(nee Wld.)
zonulatum Nor.

Polypodjura giganteum Nor.

tomentosuiu Nor.

Fol^^tricbura calyptratum Nor.

Portulaca repens Nor.

Prunus tiiictoria Nor.

Pyrus scabiosa Nor.

Bhamnus opposilifoliaNor.

Bhus trifoliatum Nor.

Bicinus digitattis Nor.

morifolius Nor,

odoratus Nor.

peltatus Nor.

pictus Nor.

pulcheltus Nor.

Bubui eordifolius Nor. (nee

alior.)

Somina recenliora.

Physalis; pseudo-angulata BI.

Cardlosperraa Helicacabum L.

Piper Lowong B I.

nigrum L.

longum II'

Plantage asiatica L.

Plumieria acutifolia Poir.

Taberoaemonlana sp.?

Polygonum fissum BI.

oryzetum BI.

pulchrum' BI. '

corymbosum Wild.

Alsophila sp.?

Nephrodium lanuginosum

Hsskl.?
Poijtrichum sp.

Portulaca oleracea L. a. syl-

vestris DC.

Dicalyx tinctoriua BI.

Polyslorthia arborea BI. ?

Triphasia sarraentosaBl.?

Euodia glabra BI.

Ricinus speclabilis BI.

CommersQnia,ecbtDala Frst.

Hicinus communis L.

Codicaeum variegatumBl.

Bubus glabriusculus.

Hsskl.?
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Komina Noronhiana. ffomina recentiora,

Bubus polyandrus Nor.

spicatus Nor. Bubus eloagalus Sm.

7

trifoliatus Nor. (1790.) lineatus Bnwdt.

(1827.)

Sagittaria triflora N. (1790.) Sagittaria obtusissima

Hsskl. (1839.)

Sambucus angustifolia Nor. Sambucusjavaoica Bnwdt.

(1790.) (1821.)

Satyrium canioum Nor.

Siderltis rigida Nor.

Sium crispum Nor.

Solanum album Nor.

cardlospermum Nor.

coeruleum Nor. (nee

Arrab.)

corymbosum N o r. (nee

alior.)

racemosum Nor. (nee

alior.)

repensNor.(necDuD.)

rubrum N. (nee alior.)

serpentiaum Nor. (an

Mll.?)

spinatum Nor. (nee

Lonr.

)

trilobatuin Nor. (nee

alior.)

Sonchus frulicosus Nor.

Stramonium Oatura Nor,

infernale Nor.

Sjcios peltatus Nor.

Syjirjnchium eultrifoliura N.

Ceratopteris thalietroides

Brgn.

Solaoum esculentura Dun.
a.teres, ^. album,

album Lour, 7

cjanocarpum BI.

verbascifoliura BI.

canescens BI.

uliginosum 61.

Blumei Ne es.

ovigerum Dun. ^. in-

sanum BI.

Trongum Poir.

Decaneurum fiutescens DC.

Uatura alba Braph. Nees.

fasluosa Ml 1.7

Cocculus glaucescens Bi.
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Nomina Soronhiana.

Taoacetum crispum Nor.

(nee Aut.)

Termiaalia ovalifolia Nor.

Teucrium raelissaefolium N.

Triumfetta lanigera Nor.

toraentosa Nor,

(nee alior.)

trilobata Nor.

Urtica interrupta Nor,

ITvaria hortensis Nor.

inontana Nor,

Yerbascum turriculatum

(auriculal.?) N,

repens Nor.

Verbesiaa aquatica Nor.

solitaria Nor.

Vinca aiba Nor.

fetida Nor.

sterilis Nor.

VitexNegundoNor (necL.)

Vitis bracteata Nor.

cinerea Nor.

moriosperma Nor.

quinquefolia Nor.

stercoracea Nor.

tripbjlla Nor.

verrucaria Nor.

Zingiber amaricatis Nor,

aquosum Nor.

aromaticum Nor.

gramineura Nor,

insipidura Nor.

ramosuin Mor,

Jfomina rtcentiora.

Terminalia Catappa L.

Teucrium viscidum BI,

Triumfetta villosiuscula BI.

cana Bi,

spicata BI. 7

ürtica ovalifolia BI.

Uvaria odorata Lam.
raootana 61. ?

Blumea appendiculata DC. 7

Trianthema polyandra BI.

Wollastonia Grtn.

TaberoaemoDtatia divaricata

R. Br.

Orchlpeda fetida BI.

Nerium L.?

Vitex pubescens Vhl.

Cissus discolor 61.

Vitis sjlvestris BI.

Cissus compressa BI.

japooica Wld.

arachnoidea HsskI,

Vitex trifolia L.

Cissus Dodosa BI.

Zingiber araaricans(Nor.)Bl.

aquosum (Nor.) BI.

ofiicinale L.

gramineum(Mor.) BI.

Donacbdes paludosa Bl.

Pinanga Bl.



OVER DE ONTWIKkELIKG DER ELEMEMAIRK WEEF-

SELS , GEDURENDE DEN GROEI VAJi DEN ÉÉN-

JARIGEN DICOTTLEDONISCBEn STENGEL
}

t)00a

I». H A R ï I N G.

Èr IS eën onderwerp van het hoogste belang,

hetwelk reeds sedert lang de aandacht van de

Planten -physiologen heeft tol zich getrokken,

aonder dat het tot nog toe gelukt is , tot volko-

men gevestigde inzigten daaromtrent te geraken.

Ik bedoel den groei des stengels. In den laatsten

lijd is dit onderwerp weder meer dan vroeger ter

sprake gekomen ; de uitstekeudste plantkundigea

hebben hetzelve tot het bepaalde doel hunner na-

sporingen gesteld ; tallooze waarnemingen zijn

medegedeeld , en echter b men nog weinig verder

gekomen , en worden meeningen verdedigd , die

lijnregl tegen elkander overstaan,

Ik geloof, dat de reden van deze zoo uiteen-

loopende gevoelens hoofdzakelijk daarin moet ge-

eocht worden, dat de meeste der medegedeelde

waarnemingen , waarop ieder zich ter staving zij-

ner roeeuiug beroept , werkelijk meer dan ééne

duiding veroorloven , al naar gelang van het

»AT. TIJ03CDB. D. XI. St. 3 ËU 4. 16
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standpunt , waarop men zich bij derzelver beoor-

deeling plaatst.

Zullen waarnemingen inderdaad beslissend zijn,

dan mogen zij slechts ééne duiding toelaten , en

dit is inzonderheid dan het geval , wanneer het

resultaat der waarneming in getallen kan worden

uitgedrukt.

Hiervan overtuigd, besloot ik eenen geheel an-

deren weg in te slaan , dan lot hiertoe gevolgd

is ; eenen weg , die wel uiterst langzaam , maar

zeker tot het doel moet leiden. Ik besloot na-

melijk te beproeven , in hoe verre hel mogelijk

was , door eene reeks van mikrometrische bepa-

lingen, de groeiwijze te leeren kennen der afzon-

derlijke elementaire weefsels , die den stengel za-

meustellen. Eenmaal analytisch den toestand dier

elementaire deelen op de verschillende leeftijden

des stengels onderzocht hebbende , is het gemak-

kelijk zich synthetisch den groei des geheelen

stengels voor te stellen.

Vooreerst heb ik mij alleen bepaald tot den

éénjarigen Dicotyledonischen stengel of tak. Hel

getal der planten, welke tot dit onderzoek ge-

diend hebben is gering, te gering welligt, om
regt te geven tot het afleiden van algemeene be-

sluiten. Maar men houde in het oog , dat der-

gelijke nasporingen zeer tijdroovend zijn , uit

hoofde van het groot aantal metingen, hetwelk

vereischt wordt , om tot eenige zekere uitkomsten

te geraken. Aan de vijf door mij onderzochte

planten zijn meer dan vier duizend metingen verrigt.
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Alvorens over Ie ^aan tol beschouwing der ge-

tolgtrekkingen , die uit dezelve voortvJoeijen , zal

ik iels zeggen omtrent de wijze, waarop de

metingen bewerkstelligd zijn , en omtrent mikro-

melrische bepalingen in het algemeen.

Men weet, dat het doen van mikrometrische

bepalingen even otid is als hel mikroskopisch on-

derzoek zelve. Van het begin af, dat men den

niikroskoop gebruikte , poogde men door verge-

lijking met andere kleine voorwerpen , een meer of

minder duidelijk denkbeeld te geven van de klein-

heid der voorwerpen , die men met behulp van

dit werktuig kon waarnemen. Het was het tijd-'

perk der kindschheid van het mikroskopisch on-

derzoek, en men speelde met gelallen. Ook nu

nog , nadat de middelen tot bet doen van me*

tingen zulk eene groote naauwkeurigheid erlangd

hebben , wordt de hooge wetenschappelijke be-

leekenis van dezelve nog geenszins genoeg erkend.

Ja zelfs zijn sommige , wanneer het op de grootte

van organische voorwerpen aankomt
, gewooa

deze als zoo onbepaald te beschouwen , dat z^

den raad geven , om Ier vermijding van het groot

aantal cijfers der tiendeetige breuken , altijd ge-

wone breuken met I als teller te bezigen. Ik

geloof, dal deze handelwijze afkeuring verdient

;

de grootte der organische voorwerpen toch is

geenszins onbepaald , maar binnen zekere grenzen

keval ; en de gemiddelde uit een voldoend aantal

afzonderlijke metingen geeft altijd eene bepaaido

grootte. Men mag uil da vergelijking der afme*

16»
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tingen van éénen Neger-schedel mei die van ééneit

schedel eens Europeaans geene besluiten trekken,

maar wel uit vergelijking van tien, twintig, hon-

derd schedels, en de zekerheid der gevolgtrekkin-

gen neemt in eene reglstreeksche verhouding toe

met het aantal der afzonderlijke metingen. Het-

zelfde geldt van de mikroskopische bestanddcelen

der georganiseerde ligchamen. Ook hier is het

niet te doen , om grootten , die ongeveer juist

aijn ; daarmede is alleen aan eene zekere soort

van nieuwsgierigheid voldaan, maar men moet, —
indien de metingen werkelijk wetenschappelijke

waarde zullen hebben , indien zij zullen dienen ,

om de ontwikkeling der deelen in de weefsels ea-

organen na te sporen , of ter vergelijking van de-

zelfde deelen bij onderscheidene soorten van dierea

of planten , — trachten dezelve zoo naauwkeu-

rig mogelijk te bewerkstelligen , en de bepaalde

grootte te vinden, door de gemiddelde uit vele

metingen te nemen.

Men moet echter erkennen dat , indien men de

maten in tiendeelige breukdeelen uitdrukt , deze

door het groot getal nullen, minder geschikt zijn

,

om spoedig eene duidelijke voorstelling van de

grootte te geven , die men er mede wil aanduiden.

Het is daarom , dat ik in het volgende voor de

uitdrukking der maten 0,001 millimeter als één-

heid gekozen heb. Het kwam mij ook niet on-

gepast voor , aan deze mikroskopische éénheid

een afzonderlijk teeken te geven. Daar men nu

een meter door m, een millimeter door mm uit-
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jrukt, zoo kan 0,001 millim. worden beteekend

door mmm (mikro-millimeter).

Ik mag de verschillende middelen , waarvan

men zich tegenwoordig bedient , om den door-

meter van mikroskopische voorwerpen te bepalen,

bij den lezer als bekend vooronderstellen. De-

zelve zijn meer of minder naauwkeurig. Tot de

naauwkeurigste behooren de schroefmikrometers,

indien zij goed vervaardigd zijn. Bij een door

mij Ihaus gebruikt , aan het physisch kabinet be-

boorend mikroskoop van Dolloisd, behoort een

schroefmikrometer , waarvan elke verdeeling be-

antwoordt aan 0,000055 millim. (iets meer dan

—ï— mm.). Bij een getal van 20 met dezen

mikrometer bij eene 530 malige vergrooting ver-

rigle metingen , waartoe een glasmikrometer van

CuEVALiEa als maat gebruikt werd , was het

grootste verschil iets meer dan 3 verdeelingen

,

d. i. minder dan ^g— millim. Dit is echter eene

uaauwkeurigheid, die de minste schroefmikrome-

ters bezitten. Die , waarvan een ander , mede

thans onder mij berustend mikroskoop van Asiici,

(welks optisch gedeelte overigens zeer goed is)

voorzien is, zijn geheel onbruikbaar.

De methode door middel van het portative zon-

mikroskoop, waarvan ik de beschrijving in het

Bulletin des Sciences naturelles 1839, heb mede-

gedeeld , doet in naauwkeurigheid weinig onder

voor den zoo even genoemden schroefmikrometer,

en prijst zich aan door den veel grooteren spoed.



waarmede een groot aantal metingen kunnen ver*

rigt worden.

Dit laatste is inderdaad geene onbelangrijke

zaak , wanneer eenige duizende metingen moelea

verrigt worden. Met den schroefmikromeler is

dit zelfs bijna onuitvoerlijk , vooral indien, zoo ala

hier, betrekkelijk zeer groote doormeters moeten

bepaald worden , en te minder verdient deszelfa

gebruik hier de voorkeur , omdat het hier minder

op eene volmaakte naauwkeurigheid der afzon-f

derlijke metingen aankwam, dan wel op der?

selver aantal.

Ik heb mij daarom ditmaal van eene handel-

wijze bediend , welke het snelst van a}le aan het

doel beantwoordt , namelijk van de zoogenaamde

methode de la douhle vue , na mij echter alvo»

rens overtuigd te hebben , dat dezelve volkomen

dien graad van naauwkeurigheid bezit, welke hier

vereischt werd. De verschillende vergrootingen,

waarbij de metingen verrigt werden , zijn zeer

naauwkeurig met behulp van eenen Chevalier^i

schen glasmikrometer en de camera lucida be^

paald, voor eene focale lengte van 21 centim,

Voor de metingen diende een, op dien afstand bo»

ven wit papier gehouden, dubbele passer, welke

tot dit doel opzettelijk gemaakt en zoodanig is

ingerigt, dat de maten aan het tegenovergestelde

uiteinde vervijfvoudigd worden. Bij een groot

aantal op die wijze , bij eene 530 malige vergroo-

ting verrigte metingen , waarbij 0,1 millim, op

«pnen glasmikrometer tot maat diende, was hel
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aanmerkelijkst verschil iets minder dan 7/55 millitn.

Indien het gemeten voorwerp niet meer dan 0,01

millim. in doormeter bezat , daalde dit verscliil

tol op jó'óö millim. Daar nu alle de in de tafels

opgeteekende malen de gemiddelde van ten minsto

vijf, doorgaans van een grooter aantal afzonder-

lijke metingen zijn , zoo geloof ik veilig te mogen

besluiten, dat al diegenen, welke 0,1 millim. en

daar beneden bedragen , als volkomen naauwkeurig

te beschouwen zijn, voor zoo verre namelijk het

getal der afzonderlijke metingen als voldoende to

beschouwen is , om daaruit de ware gemiddelde

grootte af te leiden. Daar, waar de doormeter

grooter wordt , wordt ook de meting minder

naauwkeurig ; dit heeft de methode de la doublé

vue echter gemeen met alle andere mikrometri-

sche methoden. Zoodra men namelijk genood-

zaakt is, minder sterke vergroolingen te bezi»

gen , omdat anders het te meten voorwerp niet

meer binnen de grenzen van het geziglsveld bevat

is , wordt natuurlijk in gelijke mate de waar-

Bchijnlijke fout bij de meling grooter. Meet men

b. v. bij eene 100 malige vergrooling een voor-

werp van 1 millim. doormeier, dan zullen tus-

chen de metingen verschillen bestaan , die tot jj^

millim. toe stijgen. Natuurlijk neemt dit bij min-

dere vergroolingen nog toe. Voor voorwerpen ,

die eenen zekeren doormeter te boven gaan , moet

men zelfs van het gebruik des mikroskoops geheel

afzien, daar hunne grenzen, ook bij de geringste

vergrooling, niet meer in hel geziglsveld kunnen
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gebragt worden. Dit is het geval geweesl tnel alle

metingen , die 4 millim. te boven gingen ; deie

zijn alleen met behulp van den zoo even genoem-

den passer verrigt , waarmede echter nog onmid^

dellijk zeer juist , ten minste tot op 0, 1 miüim. ge-.

Bieten kan worden.

Het is derhalve alleen in de grootere doorme-

ters, dat fouten kunnen bestaan, die aan de meting

zelve moeten worden toegeschreven. Eene andere,

meer belangrijke bron van fouten ligt echter in

den aard der gemeten voorwerpen zelve; somwijl

len namelijk is eene cellenlaag op het eene gedeelte

eener overdwarse doorsnede twee- of zelfs driemaal

zoo breed als op eene andere plaats , en hetzelfde

geldt van de cellen , die de lagen zamenstellen.

Nu heb ik wel getracht , om naarmate de onge-.

lijkheid grooter was, hieraan door vermeerdering

van het getal der metingen te gemoet te komen,

maar desniettegenstaande kunnen de meeste der in

de tafels bevatte getallen slechts als bij benadering

de ware gemiddelde grootte uitdrukkende worden

aangemerkt. Men mag derhalve bij de berekenin-

gen , waartoe de gevonden maten gediend hebben,

ook geene wiskundige juistheid verwachten ; maap

men zal levens gelegenheid hebben , om te zien

,

dat , hoe meer de gemiddelden tot het vinden van

nieuwe gemiddelden gecombineerd worden , ook

de uitkomsten des te naauw^keuriger worden.

Nog iets over het standpunt , van waar ik bij

(ieze onderzoekingen beu uitgegaan.
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Ieder weet, dat men den knop eener diootyledo-

nische plant beschouwen kan als bestaande uit

eene reeks van onontwikkelde internodia. Wan-

neer de stengel zich Tormt , komt eerst het bene-

denste internodium , welks knopbladeren de bui-

tenste laag innemen , te voorschijn ; vervolgens het

onmiddellijk daar boven gelegen , welks bladeren

zich onder die van het vorige bevonden , en zoo

Yoorts ; het eene internodium voor en het andere

na. Ieder dezer internodia heeft derhalve deszelfa

eigen ontwikkelingsgang, deszelfs eigen leven, on-

afhankelijk, althans lot op eene zekere hoogte,

van het leven des geheelen stengels.

Dit wordt bovendien bevestigd door de verdere

ontwikkeling der internodia. Elke nog over-

langs groeijende stengel bestaat uit eene reeks,

van elkander opvolgende internodia , die elk in

een verschillend onlwikkelingstijdperk verkeeren.

Reeds een oppervlakkig onderzoek leert , dat al-

leen de jongste (ten getale van 3 tot 7, naar

gelang der plant) in de lengte groeijen. Bij t-en

naauwkeuriger onderzoek bevindt men , dat hel

aandeel , hetwelk ieder dier overlangs groeijende

internodia aan de verlenging des stengels heeft

,

verschilt; dat namelijk dit aandeel des te geringer

is , hoe nader bij zich het internodium bij den eind-

knop bevindt. Maar aanhoudend ontwikkelen zich

uil den knop nieuwe internodia en komt hel jon-

gere internodium in den toestand van het oudere.

De vraag naar de groeiwijze des stengels valt der-

halve geheel te zamen met de vraag naar de groei-
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wijze van ieder afzonderlijk internodium. Dit

moet dus op al deszelfs levenslijdperken onder-»

zocht worden ; die verschillende levenstijdperken

nu vinden wij vereenigd aan eenen en deuzelfden

stengel.

De grondstelling derhalve, welke mij bij hel

opmaken van gevolgtrekkingen uit de uitkomsten

der waarnemingen , geleid heeft , en welke door

die uitkomsten zelve als volkomen waar zal be-

wezen worden , is deze

:

Een eenjarige dicotyledonische stengel kan

geschouwd worden , als eene vereeniging van

individus (internodia) van verschillenden leef^

tijd , maar van volkomen dezelfde oorspronkc'

lijke anatomische zamenstelling , ioodal het

jongere individu slechts eene herhaling in al

deszelfs deelen van het oudere is , en men ge--

volgelijk regt heeft, om uit het onderzoek der

verschillende internodia van één en denzelfden

«tengel te besluiten tot de veranderingen, die

elk internodium op deszelfs verschillende levens-

tijdperken ondergaat.

Het onderzoek naar de veranderingen , welke de

elementaire deelen gedurende den groei ondergaan,

bestaat derhalve in een opvolgend onderzoek van

den toestand dezer deelen in de verschillende in-

ternodia van denzelfden stengel. Hiertoe werden

dwarse en overlangsche doorsneden vervaardigd,

waaraan vervolgens de melingen werden verrigl.

Deze metingen zijn echter niet overal en bij alle

deelen even uilvoerbaar, In de nog zeer jong«
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iflternodia vooral sluit men dikwerf op onoverko-

melijke moeijelijkheden , die eene naauwkeurige

bepaling onmogelijk maken , en bij een onderzoek

als het onderhavige , kunnen alleen die bepalingen

in aanmerking komen , welke gelijke waarborgen

van juistheid opleveren. Ook zijn niet in alle de

onderzochte planten de verschillende weefsels evea

duidelijk en goed begrensd, maar heb ik mij sora»

tijds moeten vergenoegen om aan de eene plant

een zeker aantal metingen te verrigten , welke

echter dan weder hare aanvulling vinden in die,

welke bij eene andere plant bewerkstelligd wer-

den. Zoo ook is de overlangsche ontwikkeling

alleen bij het merg , de schors en de opperhuid

,

door metingen met volkomen zekerheid kunnen

bepaald worden , daar de hout- en bastcellen

«enen te geringen dwarsen doormeter hebben , om
bij de metingen altijd zeker te zijn , dat men

werkelijk de uiteinden van eene enkele vezelcel

en niet die van twee boven elkander gelegene

,

waarvan de eene door de andere heen schemert,

voor zich heeft. Er zijn derhalve in de reeksen

der medegedeelde mikrometrische bepalingen, et-

telijke gapingen j doch men zal zich desniettegen-

staande kunnen overtuigen, dat de algemeene uit-i

komsten uit dezelve afgeleid , volkomen voldoende

waarborgen opleveren.

Tot regt verstand van eenige uitdrukkingen in

hetgeen volgen zal , moet ik hier nog opmerken

,

dal de groei dea stengels geschiedt in drie riglin-

gen, namelijk: 1°. de rigting van de middellijn
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of slraal (radiale rigling) , 2°. die van den om-

trek (peripheriscke rigting) , en 3°. die van de

lengle-as (overlangsche n^Xing). Daarnu de groei

hoofdzakelijk geschiedt door celvorming en celuit-

zetting , heeft er ook eene radiale
, peripheriscke

en overlangsche celvorming en cel-uitzetting plaats.

Desgelijks bezitten de cellen eenen radialen, eenen

peripherischen en eenen overlangschen doorme-

ter , en het is door de onderlinge verhouding de.

zer drie doormeters , dat de vorm der cellen be-

paald wordt. Dezelfde afmetingen worden ook

bij de lagen opgemerkt ; alleenlijk valt de over-

langsche doormeter hier te zamen met de lengte

van het internodium, en is de peripherische door-

meter gelijk aau den geheelen omtrek der cellen-

laag.

Na dit te hebben laten voorafgaan , kunnen wij

thans overgaan lot eene beschouwing van datgene ,

wat Voor elke der onderzochte planten afzonder-

lijk , uit eene onderlinge vergelijking der gevondea

afmetingen , moet worden afgeleid.

Tilia parvifolia.

Ten einde te onderzoeken , hoe groot het aantal

der bij deze plant nog overlangs groeijende inler-

nodia is , en de wijze van verlenging van ieder

derzelve afzonderlijk te leeren kennen, werdpn de

volgende metingen bewerkstelligd

:
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1

Tak A.

ten
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deie zich nog stechts in eene zeer geringe mate

Terlengt , maar de sterkste groei in de beide daarop

volgende plaats heeft, terwijl in de jongste inter-

nodia de groei nog zeer gering is. Derhalve ge-

schiedt de lengtegroei van eik internodium des te

sneller, hoe ouder hel wordt, en deze versnelling

geschiedt in eene geometrische reeks , zoo als in-

zonderheid blijkt uit de waarneming van A, waar

de groei der 4 jongste internodia 16, 9, 4 en 2
mm. bedroeg, en waar derhalve de geometrische

reden ten naastenbij 2 is. Wij zullen in het ver-

volg de oorzaak dezer versnelling leeren kennen.

Om het aandeel te bepalen , hetwelk de afzon-

derlijke gedeelten van ieder internodium aan den

groei hebben , werden 5 der groeijende internodia

van eenen anderen tak elk in 3 gelijke deelen

verdeeld. Drie metingen op verschillende tijden

gedaan, gaven de volgende uitkomsten; de lengten

zijn in millimeters uitgedrukt.
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Wij lullen uil de uitkomsten der melingen

,

achtereenvolgens voor ieder der cellenlagen, waar-

uit deze tak is zamengesteld , eenige gevolgtrek-

kingen trachten af te leiden.

Merg.

De verhouding, waarin de middellijn der merg»

laag tot die van elk internodium staat , is in

N°



245

het internodium Terrigt is, en inzonderheid detvijl

de doorsneden aan de beide uiteinden zeer onge-

lijk Tan vorm zijn , en hier de cellen dan eens in

deze , dan eens in gene rigting zijn uitgerekt.

Om deze ongelijkmatigheid te vermijden heb ik

dan ook bij de overige planten steeds alleen de

doorsneden uit het midden van elk internodium

onderling vergeleken , en daarbij , zoo als nader

blijken zal , iiitkomsten verkregen , welke eenig-

zins van de bovenstaande afwijken.

De doormeier der merglaag gedeeld door den

radialen doormeter der mergcellen
, geeft voor

bet getal der in de middelliju gelegen cellen

:

N» I.
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Om de reeJs genoemde reden kan ook hier

geene groole gelijkmatigheid verwacht wordeu_

Echter verschilt het gelal der in de onderscheiden

internodia overdwars gelegen mergcellen te weir

nig, om njet het verraoedea te wettigen , dat er

gedurende den groei geene celvermeerdering in de

merglaag plaats heeft in de rigting van den straal,

later zullen wij dit vermoeden volkomen beves-

tigd vinden.

Uit de tafel blijkt, dat wanneer het internodiunn

yolwassen is , de lengte der mergcellen aan den

top en aan de basis dezelfde is , maar dat zoo lang

de lengte toeneemt de kortste cellen zich in het

boveneinde van het internodium bevinden.

Wanneer de gemiddelde lengte der mergcellen

van ieder internodium gedeeld wordt in deszelfs

lengte , verkrijgt men voor het aantal horizontale

mergcellen - lagen , bevat in de lengte-as van e|k

internodium

:

V°.2. 1788
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toe van 1? lol 18 mmm. , het aairtal der cellen

daarentegen wordt (vooronderaleld , dat de inter-

ili'ódia eéne gelijke lengte bekomen) bijna Smalen

grooler. In N . 5, welks lengte 45 mmm. be-

draagt , lieuben de cellen de helft van de lengte

,

die zij in het volwassen internodium bezitten ; al-

leen door uitzetting der cellen zal dus dit inter-

nodium ceue lengte van bijna 90 mm. bereiken
,

zoodat hier dus de groei reeds groolendeels door

cel-uitzetting geschiedt. In N . 4 is de gemiddelde

lengte der cellen 32 mmm. Wanneer deze eene

lengte van 45 mmm. (de gemiddelde lengte van

die in N°. 2) bereikt hebben, zal het internodium

100 mm. lang zijn , eene lengte , die slechts door

de minste inlernodia bereikt wordt; zoodat men

derhalven besluiten mag, dal in dit internodium

alle celvermeerdering heeft opgehouden. Hetzelfde

geldt natuurlijk van N° 3, waarde mer!;cellen

aan de basis reeds de voile lengte bezitten en er

derhalve nog alleen verlenging van het bovenste

gedeelte en de aldaar gelegen cellen beslaat.

Eindelijk verdient het opmerking, dat hel aan-

tal der cellen , in de 3 jongste inlernodia bevat

,

eene geometrische reeks vormt, waarvan 2,4 de

reden is. Wij zullen eene dergelijke verhouding

in vele gevallen terugvinden. Blijkbaar is zij het

gevolg eener in eene geometrische verhouding toe-

nemende cellen-productie , en hangt onmiddellijk

7,amen met de roede volgens eene geometrische

reeks toenemende versnelling in den groei der in-

lernodia.

17'



248

Wat den vorm aangaat, die gegrond is op da

verhouding tusschen den radialen en den over-

lang9chen doormeter der mergcellen , aoo schijnt

deze eenigermate gedurende den groei te veran»

deren. Deze verhouding is in

N»
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to het volgende is hetzelve reeds aanmerkelijk af-

genomen , en in het oudste der onderzochte inter-

nodia is reeds geen spoor meer van dezelve waar

te nemen. De vermeerdering geschiedt derhalve

gedurende het tijdperk van de vermenigvuldiging

der cellen , waarbij het vocht gelegenheid vindt

zich tusschen de cellen nieuwe wegen te banen,

terwijl de vermeerdering en eindelijke sluiting de-

zer kanalen het gevolg is van de op een later

tijdperk zich binnenwaarts ontwikkelende vaat-

bundellaag', geUjk later blijken zal. Het is niet

duidelijk of de doormeter dezer kanalen gedu-

rende den groei in eenige geregelde orde toeneemt.

In elk geval is deze toename zeer gering , en is -de

meerdere ruimte, welke zij gezamelijk allengs in

het merg innemen
,

genoegzaam alleen aan de

vermeerdering van hun aantal toe te schrijven

,

zoodat dit laatste in de nog groeijende internodia

in vrij gelijke verhouding met den doormeter van

het internodium toeneemt. Hier heeft dus juist het

omgekeerde plaats van hetgeen wij later zullen

zien , dat bij dergelijke planten als de linde (na-

melijk waar geen peripherische celvorming in de

binnenste cellen-lagen plaats heeft) met de spi-

raalvaten geschiedt.

Vaat- en baslbundellaag.

Deze laag beslaat eigenlijk uit twee, zich elk op

tich zelf ontwikkelende lagen , die evenwel bij

de linde vooral ia de jongere internodia niet scherp
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genoeg van elkander te onderscheiden zijn , oial

eeue afzonderlijke meting toe te laten.

Vergeleken met den doormeter der inleruodia

staat de vaat- en baslbimddellaag tot deze in

'\W''.l. als 1:5,8 N°. 5. als if:8,é"^

« .2. « 1 :6,9 « 6. « 1:9,2
'.'«

.3. « 1:9,2 « 7. « 1 :lö,4
„«'"'V'- . « « -'fi
«• 4". « 1:9,3

Berbalve blijft de verhouding ','"iooïang,(Jfe? iÜ-

ternodia in de lengte groeijen (N', 3—7) ,,mel gè«

ringe wijzigingen , onveranderd , maar zoódra de

lengtegroei heeft opgehouden (N°. 1 en 2) , en de

verhouting begint, breiden zich deze lagen aan-

merkelijk uit , zoodat weldra de betrekkelijke

ruimte, welke zij innemen , bijna verdubbeld is.

Dat deze uitbreiding hier niet gepaard gaat met

eene daaraan beantwoordende toename van den

dwarsen doormeter der spiraalvalen , blijkt uit cTe

volgende verhoudingen, waarin deze tot die der

vaat- en bastbundellaag staat

:

N°. 1. als 1:24,1
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iengl^gi'oei niet' opgehouden , of de verhouding

tusschen de vaat- en bastbundcllaa^ en dè spiraal-

valen ondergaat eene sterke verandering; de vaten

nemen nog wel iets in omvang toe , even als zulks

6iet de overige Cellen, althans in het begin van

dit tijdperk, het geval is, maar in volstrekt geené

tvenredigheid tot de veel grootere uitgebreidheid

die de geheele laag nu meer en meer inneemt.

Omtrent de ware oorzaak van deze toenemende

Uitbreiding moet ik op het vervolg verwijlen.

Schorsparenchym.

Hel gemiddelde getal der cellen , die deze laag

No. 5. 3,5

u 6. 4,2

« 7. 3,3

De schorscellen vermenigvuldigen zich dus niet in

de rigtiiig van den straal.

De verhouding van den doormeter der laag tot

dien van het internodium is gemiddeld

tamenstellen, i
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Ook hier xijn , even als bij de mergcellen werd
aangemerkt , in de nog overlangs groeijende in-

ternodia altijd de kortste cellen nabij den top van

ieder iuteruodium gelegen.

Het aantal der in de lengte bevatte schorscellen-

lagen is op dezelfde wijze berekend , als voor de

mergcellen gedaan is. Ik voeg hierbij ter verge-

lijking het reeds medegedeelde aantal dezer laat-

ste, als ook de gemiddelde lengte van beide soor-

teq Tan cellen

:

O.
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lusschcn het aantal der cellen wordt opgemerkt

,

die bij de mergcellen zoo in het oog loopend is.

De snellere uitzetting van den overlangschen door-

meter der scliorscellen brengt ook eene verande-

ring in derzelver gedaante te weeg. De dwarse

doormeter staat namelijk tot den overlangschen ia

N°. 1. al» 1:0,8
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zamenstellen , onderscheiden zich, zoowel van Je

aangrenzende schorscellen als van die der opper-

huid , door den veel meer verlengden vorm , en

door de geneigdheid van den wand om zich te

verdikken.

Bij de linde bestaat dezelve zoowel in de jongste

als in de oudste inlernodia , uit 4 tot 5 concen-

trische cellenreeksen. Er heeft dus ook hier geene

celvermeerdering in de rigling van den straal plaats

,

hetgeen overeenstemt met de aanmerkelijke dikte,

die de celwand in deze rigling verkrijgt (zie de

Tafel). Daarentegen blijft de wand in de rigting

des omtreks bij voortduring veel dunner , en dit

schijnt zamen te hangen met het vermogen dezer

cellen, om zich juist in die rigling te vermenig-

TuldigeHi Berekent men namelijk den omtrek van

ieder internodium, en deelt dezen door den peri-

pherischen doormeter van de holte der collen-

chymcellen met bijvoeging van de peripherische

wanddikte , dan verkrijgt men de volgende getallen i

Collenchymcellen io

den omtrek bevat.

614

550

525

452

36»

333

321
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Uit deielvö vloeit voort , dat hel getal der col-

lenchymcellen zich gedurende het waargenomen

tijdperk ongeveer verdubbelt. Het blijkt zelfs dat

de vermenigvuldiging in deze rigling nog voort-

duurt, nadat de overlangsche vermenigvuldigin*

der cellen reeds heeft opgehouden. Hoe zich de

tlienwe cellen vormen is niet 'waarneembaar. Daar

hier echter volstrekt geem spoor van tusschen-

Cellige holten te zien is , moeten de nieuwe cellen

noodzakelijk in de oude ontstaan, en wel door

het vormen eener wand, die in de rigting van de

middellijn de cel van boven naar beneden in tweeën

verdeelt. Eene resorptie der moedercel is hier bij

bij de reerfs aanmerkelijk verdikte wanden niet

denkbaar.

il (Jtlvii;-..

Bumulus-lupMlus,

i .:el4luo jislIuT •: .-.l

Den 2den Junij werd een stengel Mn ^««Mi/u»
lupulus mus geiiomen, waaraan zich 14 ont-

wikkelde internodia bevondea, weike de volgende

lengtpa hadden;
>

1S°. I. 298 mm.
« 2. 242 «

« 3. 248 ((

« 4. 263 «

« 5. 260 «

. 6. 2:W «

« 7. 248 «

V".
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Van deze hadden de 9 eersten fauune volle lengte

bereikt , terwijl de 5 laatsten nog groeijende 'wa-

ren. De melingen hebben zich alleen moeten be-

palen tot het merg en de epidermis , daar de

overige lagen in de jongere internodia niet scherp

genoeg begrensd waren. Alle metingen zijn ge-

daan op het midden van ieder internodium. Tot

hetzelve hebben de 6 jongste internodia (waarvan

N°. 9 zich reeds niet meer verlengde) en het 5de

gediend (zie Tafel II).

Merg.

Hel merg heeft in alle internodia eene holte,

met uitzondering van het jongste, waar deze holte

in het bovenste gedeelte nog niet voorhanden is

,

en eerst 1 millim. beueden het midden aanvangt.

Op eene overlangsche doorsnede blijkt, dat deze

holle door vanéénscheiding der in het midden ge-

legen cellen ontstaan is , welke , na eerst hun sap

verloren te hebben , dat door lucht vervangen

werd , in eenen verschrompelden toestand hier

nog voorhanden zijn.

In verhouding tol den doormeier der internodia

is die van de merglaag in

N°. 5. als 1 : 10,2
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door dien der cellen voor hel aantal der concentri-

«che het merg zamenstellende reeksen geeft in

:

N°. 5. 7,6 N". 12. 12,8

« 9. 10.3 (I 13, 13

« 10. 12,2 « 14. 19,3

« 11. 12,8

Deze uitkomsten leeren : 1°. dat in het jongste

intemodiuni N°. 14 het getal der radiaal gelegen

inergcellen verreweg het grootst is , en dat hier-

aan beantwoordt de ruimte , door het merg' inge-

nomen ; 2". dat bij de vorming der mergholte

ongeveer | der mergcellen verdwijnt , maar dat

vervolgens zoo lang de lengtegroei aanhoudt, de

overgebleven mergcellen in hetzelfde aantal voor-

banden blijven, terwijl in dit tijdperk de ruimte

door de merglaag ingenomen in eene gelijke ver-

houding met de dikte van den stengel toeneemt

;

3°. dat de lengtegroei opgehouden zijnde, het

aantal der mergcellen vermindert , waarschijnlijk

ten gevolge van eenen minderen toevoer van sap-

pen, en daardoor veroorzaakte verdrooging der

binnenste mergcellen. In het oudste der onder-

zochte internodia (N'. 5) is dit getal tot op onge-

veer I van het oorspronkelijke verminderd, en

hiermede stemt overeen de betrekkelijk geringere

ruimte door de merglaag zelve ingenomen.

Terwijl derhalve gedurende den groei , nadat

de holle ontstaan is , zoowel de betrekkelijke dikte

der raerglaag als hel getal cellenreeksen in dezelve

onveranderd blijft , zet zich destiieltegenstaande
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dé hbrte in éene sterkere Tethouiüng tiit , dan dé

stengel in dikte 'toeneemt , blijkens .«tè volgende

verhoudingen tusschen den doormeter der merg-

holte en van het inlernodium

:

N°. 5. als 1:2,21 N°. il. als 1:2,55

« 9. « 1:2,15 « 12. « 1:2,96

« 10. « I :2,35 « 1.3. « 1:3,08

, De betrekkelijke ruimte der mergholle wordt

dus allengs omstreeks j grooter , doch deze toe-

name houdt op, wanneer de lengtegroei ophoudt.

)k meen uit latere , straks mede te deelen, onder-

joekiflgen van eene andere plant {Phytolacaa

4ecandra) , waar eene dergelijke holte voorhan-

den is , te mogen besluiten , dat zoowel de eerste

vorming als de voortdurende sterkere uitzetting

der mergholte ook hier het gevolg is eener peri-

pherische celvorming ia de verschillende cellen-

Ipgeu , die den wand van den hollen stengel za-

oaenslellen.

In de drie jongste internodia blijft zoowel de

radiale als de overlangsche doormeter der cellen

zich gelijk. Eerst in K°. 11 begint gelijktijdig

met de overdwarse uilzelling ook eene verlenging.

Berekent men op de reeds meer gezegde wijze het

aantal overlangs gelegen cellenlagen , dan ver-

krijgt men voor

:

N°. 5. 2204 N°. 12. 481

« 9. 2075 « 13. 260

« 10. 184S « 14. 115

« U. 953
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Hieruit kau mcu de volgende besluiten aflei»

4en :

1°. In de 3 jongste intemodia , van welke

N°. 12 omstreeks ,% , S°. 13 ^^ en N°. 14 ^'^der

vermoedelijke lengte bereikt hebben, heeft alleen

vermenigvuldiging der cellen , maar geen uitzetting

4erzelve plaats.

2°, N°. Il heeft i der vermoedelijke lengte

bereikt ; de verlenging geschiedt hier zoowel door

uitzetting als door vermenigvuldiging,

3°. In N^. 10 is het getal der cellen nagenoeg

zoo groot als in de volwassen intemodia. De

lengte der raergcellen staat hjer tol die der "vol-

wassen intemodia als 1 :1,4. Door enkele uitzet-

ting der cellen zal hetzelve reeds eene lengte van

2^0 millim. bekomen. Uit dit een en ander blijkt,

dat hier waarschijnlijk de ccivorming geheel of

groolendcels beeft opgehouden.

4^. Neemt men voor de normale lengte der

intemodia ds gemiddelde lengte van alle de vol-

ivassen intemodia , namelijk 252 millim. , en voor

de normale lengte der mergcellen derzelver gemid-

delde lengte in de beide intemodia K°. 5 en 9

,

hetgeen l!9mmm.is, dan blijkt, dat, terwijl het

iiileruudium 42 malen langer woi'clt, het aautal der

mergcellen 1S,4 malen , en derzelver lengte 2,3

malen groottr wordt, zoodat dus het aandeel het-

welk aan de celvermenigvuldigiug ter verlenging

vaa het merg in den stengel toekomt , 8 malen groo»

ter is dan dat der celuitzetting,

5^. Even als vroeger bij de linde werd opge-
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merkt , bestaat ook hier eene geometrische ver-

houiiing tusschen de getallen van de in de nog

groeijende inlernodia bevatte cellen. Deze is hier

zelfs nog meer in het oog vallend , daar dezelve

bij vijf internodid vvordt waargenomen , van welk

elk ouder ongeveer het dubbele getal cellen van

het jongere bevat. Wanneer derhalve 2 voor de

rede genomen wordt , dan geeft de berekening

,

indien het getal in het jongste internodium behou-

den wordt

:

N".
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Yolgcns pene geometrische verhouding , docli , naar

het schijnt , met eene' arilhmetische verhouding

toenemende rede.

Dit stemt mede overeen met de voorstelling,

die men zich van de wijze, waarop de celuitzet-

ling geschiedt, moet vormen. De cel namelijk

groeit niet even als het kristal door aanzelling

van nieuwe stof iu ééne of meer rigtingen , maar

door intussusceptio op alle punten van het cellen-

vlies; hoe grooter derhalve de cel is, des te ster-

ker moet zij in eene gegeven tijdruimte haren om-

vang vermeerderen,

Eene vergelijking tusschen de breedte en de

lengte der mergcellen in de verschillende internodia

geeft voor de verhouding van beiden

:

K^ 5. als 1:1,76 N^ 12 alsl,:l,79

u 9. « 1:1,70 « I». « I :I,78

<( 10. « 1 : 1,67 « 14. « 1 : 1,70

« II. « 1:1,78

Deze getallen verschillen «oo weinig, dat men

besluiten mag , dat de betrekkelijke vorm der

mergcellen, gedurende derzelver ontwikkeling de-

zelfde blijft , of met andere woorden , dat zij ge-

durende den groei zich gelijkmatig in alle rigtingen

uitzetten. De gemiddelde verhouding tusschen den

overdwarsen en den overlangschen doormetcr is

I : 1,75. Vergeleken met dezelfde verhouding bij

hel merg der linde , dan blijkt , dat terwijl in de

hop de leiigtedoormetcr der cellen de breedte veire

overtreft , deze daarentegen bij de linde slechla

HAT. Tijoscus. D. XI. St. 3 en 4. 18
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ongpveer de helft der eerste bedraagt. Waar*
scliijnlijk slaat deze verscliillende vorm der merg-

cellen in een onmiddellijk verband met hel veel

grootere groeijend vermogen der hop-interuodia.

Kernen der mergcellen,

In het jongste internodium (N°. 14) bevinden

zich, wanneer men hel merg overdwars waar-

neemt, in de meeste middenste cellen (dus in die,

welke bestemd zijn , om spoedig weder te ver-

dwijnen bij het ontstaan der holte) geheel ontwik-

kelde kernen van kern-ligchaampjes voorzien ; zij

zijn doorgaans in het midden , en , zoo als uit

overlangsche doorsneden blijkt , op de grondvlakte

der cel gelegen. De naar den omtrek toe gelegen

cellen (dus die , welke bestemd zijn , zich verder

te vermenigvuldigen) yertoonen hier en daar ker-

nen , doch van eenen meer onregelmatigen vorm

;

zij zijn kleiner en zonder kernligchaampjes. De

gemiddelde doormeter is in de tafel medegedeeld.

Hier voeg ik er de uitersten der metingen bij.

Deze zijn in het jongste internodium 9 tot 12^7

mmm.
In hel volgende internodium (W. 13) zijn niet

in alle mergcellen kernen beval ; daar waar zij

voorhanden zijn , ontbreekt doorgaans het kern-

ligchaampje , vele zijn eenigzins hoekig , alle zijn

omgeven door eene fijnkorrelige stof , die ook niet

in die cellen ontbreekt, waar geen kernen zigl-

baar zijn , en daar somwijlen onregelmatige rond-
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achlige groepjes vormt. De doormeter verschilt

van 7,3 tot 11,8 mmm.
In N°. 12 bevatten nagenoeg alle mergcellea

eene in het midden op de grondviakte gelegea

kern ; slechts zelden bezit deze een duidelijk zigt-

baar kérnligchaampje. Ook hier is de fijnkorrelige

Stof voorhanden. Doormeier 6,8 tot 12,6 mmm.
De mergcellen van N°. 11 bevatten alle eene

goed gevormde kern , voorzien van een kern»

ligchaampje • de rand der kernen is scherp be-

grensd , zij zijn doorschijnender dan in de jongere

inlernodia ; iedere kern ligt juist in het midden

der cel; haar dodrmeter verschilt van 9,8 tot 16,6

mmm. De fijnkorrelige stof is veel verminderd.

Fn R". 10 bevatten niet alle, echter nog de

tneesle mel-gCellen goed ontwikkelde kernen ; eeni-

gen liggen in het midden der cel , andere tegen den

lijilelingschen wand. Doormeter 10,7— 17,3 mmm,
In N°. 9 zijn nog slechts in zeer weinige cellen

kernen te zien , welke alle legen den zijdelingschen

wand aanliggen. Doormeter 11,7— 16,6 mmm.
In de mergcellen der volgende oudere internodia

treft men geen kernen meer aan.

Derhalve zijn in die internodia (14, 13, 12),

waar alleen celvorraing zonder gelijktijdige uitzet-

ting plaats heeft, de kernen minder ontwikkeld,

CU blijkbaar minder georganiseerd , dan in N°. 11,

waar zich de cellen tevens uitzetten ; eerst liier

verloonen alle mergcellen eene scherp begrensde

in het midden gelegen kern met duidelijk kern-

'ligchaampje, zeer waarschijnlijk ia hier de kern

18»
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een waar celletje. Wanneer de celvorming op-

houdt (N°. 10) verandert eerst de kern van plaats,

waarschijnlijk ten gevolge der uitrekking van de

cel in eene bepaalde rigling, zoodat dat gedeelte,

hetwelk vroeger de grondvlakte uitmaakte , nu

meer zijdelings gelegen komt. Eindelijk, wanneer

zoowel celvermeerdering als celuitzetting geheel

heeft opgehouden , verdwijnen de kernen weder.

Indien men de gemiddelden der som van den

dwarsen en van den overlangschen doormeter der

cellen deelt door den gemiddelden doormeier der

kernen, dan verkrijgt men de volgende verhou-

dingen , waarin deze tot de cellen staan

:

N°. 9.
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de kernen zijn in N°. 10 wel iets grooter , dan in

N°. Jl , maar niet in evenredigheitl met den groo-

teren doormeter der cellen in dit internodiuni

,

terwijl eindelijk ia N°. 9, waar alle vorming en

uitzetting van cellen heeft opgehouden een nog

veel aanmerkelijker verschil wordt opgemerkt

;

zelfs schijnt hel, dat hier reeds eene, hoewel ge-

ringe afname in de volstrekte grootte der kernen

plaats heeft.

Ligchaampjes in het sap.

In het sap , dat in vrij groole hoeveelheid int

de bastlaag (vasa laticis ?) der overdwars door-

gesneden internodia vloeit , zijn (behalve eenige

kleine ronde amylum-korreltjes) vele ligchaampjes

bevat , welke inzonderheid in dat der jongste in-

ternodia in zeer groole hoeveelheid voorhanden

zijn. Zij zijn rond , zeer door-chijnend , hebben

eene korrelige structuur (bijna als etterbolletjes)

,

en in sommige ziet men een of twee kleinere lig-

chaampjes. Zij hebben eenige overeenkomst met

celkernen, maar hun groot aantal maakt het zeer

onwaarschijnlijk , dat zij als zoodanig uit cellen

afkomstig zijn; ook verschilt hunne grootte aan-

merkelijk, namelijk van 5,7 tot 46,2 ramm. De
zeer groole komen echter zelden voor , in deze

ziet men geen kleinere ligchaampjes. De gemid-

delde gevonden doormeier verschilt wel is waar

in de onderscheiden internodia , doch bij het zeer

aanmerkelijk onderling verschil is het moeijelijk



te beslissen . of dit verschil inderdaad met doQ

leeftijd ?^« het jnternodium in verband slaat.

Opperhuid,

l)e omtrelf der internadia bedraagt:

ï°. 5.
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Taa het jongste inlernodium de eindknop werd

afgesneden , dit desniettegenstaande voortging met

groeijen.

Het kwam mij niet onbelangrijk voor te onder-

zoeken , in hoe verre de groei der elementaire

deelen in zulk een internodium overeenkomt met

den groei derzelfde deelea in de niet van eind-

knop beroofde internodia.

Ten dien einde werden den 3 1 sten Mei van twee

hopslengels , van welke het jongste inlernodium^

bij den eenen (A) 15 mm., bij den anderen (B)

19 mm. lengte had , de eindknoppen afgesneden ,

vlak onder de inplanting van het buitenste blad-

paar der knop. Ia dit geval kon dus de groei

alleen het gevolg zijn van de van beneden naar

boven dringende sappen , daar hier aan den top

van het internodium alle blad-aanhangsels waren

weggenomen.

Op den 14den Junij was hel eind-intemodium

van A 140 mm., en dat van B 195 mm. lang

geworden. Hel laatste werd nu onderzocht. Zeer

in het oog vallend was de spiraalswijze kronke-

ling van zulk een zonder eindknop voorlgegroeid

inlernodium. Terwijl namelijk aan de internodia

der Hop gewoonlijk niet meer dan 1 , 2, 3,

hoogstens 4 kronkelingen geleld worden , en zij

zelfs niet zelden geheel ontbreken , werden hier

daarentegen H of 12 windingen geleld, die elk

uil 4 lol 5 spiralen bestonden.

De metingen werden behalve aan het genoem-

de, ook nog ter vergelijking aan het daarop vol-
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gpndp (iliis nog vnn dcszelfs beiiie lopbladercn-

voorziene ) inlernodium bewerkslelligd ; dit had

eene lengte van 233 mm. Wij zullen dil I , liet

andere 2 noemen.

Gemidd. dwarse doormeter van het internodium 2120 mmin. 2950 ujnim,

Gemidd. radiale doormeter van de merglaag 220 » 304 »

Gemidd dwarse doormeter vau de mcrgliolte 980 1390 »

Gemidd. radiale doormeter van de mcrgcellcn 33 » 48 »

Gemidd. overlangsche doorm. van de mergccllen 165 » 102 »

Gemidd. radiale doorm. van de vaatbundellaag 172 » 303 '»

Gemidd. radiale doorm. vau de spiraalvaten 24 » 43 »

Gemidd. radiale doorm. van de liolte der aan

den buitenkant der vaatbundcis gelegen

houtcellca 6 >) 9 »

Gemidd. doorm. van den wand deier cellen 3 « 7 »

Volgens deze metingen is

:

d. de verhouding van den doormeier der merglaag

tol dien van elk internodium :

in N°. 2. als 1 : 9,7

« « l. « 1:9,7

b. de verhouding van den doormeier der merg-

holte lot dien van het internodiunt

:

in N°. 2. als 1:2,16

« « 1. « 1:2,13

c. het gelal der mergcellen in den doormeler van

de merglaag

:

in N°. 2. = 6,6

« « 1. = 6,4
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«/, de verhoiiiüng tussclien den dwarsen en ilen

Dverlangsclicn doormeier der mcrgcellen :

in IN°. 2. als 1 : 5,00

« « I. « 1 :2,13

Uit deze verhoudingen volgt

:

1°. dat het merg zich in hel van eindknop be-

roofde internodium op volkomen dezelfde wijze ,

overi/wajs ontwikkeld heeft, als in het interno^

dium , dat ongestoord voortgegroeid is
;

i

2-". dat echter in het eerste de cellen zich be»

trekkelijk veel sterker in de lengte hebben uitge-

act , dan bij den normalen groei het geval is.

Dit verschil is zoo aanmerkelijk , dat het wel

niet anders dan op rekening van den ontbreken-

den eindknop kan gesteld worden. In den groei

van dit internodium moet derhalve een grooter ge-r

deelte van de plaats gehad hebbende verlenging

worden toegeschreven aan de uitzetting der cellen

in de overlangsche rigling. Voorondersteld na-

melijk , dat de mergcellen vóór het afbreken van

den eindknop, in het jonge 19 mm. lange interno-

dium, dezelfde lengte hadden, als in het 25 mm.

lange internodium W-. 12 van den stengel , die tot

de eerste reeks van metingen gediend heeft , na-

melijk &2 mmm. , dan is derzelver lengle gedu-

rende den groei , ruim 3 malen grooter geworden,

terwijl dezelve zich onder gewone omstandigheden

slechts hoogstens verdubbeld zoude hebben- Even-

wel moet ook hier een even aanmerkelijk aandee]
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van c!c verlenging worden loegesclireven aan de

vermeerdering van het aantal der cellen. Nemen
wij namelijk 52 mmm. voor de oorspronkelijke

lengte der cellen aan , dan waren op het oogen-

blik dat de eindknop werd afgebroken in het in-

ternodium bevat 365 mergcellenlagen , terwijl er

thans 1180 in worden gevonden, dus ruim 3 ma-

len het oorspronkelijk aantal.

Dat de verdikking der wanden van de houtcellen

ook plaats heeft in het internodium , waaraan de

eindknop ontbreekt , leert de meting. In de zeer

jonge internodia zijn deze cellen , uithoofde van do

dunheid der wanden ter naauwernood te onder-

scheiden ; hier integendeel bedraagt de dikte der

wand reeds de helft van den doormeter der celholte.

Derhalve volgt hieruit , dat gedurende het eerste

tijdperk van den groei noch de vermeerdering dep

cellen, noch derzelver uitzetting, noch de verdik-

king van den wand der cellen onmiddellijk van de

tegenwoordigheid der eindknop , d. i. van het blad

of de bladeren aan den top van het internodium

afhangen , maar dat waar deze ontbreken , het-

zelve nog voortgaat zoowel in de dikte als in de

lengte te groeijen
,

gedeeltelijk door nieuwe cel-

vorming
,

gedeeltelijk door uilzetting der cellen,

ofschoon alsdan de eerste een minder , de tweede

een aanzienlijker aandeel in de verlenging heeft

,

dan in den normalen toestand.

Onderzoeken wij de vaatbundellaag en derzelver

verhoudingen nader , dan blijkt :

1°. dat in beide internodia dezelfde verhouding
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beslaat, tusschen den doormcler der spiraalvalcn

j;q dien der Taatbundellaag, zij is

in W. 2. als 1 : 7,2

« « I . « 1 ; 7,

1

2°. Daarentegen verschilt de verhouding f iissclien

deu doorraeter der vaatbuiidellaag en dien van het

internodium ; deze is

in N°. 2. als 1:12,3

« « l. t( 1 : 9,7

In H°. 2 als het jongere internodium neemt der-

lialve de houtlaag eene mindere ruimte in , dan

in N°. 1. De reden hiervan kan echter niet in

penen betrekkelijk grooteren doormeter der vaten

geiocht worden , want deze is , zoo als wij zoo

even zagen in beide iuternodia dezelfde. Evenmin

kan deze grootere uitbreiding toegeschreven wor-

den aan een grooter aantal houlcelleni die in de

rigting van den straal gelegen zijn. Deelt men

namelijk den doormeter der houtlaag door den

doormeter der holte van de houtcellen vermeer-

derd met de wanddikte , dan is het quotiënt

;

Voor N». 2. = 19.1

« « 1. = 19,0

Eene vergelijking van de dikte der celwandcn

piet den doormeter der celholten doel reeds ter-

stond zien, dat de eerste in verhouding tot de

laatste veel aanmerkclijker is in N'^. 1 dan in N''. 2.

Wanneer men nu hel aandeel berekent , dat de



272

holle lier cellen en de diLte van haren wand

ieder voor zich aan den doormeier der houtlaag

nemen , dan vindt men de volgende uilkoraslen.

In 1N°. 2 is de doormeier van den wand van

elke afzonderlijke cel = 3 mmm. , derhalve voor

19,1 cellen ^ 57 mmm. Voor de door de cel-

hollen ingenomen ruimte blijft dan over 115 mmm.
In N°. 1 is de doormeter van den wand = 7

mmm., derhalve voor 19 cellen :=: 133 mmm. De

celhollen bedragen dus hier gezamelijk 170 mmm.
De verhouding tufschen de op deze wijze gevon-

den door de celhollen ingenomen ruimte en den

doormeier van elk inlernodium is

:

in N°. 2. = 1 : 18,4

« « 1. = 1:17,4

Daarentegen is de verhouding tusschen de geza-.

melijke radiale dikte der celwanden en den door»

meter van het internodium

:

in N°. 2. = 1 : 37,2

(. « 1. = 1:22,2

Hiqriiit volgt derhalve , dat de betrekkelijke ruimle

die de holten der cellen innemen, in beide inter-

nodia zoo weinig verschilt, dat men dit gerustelijk

aan de fouten der waarneming kan toeschrijven

,

en men dus besluiten mag, dat de verhouding

lusscheii de holten der houtcellen en de holten der

dunwaudige cellen , die de overige lagen zamen-

slellen gedurende de verhouling onveranderd blijft,

maar dat daarentegen een zeer aanmerkelijk ver*
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scliil onlslaal in de verhouding lusschen de door de

wanden ingenomen ruimte en den doormeter van

het internodium , zoodat alleen aan deze meerdere

dikte van deu wand der houtcelien de grootere

uitbreiding moet worden toegeschreven , die de

houtlaasr in hel oudere internodium N°. 1 inneemt.

Het is duidelijk , dat zich dit niet verklaren laat

door aan te nemen, dat zich de celwanden ver-

dikken door inwendige aanzelling van nieuwe

lagen , maar dat de verklaring zeer eenvoudig

wordt , indien men aanneemt , dat het inwendige

oorspronkelijke cellenvlies zich voortdurend gelijk-

matig uitzet en de verdikking geschiedt door uit-

wendige aanzetting van hout- of zoogenaamde

incruslerende-stof. Wij zullen dit straks nog na-

der bevestigd vinden.

III.

Artstolochia Sipho.

Aan den op den 6den Junij afgesneden lak de-

zer plant bevonden zich 12 ontwikkelde inlernodia.

Alleen de 7 uiterste werden onderzocht ; van

deee hadden 4 (N<». 6, 7,8.9) hunne volle lengte

bereikt, terwijl de 3 overige (N°. 10, 11, 12)

nog in deze rigting groeiden. De uilkomsten der

metingen zijn in Tafel III. opgeteekend.

JSerg,

De meting van het merg bestond daarin , dat

de afstand bepaald werd tusschen de spitsen van
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tle legen elkander over liggende vantbündels, m
desgelijks de afstand tusschen de grenzen vart

hel merg aan den buitenrand der vaatbundels.

De gemiddelde dezer beide afmetingen is als de

doormeter van het mefg aangemerkt. Gedurende

de ontwikkeling der wigvörmige vaatbundels bleef

de verhouding tusschen deze beide doormeters niet

dezelfde. In hel Ilde internodium , het jongstö

waar de vaatbundels behoorlijk begrensd waren»

was de verhouding tusschen beide doormeters als

1 : 1,25, in de 3 oudsten als l : 1,56.

Tot den doormeter der mlernodia staat de orp

gezegde wijze gevonden doormeier van het merg in

S°. 6. als 1:2,0
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meters van hel merg gemeten werden , en uit deze

de gemiddelde mergdoormeter werd afgeleid , zoo

volgt hieruit nog bovendien, dat de som van alle

de doormeters der onderscheiden lagen die deu

stengel zamenstellen, zoo als zij in de tafel zijn

medegedeeld , in dit geval grooter moet uitvallen,

dan de doormeier van elk inlernodium.

De doormeier van het merg gedeeld door den

radialen doormeier der cellen, gaf voor het in de

middellijn bevatte getal dezer laatste

:

N°. 6.
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Onilcr de 4 volwassen inlernodia ondcrschcklf

zicli N \ 7 door deszelfs buitengewone lengte. Deze

wordt niet veroorzaakt door eene grootere lengte

der cellen, maar door haar grooter aantal. In de

overige volwassen internodia is dit aantal , even

als de lengte tamelijk gelijk. In de 4 jongste in-

ternodia is eene vermeerdering der cellen volgens

eene geometrische reeks, waarvan ongeveer 2 de

jede is , niet te miskennen , schoon de getallen

minder juist daaraan beantwoorden , dan bij

I/umulus lupulus het geval was.

Het aanmerkelijkst aandeel aan de verlenging

komt ook hier toe aan de vermeerdering der cellen.

Neemt men voor de waarschijnlijke lengte, die

het jongste iiileruodium bestemd is te bereiken, de

gemiddelde lengte der vier volwassen internodia

aan, dan blijkt, dat terwijl hetzelve 34 malen

Janger wordt , het getal der cellenlagen II rnalen,

en hunne lengte 3,1 malen grooter Wordt.

De uitzetting staat dus tot de vermenigvuldiging

der cellen als 1 : 3,5.

De verhouding tusschen den dwarsen en den

overlangschen doormeter der mergcellen is in:

N°. 6.
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de cel iets meer in lengte dan in breedte toe

,

doch dit verschil verdwijnt weder, nadat de lengte-

groei heeft opgehouden , daar zich de cel nu nog

alleen in de breedte uitzet.

Vaalbundellaag,

Het getal der wigvormige vaatbundels is in alle

de internodia hetzelfde , namelijk 10. De vaat-

bundels nemen dus vau het oogenblik dat het in-

ternodium den knoptoestand verlaat , niet meer in

aantal toe.

De verhouding tusschen den doormeter van deze

laag en dien van het internodium is in

N°. 6. als 1:9,8 N°. 10. als 1:17,1

« 7. • 1:11,0 « 11. a 1:17,9

« 8. « 1 : 13,6

* 9. « 1:13,4

In het jongste internodium N^. 12 waren de

vaatbundels niet duidelijk genoeg begrensd , om
eene meting te veroorlooven. In de overigen wordt

de betrekkelijke doormeier der vaatbundellaag al

grooter en grooler, In de beide nog overlangs

groeijende internodia (N°. 10 en 11), is deze be-

trekkelijk sterkere toename van de uitgebreidheid

der vaatbundellaag zeer gering. Doch in de 4

oudste internodia, dus nadat de lengtegroei heeft

opgehouden , is deze toename zeer merkbaar

,

zoodat in N°. 6 de vaatbundels in verhouding tot

de overige deelen nagenoeg dubbel zoo dik zijn,

als in NMl.
HAT. TijDscBB. D. XI. St. 3 en 4. 19
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Of hel getal der in de bundels bevatte vaten bi|

de oudere internodia grooter is , dan bij de jon-

gere , zoo als uit de tafel schijnt te blijken , kaïi

niet als zeker beschouwd worden , daar in de nog

jonge bundels zeer ligt enkele der kleinere vaten

aan de telling kunnen ontsnapt zijn. Veeleer is

het als waarschijnlijk te beschouwen, dat het, in

elk geval geringe , in dit opzigt waargenomen ver-

schil, alleen aan deze laatste oorzaak moet wor-

den toegekend. Alsdan zoude hieruit volgen , dat

het getal vaten , zoowel in iederen bundel , als in

het geheele internodium ,
gedurende het waarge-

nomen tijdperk niet toeneemt. De doormeter der

vaten daarentegen wordt merkelijk grooter. De

grootere aan den buitenkant der bundels geplaatste

nemen 5 malen, de kleinere naar het merg toe

gelegene ruim 2 malen , alle gemiddeld 4,2 malen

in doormeier toe. Derhalve neemt de dwarse door-

meter der vaten sterker toe , dan die der merg-

cellen , doch dit overwigt wordt niet veroorzaakt

door eene snellere uitzetting gedurende het tijd-

perk van den lengtegroei, maar eerst na hetzelve,

dus te gelijker tijd , dat de uitbreiding der vaat-

bundellaag in haar geheel sterker wordt. De ver-

houding luüschen den doormeter der spiraalvaten

en dien van deze laag is in

N°.
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blijkt dat de verhouding nagenoeg dezelfde blijft,

zoodat de uitbreiding der vaatbundels en de ver-

wijding der spiraalvaten gelijken tred houdt , het-

geen , in verband gebragt met het voorgaande

,

tevens bewijst , dat gedurende den lengtegroei zich

de spiraalvaten in dezelfde verhouding als de ove-

rige cellen uitzetten. Maar wanneer de verhouting

eenen zekeren graad bereikt heeft , heeft de ge-

heele bundel in verhouding tot de vaten eene groo-

tere uitgebreidheid erlangd. Deze is derhalve niet

alleen afhankelijk van de uitzetting der spiraal-

vaten, maar ook de overige vezelcellen, die de

vaatbundels helpen zamenslellen , brengen hieraan

het hare toe. In dit geval was het echter niet

mogelijk met voldoende naauwkeurigheid het aan-

deel te bepalen , dat deze tusschen en om de vaten

gelegen vezelcellen aan de uitbreiding der bundels

namen. In verband gebragt met hetgeen volgen

zal, is het echter hoogst waarschijnlijk, dat deze

cellen den radialen doormeter der vaatbundels niet

vergrooten door in aantal toe te nemen of zich

sterker dan de vaten uit te zetten, maar alleen

door verdikking harer wanden.

Cellenlaag tusschen de vaatbundels en de

basicellenlaag.

Achter iederen vaatbundel ligt eene uit verlengde

cellen met dunne wttnden bestaande groep ; iedere

groep wordt van de naastbijliggcnde gescheiden

door korte parenchymcellen , eene voortzetting van

19»
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hel merg (toekomslige mergslralen). Zij onder-

scheiden zich van deze laatsten echter op over-

langsche doorsneden , inzonderheid in de jongere

inlernodia , te weinig , om met eenige zekerlieid

derzelver lengte te melen.

Wat den radialen doorraeter dezer celgroepen

aangaat , zoo staat deze tot dien van elk inter-

nodium in

:

N°. 6. als 1:9,8 N°. 9. als 1:9,7

« 7. « 1:9.0 «. 10. « 1:10 1

« « 1 : 10,2

De betrekkelijke doormeter blijft derhalve in de

onderzochte inlernodia nagenoeg dezelfde.

Het getal cellen , hetwelk in de radiale rigting ia

deze celgroepen bevat is , is in

:

N°. 6. 9.3 N". 9. 9,7

« 7. 10.3 « 10. 9,0

« 8. 9,7

Dus wordt geene merkbare vermeerdering in deze

rigting waargenomen , en deze celgroepen , zoo-

wel als de dezelve zamenstellende cellen vergrooten

zich in gelijke verhouding met de toenemende dikte

van het inlernodium , en gedragen zich dus volko-

men op dezelfde wijze als het merg en de merg-

cellen.

Bastcellenlaag,

De verhouding tusschen den doormeter drzer
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laag en dien van het inlernodium verandert ge-

durende den groei. Zij is in

N'.
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Derhalve blijft dit getal in de internodia van

verschillenden ouderdom zoo gelijk als zich zulks

verwachten laat. Daar zich nu tijdens de ver-

dikking der wanden , de celholte geenszins ver-

naauwt , zoo wordt het vermoeden ook hier waar-

schijnlijk , dat de betrekkelijk grootere ruimte

,

die de bastlaag in de oudere internodia inneemt

alleen veroorzaakt wordt door de verdikking der

Tfvandeu , en dat deze verdikking niet aan den

binnenwand der cellen , maar daar buiten ge-

schiedt.

Om dit nader te onderzoeken werd met behulp

der zoo even gevonden getallen berekend hoe

groot de door de bastlaag ingenomen ruimte zou-

de zijn , indien er volstrekt geene wandverdikking

plaats had gehad. Deze zoude zijn in

N°. 6.
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voor de gemiddelde verhouding 1:21,8, terwijl

de gemiddelde verhouding der 3 jongste (9, 10, 11)

= 1 :2I,7 is. Men mag derhalve veilig besluiten,

dal de holle der bastcelleu als zoodanig zich ge«

durende den groei op volkomen dezelfde wijze

vergroot , als die der merg - en schorscellen , en

dat de eenige reden van de toenemende betrekke-

lijke uitgebreidheid dezer laag In de zich buiten

en lusschen de cellen uitstortende incrusterende

stof te zoeken is.

Ten einde te ontdekken of er in de bastcellea-

laag dezer plant eene peripherische celvorming

plaats heeft , werden de verhoudingen berekend

lusschen den peripherischea doormeter van de

holle der bastcelk-n , die de binnenste laag vor-

men en den doormeter van ieder iuteruodium

:

N'. 6.
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deze rigling op gelijke wijze verdikt als in de ra-

diale rigling, zoo blijkt ook hier weder:

1°. dat deze verdikking niet aan den binnen-

wand der cellen geschieden kan, daar de cel-

holle in gelijke verhouding met die der dunwan-

dige cellen grooter wordt

;

2°. dat deze verdikking aan den buitenwand

tusschen de cellen in geschiedende, de bastlaag

niet alleen in de radiale rigting (zoo als reeds is

aangetoond) , maar ook in de peripherische rigling

zich aanmerkelijker moet uitzetten , dan in eene

alleea uit voortdurend dunwandige cellen bestaan-

de laag het geval zoude zijn.

Het noodzakelijk gevolg hiervan moet wezen,

dat de bastlaag zich buitenwaarts uitbreidende de

schorslaag drukt en gelijktijdig hiermede de bin-

nenste kring van baslcellen eenen steeds g-ooter

wordenden omvang verkrijgt in verhouding tot

den doormeier van hel inleniodium.

Werkelijk heeft dit ook plaats. In het 10de

internodium is de middellijn van den door de bin-

nenste baslcellen gevormden kring= 1467 mmm.

,

dezelve staat derhalve tot den doormeter van het

internodium als 1:1,53. Wanneer dezelfde ver-

houding in het oudste der onderzochte internodia

bestond , dan zoude de middellijn van den bast-

cellenkring zijn = 2020 mmm. Nu geeft de me-

ting 2403 mmm. , waarvan de verhouding is 1 ; 1,29,

Derhalve is de betrekkelijke doorraeter van den

bastcellenkring gedurende hel tijdperk van de ver-

dikking der wanden toegenomen, en deze toe-
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name kan alleen verklaard worden door aan te

nemen, dat zich eene stof lusschen de cellen ge-

plaatst heeft, die de oorspronkelijke wanden meer

en meer van elkander verwijderd heeft.

Scliorsvellenlaag.

Het eigenlijke schorsparenchym en het rollen-

chym gaan bij deze plant zoo allengs in eikander

over , dat zich geen bepaalde grens voor beiden

laat aanwijzen. De radiale doormeter derhalve

van de laag bevat tusschen de bastcellenlaag en

de epidermis staat tot den doormeter van het in-

ternodium in

:

N°. 6. als 1 : 15,8
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d. i, gemiddeld in de 3 oudste internodia 6,9, in

de 3 jongste 6,8

De peripherische doormeier der schorscellen , die

nabij de bastlaag gelegen zijn , staat tol den door-

meier Tan het internodium in :

N". 6.
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echter gering , en bepaalt zich alleen tot den aller'

jongsten toestand.

Hel getal der schorscellenlagen in de lengte-as

Tan de internodia bevat, bedraagt in:

N°. 6. 3260 N». 10. 1960

« 7. 4030 « 11. 570

« 8. 2750 « 12. 180

« 9. 3230

Nemen wij het gemiddelde getal der in de vier

volwassen internodia bevatte cellenlagen, namelijk

3318 , als het waarschijnlijk getal aan , dat zich

ook in het jongste N°. 12 zal ontwikkelen , d^n

bevinden wij , dat terwijl het internodium 34 ma-

len langer wordt, het getal cellen zich 18 malen

vermenigvuldigt, en de lengte der cellen slechts

van 1 tot J,8 toeneemt, zoodat in dit geval het

aandeel , dat de verlenging der schorscellen aan

den lengtegroei heeft , vergeleken met het aandeel

,

dat aan derzelver vermeerdering moet worden toe-

gekend , in dit tijdperk staat als 1 : 10.

Bij de mergcellen merkten wij op , dat in de jon-

gere internodia het aantal mergcellen eene geo-

metrische reeks vormt , waarvan iets meer dan 2

de rede was ; ook de getallen der schorscellen

vormen in de drie jongste internodia eene geome-

trische reeks , waarvan echter de rede iets meer

dan 3 bedraagt. Neemt men 3,3 voor de rede,

dan geeft de rekening :

N°. 10. 1960

« 11. 504

< 12. 180
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Het is moeijelijk Ie gissen in welk verband dil

gplal 3,3 tol de vermenigvulfliging der cellen staat.

Ook volgt uit de geometrische verhouding van de

getallen der cellenlagen, die in inlernodia van

verschillenden ouderdom voorhanden zijn , nog

geenszins, dat de celverdeeling volgens dezelfde

verhouding geschiedt. Het is meer overeenkomstig

met hetgeen wij hiervan weten te vooronderstellen
,

dat eene cel zich in twee , deze beide zich weder elk

in twee enz. verdeelen , zoodat dit zoo zijnde 2

de reden der geometrische reeks, volgens welke

de vermenigvuldiging der cellen geschiedt , zijn

zoude. Nemen wij nu aan, dat de cellen iuN^. 12

bevat zich 8 maal aldus verdeelen , dan wordt

derzelver aantal 16 malen grooter, d. i. 2880,

nagenoeg het getal dat in de volwassen internodia

is bevat. Echter kan het ook gebeuren , dat niet

alle cellen zich gelijkelijk verdeelen, en dat dit de

reden is , waarom in de bovengenoemde reeks 3,3

als reden gevonden is, welk getal welligt 4 zoude

zijn , indien alle de cellen zich in eene gegeven

tijdruimte gelijkelijk vermenigvuldigd hadden.

De verhouding tusschen den dwarsen doormeter

(gemiddelde van den peripherischen en den radialen

doormeier) en de lengte der schorscellen ie in

:

N°. 6.
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lengte de breedte , meer dan later het geval is, te

overtreffen , doch tevens ziet men dat de bepaalde

verhouding tusschen beide doormeters zich spoedig

vaststelt. Deze is gemiddeld in de 6 oudste inter-

nodia 1 : 1,9.

Vergelijkt men de ontwikkeling der schorslaag

met die van het merg, dan bUjkt, dat, terwijl

aanvankelijk (N°. 12) de cellen in beide lagen

nagenoeg even lang zijn , in de volwassen inter-

nodia daarentegen de schorscelleu slechts iets meer

dan de halve lengte der mergcellen bezitten. Daar-

entegen is het getal der eerste 18 malen , dat der

laatste niet meer dan 1 1 malen grooler geworden.

Bij deze plant heeft derhalve juist het omgekeerde

plaats als bij de linde , waar het de schorscellen

zijn , die zich gedurende den groei sterker uil-

zetten , terwijl zich de mergcellen steriter ver-

menigvuldigen.

Opperhuid,

De gemiddelde omtrek der internodia is

:

«

«

Deze gedeeld door den peripherischen doorme-

ier der epidermiscellen geeft voor derzelver peri-

pherisch aantal in

:

6.
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N°. 6, 571 N°. 10. 627

« 7. 539 « II. 449

« 8. 621 K 12. 306

« 9, 570

Zoodat zich dus het getal dezer cellen iu de rig-

ting van den omtrek omtrent verdubbelt. Reeds

in het nog niet de halve waarschijnlijke lengte

bereikt hebbende internodium N°, 10 is echter het

volledige getal aanwezig , en de verdere groei ge-

schiedt van daar af dus alleen door uitzetting. In

de beide jongste internodia heeft daarentegen alleen

celvermeerdering plaats.

De overlangsche doormeter der epidermiscellen

wordt in het tijdperk dat het internodium 34 ma-

len langer wordt, slechts ongeveer 3 malen groe-

ier , d. i. in dezelfde verhouding als bij de merg-

cellen werd opgemerkt. Ook deze doormeter blijft

in de beide jongste internodia nagenoeg dezelfde,

zoodat dus hier slechts celvermeerdering plaats

heeft , welke eerst in N°. 10 met eene merkbare

verlenging gepaard gaat.

Gedurende den groei veranderen deze cellen van

vorm. De verhouding tussehen den peripherischen

doormeter en den overlangschen is in

:

N°. 6. als 1:1,5 N°. 10. als 1:1,3

« 7. « 1:1,4 « 11. « 1:0,9

« 8. « 1:1,8 « 12. o 1:0,8

« 9. « 1:1,6

In de 4 oudste internodia is dus deze verhou-

ding gemiddeld 1 : 1,6, d. i. de betrekkelijke lengte
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is de dubbele van die in N-. 12, hetgeen volko-

men overeenstemt met de waarneming , dat zich

het getal dezer cellen in de peripherische rigting

gedurende hetzelfde tijdperk verdubbelt.

IV.

Phijtoiacca decandra.

OEschoon de stengel dezer plant , uit hoof<Ie van

de groole ongelijkheid der inlernodia en vooral

om zijnen zeer onregelmati^en vorm weinig ge-

schikt scheen , om naauwkeurige metingen te ver-

oorlooven , prees zich deszelfs onderzoek echter in

meer dan een opzigt aan. Bij de tot nu toe on-

derzochte stengels is de groei in dikte zeer gering

in verhouding tot de lengte , die de internodia

verkrijgen ; hier daarentegen nemen wij eene zeer

aanmerkelijke ontwikkeling in de breedte waar,

met gelijktijdige vorming eener mergholte , afge-

broken door luchlscholten. Ik besloot derhalve

te beproeven om door vermeerdering van het ge-

tal der melingen ook hier zoo veel mogelijk lot

eenige juiste uitkomsten te geraken.

Op den 26sten Junij werd een stengel van deze

plant afgesneden , waaraan zich 12 internodia be-

vonden ; uit de eindknop kwam eea jonge bloem-

tros te voorschijn. De metingen werden verrigt

aan de 10 'jongste internodia; bij eene vroegere

meting was gebleken , dat van deze de 3 oudste

(N°. 3, 4, 5) reeds hunne volle lengte bereikt
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hadden, terwijl de 7 overige (N^. 6 tot 12) nog

groeijende waren.. De uitkomsten der mikromé-

trische bepalingen vindt men in Tafel IV.

Merg.

In de allerjongste inlernodia IV. 11 én 12, die

beide nog den eindknop helpen zamenstellen , is

het merg geheel met sap gevuld , men ziel hier

geen spoor van holle. Iels lager, in N°. 10, be-

merkt men op de dwarse doorsnede midden in

het merg een wit slipje ; dil beslaat uil cellen

,

die geen sap meer, maar daarvoor in plaats lucht

bevallen Deze luchlhoudende cellenlaag neemt

naar beneden allengs in uitgebreidheid toe, tol zich

in N°. 9 op overlangsche doorsneden de eerste

sporen van eene vaiiééawijking der dezelve zamen-

slel lende lagen verloonen ; men ziet hier en daar

kleine hollen , welke nog lager grooter en grooter

worden , en door aanvankelijk niet zeer dunne

platen van een gescheiden zijn. In ]S°. 8 is deze

vaneenwijking reeds zoozeer toegenomen, dat de

mergholle op tamelijk geregelde afstanden van

gemiildeld 3,16 mm. door deze cellige platen of

luohlschotten is afgedeeld. In N°. 7 bedraagt hun

gemiddelde afstand 4,75 mm. , in N^. 6, 5,2 mm.

,

in N°. 5, 5 mm. en in N°. 4, 4,8 mm. In N°. 3,

het oudste der onderzochte inlernodia zijn de

meeste dezer luchtschollen ten gevolge der sterke

overdwarse uilzetting van den stengel verscheurd

en verdwenen.



293

Door den gemiddelden doormeter der afzonder-

lijke lagen , die den wand van den hollen stengel

zamenstellen, bij elkander op te tellen, deze som

te verdubbelen en van den doormeter van ieder

internodium af te trekken , verkrijgt men den

doormeter der met lucht gevulde holte in het

merg , welke tevens de middellijn der reeds ge-

noemde luchtschotten is:
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verdwijnen der sappen uit het middelpunt van het

merg ; deze sappen worden door lucht vervangen

en de aldaar gelegen cellen houden derhalve op

zich te kunnen vermenigvuldigen ; daar de celvor-

tning, weldra gepaard met gelijktijdige uitzetting

echter in de omringende lagen in de overlangsche

rigting voortgaat , zoo wijken de met lucht ge-

vulde cellenlagen in die rigting weldra van één

,

en verwijderen zich gedurende den groei van hel

internodium natuurlijkerwijze hoe langer hoe meer

van elkander. Indien de mergcellen geringen onder»

lingen zamenhang bezaten, zouden zij geheel van

een scheuren en er zoude eene doorloopende holte

ontstaan, gelijk bij Humulus Lnpulus ; doch de

mergcellen in deze plant eenen vrij grooteu za-

menhang bezittende, blijven in die rigting veree-

nigd , waarin de haar van een scheurende kracht

het zwakst is , d. i. in de overdwarse rigting
;

terwijl zij in de overlangsche rigting , waar die-

zelfde kracht maar met meer vermogen werkt ,

(omdat in die rigting de cellen zich het snelst ver-

menigvuldigen) elkander loslaten.

Het spreekt van zelf dat hier geene vergelijking

tusschen den doormeier van het internodium , en

dien der verschillende lagen kan te pas komen.

Alleen de onderlinge vergelijking van deze lagen

kan tot eenige uilkomsten leiden.

In het volgende tafeltje is 1°. de verhouding

opgeteekend , waarin de merglaag ,
(d. i. het na

de vorming der luchtholte overgebleven gedeelte

van het merg , welks cellen sappen bevatten) staat
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tol de overige lagen , en 2^. de verhouding , waarin

de radiale doormeter der mergcellen staat, tot dien

van de merglaag

:
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2°, Hiermede geheel in overeenstemming is de

verhouding tusschen den doormeter der mergcellen

en dien der merglaag , of het aantal cellen in de

radiale rigting in deze laag bevat. In de beide

jongste inlernodia {N°. 11 en 12) is nog het vol-

ledige g( lal cellen aanwezig ; in N°. 10 is dit ge-

tal tot f, in N°. 9 tot op de helft verminderd.

In de 6 oudste internodia blijft het getal cellen

ten naasten bij gelijk; het gemiddelde getal in

N°.S, 4en5 is 9,4, dat in N^. 6, 7 en 8, 9,7.

Hier neemt dus de radiale doormeter der cellen

bij voortduring volkomen in dezelfde verhouding

toe , als de merglaag zich te gelijk met de overige

lagen in breedte uitzet.

3''. üaar het getal cel'en, die de merglaag za-

menstellen ,
gedurende de toenemende vergrooting

der luchlholte en de daarin aanwezige tusschen-

schotten , geéne vermindering ondergaat , zoo

\loeit daaruit voort, dat, de genoemde lusschen-

schotten eenmaal ontslaan zijnde, er geene nieuwe

cellen van de overgeblevene laag in dezelve over-

gaan , maar dat de vergrooting der schotten ge-

durende den groei der internodia in de dikte al-

leen geschiedt door uitrekking en gelijktijdige ver-

dunning der cellen-plaat , die ieder luchtschot

daarstelt. Daar deze uitrekking echter niet tot op

eenen onbeperkten graad kan voortgaan , zoo

echter weinig te vertrouwen , daar de stengel , op

die hoogte zeer onregelmatig van vorm zijnde

,

geeue uuauwkeurijje metingen veroorloofde.
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moeten er noodzakelijk, wanneer liet internodium

eene zekere dikte verkregen heeft , in dez,e luchl-

schotten scheuren ontstaan , en zij eindelijk ver-

woest worden, zoo als werkelijk in de oudere

intcrnodia het geval is.

Dat gedurende den groei de verhouding tusschea"

de breedte en lengte der mergcellen geene merk-

bare verandering ondergaat , blijkt uil de volgende

reeks van verhoudingen : ,

N'. 3.
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lengte zoude bereikt hebben , dan hier vooronder-

steld is, daar de later zich ontwikkelende inler-

nodia bij deze plant veel langer worden , dan de

oudere. In N° 10 zijn dan ook reeds 1310 cellen-

lagen bevat. In elk geval is echter het aandeel

dat de uitzetting der cellen hier aan den groei

neemt in verhouding tot de celvermeerdering be-

langrijker dan bij de vorige planten.

Vaatbundellaag.

Deze is zeer ongelijk op de overdwarse door-

snede, zoodat het schier onmogelijk is, meteenige

juistheid voor elk internodium hare gemiddelde

dikte te bepalen , en de in de tafel opgeteekende

gelallen slechts bij benadering naauwkeurig zijn te

achten. Echter laat zich uit de verhouding dezer

laag tot de som der lagen , die met uitzondering

van de merglaag den stengelwand zamenstellen

,

met voldoende zekerheid afleiden , dat de vaal-

Lundels zich bij voortduring in gelijke mate als

de overige lagen ontwikkelen , en dat ook dan

,

wanneer de lengtegroei heeft opgehouden , devaat-

laag zich geenszins sterker dan vroeger aanvangt

te verbreiden , zoo als bij houtvormende planten

plaats heeft , hetgeen een negatiefbewijs levert voor

de vroeger geopperde stelling , dat deze sterkere

uitzetting alleen veroorzaakt wordt door de ver-

dikking der wanden van de hout- en bastcellen.

Deze verhouding is in

:
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tal is in den buitensten naar de verlengde-cellen-

laag toegekeerden kring. Tot dit doel werd geteld ,

hoe vele van dezelve begrepen zijn in eene ruimte van

2,47 millim, (den doormeter van het gezigtsveld).

Het gemiddeld aantal in die rigting bevat is in

:

N°. 3. 12.3
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aan de telling ontsnapt kunnen zijn, zoo schijnt

echter het verschil te groot , als dat men niet ge-

noodzaakt zijn zoude aan te nemen, dat bij deze

plant in de oudere internodia werkehjk een groo-

ler aantal vaten in de rigting van den omtrek be-

vat is , dan in de jongere gedeelten van den sten-

gel , hetgeen eene vermeerdering gedurende dea

groei zeer waarschijnlijk maakt. Deze vermeer-

dering heeft echter haar maximum reeds bereikt

,

wanneer het internodium in den toestand van N°. 7

is gekomen , d. i. , wanneer hetzelve ongeveer de

helft van de waarschijnlijke dikte en van de waar-

schijnlijke lengte bereikt heeft.

Verlengde-cellenlaag.

Onmiddellijk achter de vaatbundellaag is eene

laag gelegen, die hoofdzakelijk uit dunwandige

baslvezelcellen bestaat. Hare verhouding tot de

overige lagen is in

N^ 3.
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vaatbundellaag , dat wanneer zich de baslcellen

niel verhouten , hare lang zich even gelijkmatig

uitzet , als die der overige dunwandige cellen.

Schorscellenlaag.

Dat de laag van schorsparenchymcellen zich itt

eene gelijke verhouding met de beide vorige lagen

uitzet, volgt reeds uit eene vergelijking van de

som der doormeters dezer laalsten met dien der

schorslaag

:

Vaalbundel-
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Over het algemeen is echter de vaatbundel- en

verlengde-cellenlaag iets dikker. Gemiddeld staat

de schorslaag tot de eerste als 427,6:451,2 of als

1 : 0554. Neemt men alleen de som der 5 oudste

internodia , — d. i, van die , welke reeds geheel

of bijna hunnen volkomen leugtegroei bereikt heb-

ben , en waar bijna geen celvorming maar voor-

namelijk celuitzelling plaats heeft, — dan is de

verhouding als 268,9 : 283,9 of als 1 : 1,0558. Neemt

men alleen de som der 5 jongste internodia , d. i.

van die , vvelke het sterkst groeijen , en waar de

celvorming het krachtigst plaats heeft , dan is de

verhouding als 158,7: 167,3 of als 1 : 1,0548. Men

mag dus aannemen, dat in beide tijdperken de

verhouding volkomen dezelfde is.

Dat het getal cellen , die de schorslaag in de

rigting van den straal zamenstellen in de verschil-

lende internodia onveranderd blijft, blijkt uit de

tafel. Het gemiddeld aantal in alle iuleruodia is

8,53. Daar nu de vaatbundel- en verlengde-cel-

lenlaag zich, zoo als grblekeu is, volkomen ge-

lijkmatig met de schorslaag uitzetten , zoo mag

m^n daaruit besluiten , dat ook in deze lagen geene

radiale celvorming plaats heeft.

Anders is het gelegen met het getal der in de

rigting van den omtrek bevatte schorscellen. Dit

getal neemt gedurende den groei toe.



304



305

In de cellen der overige lagen is hel ontstaan de-

zer lussohenscliolten , wegens den geringeren door-

meier der celliolten , minder duidelijk waar te

nemen.

Gedurende het tijdperk der waarneming werden

de schorscellen 2,9 malen langer. Overigens laat

zich bij deze plant om boven genoemde redenen

niets met eenige zekerheid zeggen nopens het af-

zonderlijke aandeel van de celvermeerdering en

van de celuitzelting in de schorslaag aan den groei

der internodia in de lengte.

Wat de gedaante dezer cellen aangaat, zoo

verandert dezelve eenigzins gedurende den groei.

In den aanvang is de radiale en de peripherisc^Je

doormeier nagenoeg gelijk (zie de tafel). Gedu-

rende de verdere ontwikkeling en vooral in het

tijdperk van den enkelen diktegroei (N°. 3, 4, 5)

neemt de laatste sterker toe , dan de eerste, zoo-

dat de cellen op de overdwarse doorsnede van

rond , 200 als zij zich oorspronkelijk vertoonden

,

allengs raeer en meer elliptisch worden. De over-

langsche doormeter, die in den beginne iets groo-

ter was, dan de beide andere doormeters, houdt

op het laatst het midden lusschen beiden.

Collenchymlaag.

Deze bestaat uit onregelmatig vierhoekige cel-

len , welke .5 — 6 reeksen vormen, wier aanlal

gedurende den groei niet verandert. De plaatse-

lijke verdikking van den celwand is hier zeer ci-

geuuardig Hel zijn namelijk niet de vlakke zijden
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der cellen , die zich verdikken , deze zijn integen-

deel in het oudste internodium nog even dun , als

in het jongste , maar de verdikking geschiedt ter

plaatse , waar de hoeken van vier cellen bij el-

kander liggen , dus waarschijnlijk door uitzweeting

van stof in de daar gevormde intercellulaire ruimte.

Het gevolg hiervan is, dat ook de verdikte plaat-

sen kleine meer of min langvs^erpige vierhoekjes

vormen. Hoe deze verdikking gedurende den groei

aanhoudend toeneemt , kan men uit de tafel zien.

Uit hoofde echter, eensdeels van de zeer geringe

ruimte dezer plaatselijke verdikking , anderdeels

daarvan , dat zij niet in de rigting van den straal

gelegen is , kan zij van geenen invloed zijn op de

uiibreidiug der collenchyofilaag in de radiale rig-

ting. Deze hangt geheel af van de uitzetting der

cellen. Van daar ook, dat er geene betrekkelijk

grootere uitbreiding dezer laag in verhouding tot

de overige lagen wordt waargenomen. Dezelve

is in

:

^°.
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Het verschil is zeer gering , en fnont althans geene

toenemend sterkere uitbreiding gedurende den

groei aan.

Bet aantal der collenchymcellen in de rigting

van den omtrek is in

:

N°.3.



Opperhuid,

In de jongste inlernodia (]N°. 7—12) blijft de

periplierische doormeter der opperhuidcellen wei-

nig veranderd ; de cellen zetten zich niet uil

,

maar nemen alleen in aantal toe. In de volgende

internodia geschiedt hoofdzakelijk alleen uilzetting

dezer cellen ; de celvermeerdering is hier zeer ge-

ring geworden , blijkens het aantal cellen in den

omtrek van ieder internodium bevat

:
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Hun overlangsch aantal is in:

N°.3.
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men bedroeg de lengte van den algemecneu bloem-

steel 6 tnillim.

Uit eene vergelijking met de overeenkomstige

deelen in de internodia des stengels , waarvan de

axis injlorencentiae hier de onmiddelijke voort-

zetting is , blijkt dat er in meer dan één opzigt

een aanmerkelijk verschil beslaat.

Het getal der in den straal gelegen mergcellen

,

hetwelk in de beide jongste internodia 22,8 en 23

bedraagt , is in den bloemsteel verminderd tot op

7,2. Alhoewel hare radiale doormeter iets klei-

ner is, dan van die in hel jongste internodium,

overtreft echter hare lengte die der laatste.

De vaatbundellaag is in verhouding tot den door- '

meter, zoowel van het internodium als van de

merglaag blijkbaar veel sterker ontwikkeld, dan

zulks in de internodia het geval is. De verhou-

ding van den doormeter der vaten tol dien der

vaatbundellaag is daarentegen volkomen dezelfde',

gemiddeld was deze in den stengel 1 :6,25, hier

is dezelve 1 :5,9 , zoodat hel verschil veel geringer

is, dan tusschen-de internodia werd opgemerkt.

Ook de verlengde- cellenlaag, maar inzonderheid

de schorslaag hebben zich sterker ontwikkeld , dan

in een internodium van gelijke dikte het geval

zonde zijn. De doormeter der laatste laag over-

treft de som der doormeters van de vaalbundel-

en verlengde cellenlagen, hetgeen het omgekeerde

is van hetgeen in den stengel wordt waargenomen.

Hel getal der in de radiale rigting gelegen schors-

cellen schijnt niet te verschillen van dat in dea

stengel.
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De collenchyralaag bestaat in den bloemsleel

slechts uit twee cellenreeksen, in den stengel uit

5 of 6. De cellen zijn in de rigling van den

omtrek zamengedrukt. Er is geen plaatselijke

verdikking van den celwand zigtbaar , evenmin

als bij de collencbymcellen van het jongste inter-

nodium.

V.

Sempervivum arborescens.

Deze plant is wegens de zeer korte interuodia

minder gesehikt tol het doen van metingen betref-

fende de ontwikkeling der elementaire weefsels

gedurende de latere tijdperken van het leven des

stengels. Doch haar maaksel kwam mij zeer ge-

past voor, om te onderzoeken, of er, zoo lang

het iuternodium nog in den knoptoestaud verkeert,

ook celvorming in de rigting van den straal plaats

heeft , welke , zoo als uit al de vorige onderzoe-

kingen blijkt , geheel heeft opgehouden , zoodra de

internodia uit den knoptoestaud zijn te voorschijn

getreden, en de eigenlijke stengelvorming is aan-

gevangen.

Tot dit doel werd eene overlangsche doorsnede

juist door de as gerigt, vervaardigd. De metingen

moesten zich echter alleen bepalen tot het merg

,

daar de overige lagen met de aanvangen der

bladeren ineengesmolten zijn. Zij bevatten eene

ruimte van 10 milliui. , van de uiterste kegelvor-

21'
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mig loeloopende spits van het merg af gerekend.

Op dezen afstand bevonden zich aan weerszijden

der doorsnede 7 aanvangen van bladeren , welke

echter niet juist tegen elkander overstaan , om-

dat , zoo als men weet , de bladeren hier geene

krans- maar eene spiraalstelling hebben. De plaat-

sen , 'waarop de volgende metingen verrigt werden

,

beantwoorden min of meer naauwkeurig aan den

oorsprong dier bladeren. In de laatste kolom is

het getal cellen opgeteekend , hetwelk in de mid-

dellijn van het merg gelegen is, en verkregen werd

door den doormeter der cellen in dien van het

merg te deelen.

Afstand van

de spits van

het merjf.

50 mmm,
83 «

805 «

1360 <f

2920 «

6100 «

10000 «

Doormeter van

het nieror.

270 mmm,
340 «

1150 «

1970 «
3250 «

5400 «

6300 «

Radiale door-

meter der

mcrgcellcn.

12 mmm,
13
33
53
73

119
144

Overlanffsche

doornieter der

jiier«jcellen.

13 mmm.
14 «

33 «

38 «

45 «

60 «

63 «

Getal der ir

iniddellijn

vatte cclle

22,5
26,2
34,8
3"/,2

44,5
45,4

43,7

Men ziet hieruit , dat , hoewel de op i mm.

van de spits gelegen mergcellen slechts zeer klein

zijn , zoodat haar doormeter niet meer dan ^ is

van die welke op 10 mm. afstands gelegen zijn,

haar aantal evenwel aldaar slechts ongeveer de

helft bedraagt van dat , hetwelk in de uit den

knoptoestand ontwikkelde internodia aanwezig is.

Er heeft derhalve in den jongsten toestand cel-
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vermenigvuldiging in de radiale rigting plaats.

Kog grooter zoude het onderscheid zijn , indien

de meting nog nader bij de spits ware aangevan-

gen , want alhoewel geheel aan het uiteinde van

het merg de kleine celletjes zoodanig met eenen

Ejnkorreligen inhoud gevuld zijn , dat hunne zeer

dunne wanden zich niet meer volkomen duidelijk

vertoonen , zoo scheen het echter, dat zij met die,

welke op 50 mmm. afstand gelegen zijn , niet in

grootte verschillen. Daar nu de doormeter van

het conisch toeloopende merg al geringer en ge-

ringer wordt, zoo volgt daaruit , dat aan de stompe

spits slechts zeer weinige cellen in hetzelfde vlak ge-

legen zijn. Doch dit gedeelte van bet merg behoort

welligt niet meer tot dal van de internodia des

stengels, daar uit de cellen aldaar zich het merg

van den toekomstigen centralen bloemsteel ontwik-

kelt, en het is zeer waarschijnlijk, dat, even als

bij l'hijlolacca het geval bleek te rijn , ook hier

in den bloemsteel een geringer getal mergcellen-

lagen voorhanden is, dan in den stengel. Men

Koet zich daarom den aanvang van het stengel-

merg voorstellen ter plaatse waar de eerste meting

verrigt is, d. i. aan de eerste bladbasis. Uit de

Bsetingen blijkt verder, dat reeds op iets minder

dan 3 mm. afstand van het uiteinde van bet mer?

het volledige getal cellen wordt aangetroffen, en

ti'veos dat gedurende de ontwikkehng de verhou-

ding tassehen den radialen en den overlangschen

doormeter allengs geheel verandert. In den aller-

jongsten toestand , waarin de cellen genoegzaam
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dezelfde grootte behouden en zich alleen verme-

vuldigen , is de lengte iets grooter dan de breedte;

later worden beide doormeters gelijk, en vervol-

gens neemt de dwarse doormeter aanzienlijk ster-

ker toe , dan de overlangsche. Het spreekt van

zelf , dat deze verhouding in verband staat met en

gedeeltelijk oorzaak is van de weinige ontwikke-

ling der internodia in de lengte.

Alvorens over te gaan tot het opmaken der alge«

meene gevolgtrekkingen , die uit de medegedeelde

onderzoekingen voortvloeijen , zal het noudig zijn

het standpunt te regtvaardigen van waar ik ben

uitgegaan : dat namelijk een éénjarige dicotyledo-

nische stengel kan beschouwd worden als eene

vereeniging van inJividus (internodia) van ver-

schillenden leeftijd , maar van volkomen dezelfde

oorspronkelijke anatomische zamenstelling, zoodat

het jongere individu slechts eene herhaling in al

deszelfs deelen van het oudere is , en men gevol-

gelijk regt heeft , om uit het onderzoek der ver-

schillende internodia van één en denzelfden sten-

gel te besluiten tot de veranderingen , die elk in-

ternodiumop deszelfs verschillende levenstijdperken

ondergaat.

Ik geloof niet , dat het -noodig zijn zal hier in

het breede de gegrondheid van hel eerste gedeelte

dezer vooronderstelling aan te toonen , dat name-

lijk elk internodium als een afzonderlijk individu

kan beschouwd worden , hetwelk tot op eene ze-
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kere hoogte een zelfstandig leven voert , daar men

dit , als tegenwoordig vrij algemeen erkend kan

beschouwen , en hieromtrent overigens in de inlei-

ding reeds het noodige gezegd is.

Van meer belang is het bewijs , dat ieder jonger

iuternodiunï slechts ecne herhaling iu al deszelfs

deelen van het vorige is. Ik heb gezegd, dat de

onderzoekingen zelve dit bewijs zouden leveren

,

en zal mij daarom streng aan deze houden.

Ieder iuternodium bestaat uit een zeker aantal

lagen , hel merg , de vaalbundellaag , de bastcel-

Jeulaag , de schorslaag enz. ; elke dezer lagen

bestaat weder uit een aantal concentrische cellen-

reeksea. Men kan derhalve een internodium zich

voorstellen als zamengesleld uit een aantal in el-

kander geschoven meer ot min kegelvormig toe-

loopende kokers , welker wanden door ééne laag

cellen gevormd worden, d, i. zoo veel kokers als

cellen in de straal bevat zijn.

Nu hebben alle waarnemingen het bewijs gele-

verd , dat het getal dezer cellige kokers in alle

internodia van een en denzeifJen stengel hetzelfde

is, d. i. dal zoowel in het jongste, pas den knop-

toesland verlaten hebbende internodium , als in dat

,

hetwelk sedert lang opgehouden heeft in de lengte

te groeijen , volkomen hetzelfde getal cellen in de

rigling van den straal gelegen is. Het eenige on-

derscheid bestaat daarin, daf in het eersie de cellen

veel kleiner dan in het laatste zijn en dat de cel-

wanden zich allengs verdikt hebben , wanneer de

lioutvorniing is aangevangen.
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Zoo lang (leze geen plaats heeft , neemt men
bovendien waar , dat in alle internodia zoowel de

afzonderlijke cellen als de lagen , welke deze za-

menstcllen, onderling dezelfde verhouding bezitten

,

zoodat b. V. indien de radiale doormeter van alle

de cellenlagen in een internodium 4 maal zoo groot

is als die derzelfde lagen in een jonger internodium
,

ook de radiale doormeter van elke afzonderlijke

cel juist 4 maal grooter zal zijn. Het onmiddellijk

gevolg hiervan is , dat de betrekkelijke ruimte in

de rigting van den straal door de verschillende

lagen ingenomen, in alle internodia gelijk is, na-

melijk zoo lang niet in eene of meer cellagen eene

betrekkelijk sterkere verdikking der celwanden is

aangevangen.

Ten einde dit met een oogopslag te overzien

vindt men in het volgende tafeltje de ruimte opge-

leekend, welke door elke afzonderlijke laag die den

stengelwand van Phytolacna decandra helpt za-

menstellen , wordt ingenomen , voorondersteld dat

de radiale doormeter van den geheelen wand 1000

deelen bedraagt. Uit hetgeen vroeger over deze plant

gezegd is, zal het duidelijk zijn , dat de door de

merglaag ingenomen ruimte hier alleen voor de vijf

oudste internodia kun in aanmerking komen.
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Intern.

D«ar5;c

dooi'inetcr

van liet

Inlernodiuin.

N°.3.
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]N°. 11 , 12 in liet tijdperk van enkele celver-

meerdering, in de 3 volgende N^. 8,9, 10 ge-

schiedt de groei door celvermeerdering en celuil-

zettiug beide.

Er heeft derhalve tusschen de levensverschijn-

selen der 5 oudste en der 5 jongste internodia een

aanmerkelijk onderscheid plaats , en desniettegen-

staande is de betrekkelijke ruimte door iedere laag

ingenomen in beiden gelijk. Zelfs in het jongste

inlernodium , dat echter slechts y'^ van den door-

meter van het oudste bezit, wijken de getallen

zeer weinig van de gemiddelde voor den geheelen

stengel af.

Daar nu ook het getal cellenreeksen in elke laag

onveranderd blijft , zoo vloeit hieruit onmiddellijk

voort, dat, wat den radialen doormeter betreft,

ieder ouder inlernodium ook eenen ouderen toe-

stand van een jonger inlernodium voorstelt.

Bij planten , waar zich geen mergkanaal vormt

,

ïoo als bij de Linde en Arisiolochia , is het bo-

vendien gebleken , dat fmet uitzondering van de

opperhuid en het collenchym) bij internodia van

verschillenden leeftijd , maar een deel uitmakende

van denzelfden stengel , hel peripherisch aantal

der cellen , die elke laag zamenstellen ,
gelijk is.

Voor deze planten kan derhalven het zoo even

betreffende den radialen doormeter gezegde ook

op den omtrek der lagen toepasselijk gemaakt

worden , en dus in eenen meer algemeenen zin

gesteld worden , dal bij dergelijke planten (steeds

voor hel oogenblik met uitzondering van de
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beide zoo even genoemde lagen ) , wat de toe-'

name in dikte belreft, ieder ouder internodium

naauwkeurig eenen ouderen toestand van een jon-

ger internodium daarstelt.

Doch er zijn andere planten , namelijk die, waar

zich een mergkanaal vormt (Humulus Lupulus

,

Phytolanna decandra) , waar de radiale door-

meter der verschillende lagen , die den hollen sten-

gelwand zamenslellen , wel is waar
,

gelijk geble-

ken is, in alle inlernodia dezelfde verhouding lot

dien van den slengelwand bewaart, raaar waar

de cellen, die deze lagen zamenstellen-, in de rigting

van den omtrek bij oudere internodia in grooter

aantal voorhanden ïijn dan in de jongere. Hier

derhalve ontstaat de vraag: of in die oudere in-

nodia op vroegeren leeftijd hetzelfde peripherisch

getal cellen bevat is geweest, als in de jongere?

Dat er werkelijk peripherische celvermeerdering

bij deze planten plaatsheeft leert de onmiddellijke

waarneming van elk jong internodium, zonder

vergelijking met eeu ouiler. Op vele plaatsen ont-

waart men de tusschenscholten , die in de rigting

van den straal , de cellen verdeelen. Maar daar-

enboven, elk internodium heeft eenmaal in den toe-

stand verkeerd , dat het merg nog geheel met sap

gevuld was, en er geen kanaal werd aangetrofi'en,

Toen was derlialve de toestand der internodia vol-

komen gelijk aan die bij planten met een gesloten

mergkanaal. Neemt men nu aan, dat oorspron-

kelijk elk internodium hetzelfde periphf.'isclie ge-

lal ellen heeft gehad , maar dal zich de o.iilrek
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alleen vergroot ten gevolge van het ontstaan van

nieuvve cellen in deze rigting , dan kan ook de

verhouding lusschen den radialen en den periphe-

rischen doorraeter , d. i. de betrekkelijke vorm

der cellen dezelfde blijven, iets hetwelk juist door

de waarnemingen geleerd wordt. Houden wij nu

daarenboven in het oog, dat er in de jongere in-

ternodia eene vrij geregelde toename in het peri-

pherisch aantal der cellen wordt opgemerkt, ter-

wijl daarentegen in de volwassen internodia der-

zelver aantal nagenoeg hetzelfde is , dan mogen

wij het hier gestelde voor bewezen houden en de

zoo even betreffende den diktegroei geuite stelling

ook uitbreiden tot die planten, waar eene peri-

pherische celvermeerdering plaats grijpt.

Aan een en denzelfden stengel zijn de internodia

dikwerf van zeer ongelijke lengte , doch het is

gebleken , dat deze verschillende lengte niet af-

hangt van een verschil in lengte der afzonderlijke

cellen , maar alleen van derzelver aantal. Men

moet juist daarom aannemen, dat ook in dit op-

zigt ieder internodium eenmaal in den toestand

van een jonger verkeerd heeft; maar dat ten ge-

volge van meer of minder gunstige invloeden de

celvermeerdering langer of korter duurt. Neemt

men derhalve het gemiddelde getal cellen in de

overlangsche rigting van eenige volwassen inter-

nodia bevat , dan mag men dit getal als het waar-

schijnlijke beschouwen, hetwelk zich in de jongere

internodia -zal ontwikkelen. Vooral uiag men zulks

doen, indien het eene plant geldt , welker internodia
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doorgaans weinig in lengte verschillen , zoo als

Bumulus Lupulus en Aristolochia Sipko , en

wanneer de tijd , waarop zich de oudere internodia

ontwikkeld hebben , niet ver verwijderd is van dien

,

waarop het jongere internodium onderzocht wordt

,

daar het vermogen der celvermeerdering gedurende

den leeftijd der plant eerst toe- en vervolgens we-

der afneemt , hetgeen blijkt uit de ongelijke lengte

der internodia naar gelang van den leeftijd des

stengels en uit de steeds gedurende den groei , onder

overigens volkomen gelijke omstandigheden, waar-

genomen aanvankelijke versnelling en opvolgende

vertraging.

Na dit vooraf te hebben laten gaan , meen ik uit al

het medegedeelde de volgende besluiten te mogea

afleiden

:

1. De groei van elk internodium eener dicoty-

ledonische plant geschiedt

;

a. door vorming van nieuwe cellen

;

b. door uitzetting der bestaande cellen;

c. door verdikking van den wand der cellen.'

2. De celvorming heeft plaats in drie rigtingen :

a. in de rigting van den straal {radiale cel-

Torming).

b. in de rigting van den omtrek {periphe-

rische celvorming).

c. in de rigting van de as {overlangsche

celvorming).

3. De radiale celvorming heeft alleen in den knop

plaats. Zoodra ccn internodium uit den knop-
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toesland 13 Ie voorschijn getreden , is alle celvor-

ming in deze rigting opgehouden. Het aantal der

concentrische cellenreeksen , die op overdwarse

doorsneden elk der verschillende lagen zamenstellen,

blijft derhalve gedurende den groei onveranderd.

In de beide overige rigtingen vermenigvuldigen zich

de cellen.

4. Het vormen van nieuwe cellen geschiedt door

het ontstaan van schotten in de reeds aanwezige.

Van eene resorptie der moedercellen is nergens een

spoor te ontdekken , en deze laat zich- zelfs vol-

strekt niet vooronderstellen , waar (zoo als bij de

collenchymcellen der linde) , zich nieuwe cellen

vormen binnen in cellen , die reeds zeer verdikte

wanden bezitten.

5. De uilzetting der cellen in de radiale rigting

gedurende den groei van het internodium is zeer

gelijkmatig, zoodanig dat, zoo lang er geen ver-

houling der celwanden plaats heeft , alle de cel-

lenlagen (merg , vaatbundellaag , baslcellenlaag ,

schorscellaag , collenchym en opperhuid) tot elkan-

der onderling dezelfde verhouding bewaren.

6. De zich verhoutende lagen (vaatbundellaag,

bastcellenlaag, collenchym) vangen eerst dan aan

zich in verhouding tot de merg- en schorslagen aan-

merkelijker in de rigting van den straal uit te brei-

den , wanneer de wanden van derzelver cellen zich

beginnen te verdikken.

7. In het algemeen vergrooten zich alle de holten

der cellen en der vaten in dezelfde evenredigheid,

ook dau wanneer de wanden zich verdikken , en
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is de meerdere uitgebreidheid , die de zoo even

genoemde lagen erlangen , alleen aan deze verdik-

king toe te schrijven. Deze verdikking geschiedt

derhalve niet door afzetting van houtstof binnen in

de cellen , maar buiten dezelve , in de ruimte die

de oorspronkelijke celwanden van een scheidt (1).

8, De uitzetting der cellen , die de onderschei-

den lagen zamenstellen geschiedt doorgaans (al-

thans bij het merg, de schors en de opperhuid)

naar alle rigtingen met gelijke kracht, zoodanig

dat de belrekkelijke vorm der cellen weinig ver-

anderd vyordt. Er bestaan echter verscheidene

uilzonderingen op dezen regel , b. v. dat op het

tijdstip van den sterkslen lengtegroei de cellen

zich iets sterker verlengen , dan zij zich in de over-

dwarse rigling uitzetten , in welk geval evenwel

,

nadat de verlenging heeft opgehouden, de cellen

nog voortgaan zich eenigen tijd alleen in de over--

(1) Het spreekt van zelf, dat hiermede niet bedoeld

wordt, dal in geen geval binnenwaartsche verdik-

king der celnranden plaats heeft. Ju vele gevallen,

b. V. bij de steenvruchten , het hoornachtig albu-

men enz. vernaauwt zich de cel door de wandver-

dikkiug eindelijk zoodanig, dal de holte nagenoeg

verdwijnt. Hier heeft dus binnenwaartsche afzet-

ting plaats, maar deze ontstaat eerst nadat de cel

opgehouden heeft te grocijeii. Ik zal op dit on-

derwerp terug komen bij gelegenheid der mede-

deeling eener reeks van waarnemingen over de

scheikundige geaardheid van bet celicnvhes, die ik

met mijnen aiiibigcuool G. 3, Mui.D£R heb in het

werk gesteld.



324

dwarse rigting uit te zetten , en zoo de oorspron-

kelijke verhouiling hersteld wordt, [nzonderheid

wordt- dit bij zeer snel groeijende planten , zoo

als Eumulus en Arislolochia waargenomen. In

andere gevallen overtreft weder de overdwarse

uitzetting de overlangsche gedurende eenigentijd,

dit schijnt vooral bij planten met verkorte inter-

nodia (Sempervivum) het geval te zijn. Ook
wanneer aan stengels, in welker overige lagen

geen peripherisclie celvorming plaats heeft , de

epidermiscellen zich in de rigting van den omtrek

vermenigvuldigen {Arislolochia) , verandert gedu-

rende den groei de onderlinge verhouding van den

peripherischen en van den overlangschen door-

meter , in dezelfde mate als het peripherisch getal

der cellen toeneemt.

9. Bij die planten , in welker merg zich geene

holte ontwikkelt (Tilia, Arisiolochia) , heeft in

liet merg , de vaatbundellaag , de bast- en schors-

laag geene peripherische celvorming plaats. De
nieuwe cellen vormen zich bij deze planten alleen

in de rigting der lengte-as. In hel collenchym

en de opperhuid beslaat echter ook bij deze plan-

ten eene peripherische vermeerdering der cellen.

10. Bij de zoo even genoemde planten blijft

het getal der vaalbundels gedurende den groei on-

veranderd. Desgelijks is geene merkbare vermeer-

dering van hel aantal der spiraalvaten waar te

nemen. Ook de doormeter dezer laatsten blijft

(zoo lang er geene verhouling geschiedt) , even als

die der overige cellen in gelijke verhouding tot
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rten doormplf>r der vaalbundel- en andere 'ceflen-

last^n. N.1 don voleindigden lensjtcgroei en begin-'

nende vcrhouling , wanneer de merg- en sdioi-s-

pelien zich nog slechts in eene zeer geringe male

uitzetten , nemen de spiraalvalen daarentegen som-

tijds nog een tijd lang, evenals vroeger, in omvang

toe, schoon niet volkomen ia gelijke verhouding

met de geheele vaalbuudellaag (Arislolochia).

Daar de spiraalvaten reee's in de jongste inler-

nodia enkel lucht bevallen, zoo volgt hieruit;

1'. dat hunne groei alleen plaats kan hebben

door de uit de hen omringende cellen aangevoerde

en in den vaatwand dringende sappen
;

2''. dat zij , na uit den knoptoestand getreden

te zijn , niet meer groeijen door cel vermeerdering,

maar alleen door uitzetting, en

3°. dat in de overdwarse uitzetting de waar-

schijnlijke oorzaak te zoeken is van het ontstaan

der openingen in de dwarswandea , die oorspon-

kelijk de vaatcellcn van een scheiden,

11. Bij planten waar zich eene mergholte ont-

wikkelt ( Humu/us , Plujtolacca ) heeft in alle

lagen eene vermenigvuldiging der cellen in de rig-

ting van 'den omtrek plaats; ook het aantal der

vaten wordt hoogst waarschijnlijk in deze rigting

•vermeerderd.

Ten gevolge dezer pcriphcrische celvorming onl-

staal, wanneer het internodium nog zeer jong is,

in de binnenste mcrgcellen een gebrek aan sap

,

h'ïtwelk vervolgens door luchl vervangen wordt.

HAT. TrjüSGUB. D. Xf. St, 3cn4. 22
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Dit is oorzaak , dat er in deze cellen geen celvor-

ming meer plaats kan hebben. Zijn hare wan-

den nu weinig zamenhangend , dan scheuren deze

spoedig van een eu er ontstaat een doorloopend

kanaal in hel merg (Humu/as). Is het weefsel

der wanden daarentegen sterker en onderling meer

zamenhangend (Pkytolacca) , dan blijven de mid-

denste cellen in de overdwarse rigting onderling

vereenigd en rekken zich alleen in die rigtitig ge-

durende de verdikking van het inlernodium uil.

Daar nu ter zelfder tijd de overlangsche celvorming

in de omringende lagen voortgaat , zoo moeten er

allengs ledige bolten ontstaan , die van elkander

zijn afgescheiden door cellige platen , welke uit de

oorspronkelijk zich met lucht gevuld hebbende

mergcellen beslaan. Deze cellige platen verw.^ le-

ren zich gedurende den lengtegroei al meer en meer

an elkander, in dezelfde verhouding als zich in

de omringende lagen overlangs nieuwe cellen vor-

men , en de bestaande grooter worden. Nadat

de celplaten zich geheel gevormd hebben, blijft

de betrekkelijke doormeter van de overgebleven

met sap gevulde mergcellenlaag , en het aantal

der dezelve zamenstellende cellenreeksen onveran-

derd ; waaruit volgt , dat zich de celplaten niet

vergrooten door het voortdurend overgaan van de

binnenwaarts gelegen mergcellen in dezelve. Het

gevolg hiervan is , dat de cellen , die de celplaten

zamenstellen
,
gedurende den peripherischen groei

zich al meer en meer uitrekken , en de platen ai
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,

wanneer de peripherische groei eenen zekeren trap

bereikt heeft, van één scheuren, waarna haar getal

eerst afneemt , en zij eindelijk geheel verdwijnen.

12. Waar gotnkanalen in het merg of de schors

gevonden worden
(
Tilia), bestaan dezelve reeds in

den jongslen toestand van het internodium. Gedu-

rende den groei wordt de doormeter der gomkana-

len weinig of niet grooter, maar vermeerdert hun

aantal daarentegen , zoo lang de overlangsche groei

aanhoudt. Doch zoodra deze geëindigd is, begint

hun aantal weder te verminderen , en verdwijnen

lij eindelijk geheel , ten gevolge van de zich meer

ien meer binnenwaarls ontwikkelende vaatbundels

en de naar buiten dringende bastcellenlaag.

I^, Bij stengels, waar zich geene mergholle

Tormt, geschiedt de toename in dikte (met uit-

zourlering van het collenchym en de opperhuid)

alleen door radiale en peripherische uitzeltiug der

cellen , en op een later tijdperk door verdikking

der celwanden in de houlvormende lagen.

Bij stengels, waar zich eeue mergholte ontwik-

kelt , verschilt het aandeel , dat de peripherische

celvorming en de celuilzelting ieder voor zich

aan de verdikking des stengels hebben , niet al-

leen in onderscheiden planten , maar zelfs in de

verschillende celleolagen van eene en dezelfde plant.

In het collenchym en de opperhuid heeft de cel-

vermeerdering , in de schors en overige lagen de

celuitzelling de overhand.

22»
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' 14; Het aandeel, 'dat de celvermeerdering en

de celuilzelling ieder voor zich 'aan de Terleiio-ine

Van het internodium heeft, verschilt mede zeer

aanmerkelijk in onderscheidene planten. In het

algemeen kan men aannemen , dat , hoe langer de

ihtornodia van eenen stengel zijn in verhouding

tol deszejfs dikte , des te grooter het aandeel is
,

hetwelk aan de celvermeerdering moet vrorden

toegekend , maar dat daarentegen , naar gelatifj

de inlernodia in verhouding tot hunne dikte kor-

ter zijn , hel aandeel der celuilzelting grooter

wordt.

15, De overfangsche celvermeerdering en cel-

uitzetting geschiedt op alle punten van het inter-

nodium Ie gelijker lijd, maar in de nog overlangs

groeijende inlernodia , waar celuitzetting plaats

heett, zijn altijd de cellen aan 'den top korter,

dan die aan de basis , en deze wederom korter

,

dan de cellen aan den top van het volgende oudere

internodium. Wanneer de uilzelling der cellen

a:ia de basis reeds heeft opgehouden, gaat dezelve

nog eenigen tijd aan den top voort.

' 16. Hoe kleiner de cellen zijn , welke eene laag

Wmen , des te sneller vermenigvuldigen zij zich
;

de opperhuidcellen dus sneller dan de scliorscel-

len, deze sneller dan de mergcellen. De celvor-

ming in de onderscheiden lagen houdt echter niel

volkomen gelijken tred , maar in dit geval wordl

de ongelijke vermeerdering vergoed door sterkere
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17. Zoo lang een inlernodium nog zeer jong

is , wordt de omvang der cellen slechts weinig

grooter , en beslaat de groei geheel of groolen-

deels in eenc vermeerdering der cellen, Bij plan-

ten , wier internodia nagenoeg gelijlje lengte vef.p

krijgen (7V/«a, Humulus , Arislolochia) vormen

de getallen der merg- en schorscellen in de jonger^

internodia bevat meer of min juist eene geometri-

trisctie reeks. Dit,, ip yerbaud gebragt met.-.di^

daadzaak , dat , hoe jonger het internodium is ,

des te geringer ook deszelfs groei is , welke vervol-

gens versnellende mede in eene geometrische reeks

toeneemt , toont, aau dat de celvermeerdering zelve

volgens eene geometrische reeks geschiedt, ledere

cel b. V. verdeelt zich in 2,. deze in 4 enz. Wor-
den de internodia ouder , dan versnelt de groei in

eene sterkere verhouding dan vroeger , omdat zich

nu bij de celvermeerdering de celullzelting voegt.

Tegen het einde van den groei , wanneer de cel7

vermeerdering ophoudt , en er nog alleen celuit-

zelting plaats heeft, wordt daarentegen de leugle-?

groei weder langzamer. ^^^ ,^^., j^,; ^, ;^^,,,^

18. Uit al hel vorige blijkt .^ dat ieder inter-T

nodium van eene dicolyledonische plant
, gedu-

rende deszelfs éénjarigen groei 3 hoofdtijdperken

doorloopt.

A. Dal van den knoploestand. Dit ligt bui-r

ten het tijdperk , waarop het meerendeel der waar-

nemingen betrekkingen hebben. Alleen gedurende

den kuoptocslaud heeft celvermeerdering in dq
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rigliiig van den straal piaals. Daarentegen is do

overlangsche celvorming natuurlijk zeer gering.

B. Dat van den lenglegroei en gelijktijdis^en

diktegroei. Dit tijdperk , splitst zich weder in

drie kleinere;

a. Van enkele celvermeerdering ; dit volgt

onmiddellijk op den knoploestand

;

5. Van celvermeerdering en gelijktijdige

celuit%etting, üit is het tijdperk ,
gedurende

hetwelk de sterkste lengtegroei plaats heeft.

c. Van enkele celuiizeiiing. Gedurende dit

tijdperk begint de lengtegroei allengs geringer te

worden , en houdt eindelijk geheel op , zoodra

de cellen eene zekere bepaalde lengte bereikt heb^

ben , welke in de volwassen internodia , hoe ver^

schillend deze van lengte mogen zijn , weinig

verschil oplevert.

C. Het derde hoofdlijdperk is eindelijk dat

,

traArin alle overlahgsche celvorming en celuitzel-

ting heeft opgehouden, en de cellen zich nog ali

leen gedurende eenen korten tijd overdwars uit-

zetten. In dit tijdperk neemt de verdikking der

celwanden van de hout- en basllagen , die in het

vorige reeds aangevangen is , zeer sterk toe , zoodat

deze lagen , in verhouding lot de overigen , eene ster.

ke uitbreiding erlangen , en de laatste zelfs meer of

min tot eene kleinere ruimte zamendrukken , waar-

door inzonderheid de vorm der schorscellen wordt

veranderd, welke overdwars gezien meer en meer

elliptisch worden.
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19. Daar de lengte der afzonderlijke cellen in

volwassen internodia , die eene onderscheiden lengte

bezitten, niet Terschilt , zoo blijkt daaruit, dat dit

verschil alleen afhangt van het aantal der horizou«

taal op elkander gelegen cellenlagen. Daar nu de

celvermeerdering de celuitzeltiug voorafgaat , zoo

kan het geval plaats hebben, dat vroeger op de

celvermeerdering gunstig gewerkt hebbende invloe-

den eerst laler , dus op eenen tijd , waarop deze

gunstige invloeden opgehouden hebben te bestaan ,

wanneer de gevormde cellen zich uilzetten , eene

sterkere verlenging des stengels te weeg brengen.

Dit b ongetwijfeld eene der hoofdredenen van de

ongelijkmatigheid , die in de verkregen uitkom-

sten , betreffende den invloed der uitwendige om-

standigheden op den lenglegroei des geheelen

stengels , wordt waargenomen. Naauwkeurige

waarnemingen eischen dus , dat niet alleen de leng-

te-toename in deszelfs geheel , maar inzonderheid

die van de afzonderlijke nog groeijende internodia

worde opgeteekend , waaruit men tevens leeren

zal , welke invloeden vooral de celvorming , en

welke de celuitzetling bevorderen.

20. In het zeer jonge , nog in den knop be-

vatte, of pas daaruit te voorschijn getreden inter-

dium , dus daar , waar alleen celvermeerdering

plaats heeft, neemt men (Ti/ia fiarvi/olia,, Hu'

mu/us Lupulus, Arislolonhia sipko , Phylolacca

decandra , Asparagus offir.inalis) in hel sap der

mcr^ ea tchorjccllen (de cellen der overige lagen
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veroorlooven wegens de kleinheid dw holten geene

vy.iarneming) eene uit zeer kleine rondaohtige kor-

reltjes beslaande slof waar, Slechts in zeer wei-

nige cellen is eene van een kernligcliaampje voor-

ziene kern bevat. Daarentegen ziet men in vele

cellen ronde groepjes of ook wel enkele kringetjes,

gevormd door de zoo even genoemde korreltjes.

Onderzoekt men een volgend iets ouder inter-

nodium , dan herkent men reeds in vele , en in

een nog ouder, waar celvei meerdering en celuit-

zeltiug gelijktijdig plaats hebben , nagenoeg in alle

cellen , zeer doorschijnende kernen , welke elk

van een kernügchaamnje voorzien zijn. Deze ker-

nen zijn, op overdwarse doorsneden gezien, (vooral

bij die planten, waar alleen overlangsche celvor-

ming plaats heeft
) gewoonlijk in het midden der

cel gelegen; op overlangsche doorsneden blijken

zij meerendeels aan den onderwand der cel beves-

tigd te zijn ; zij zijn eenigzius plat en daarom op

haren kant moeijelijk te herkennen. De fijn-

korrelige stof is, op dit tijdperk, nagenoeg ver-

dwenen.

In het eerste , en doorgaans ook in het tweede

der internodia , welke hunne volle lengte bereikt

hebben , neemt men in een betrekkelijk gering

getal cellen nog kernen waar , welke echter in

den regel tegen den zijdelingschen wand bevestigd

zijn ; in de oudere internodia zijn zij verdwenen.

Zoo lang de cellen voortgaan zich te vermenig-

vuldigen en levens uit te zeilen, neemt de door»-
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meier der keruen in volkomen dezelfde verhouding

toe, als die der cellen, doch zoodra de vorming

van nieuwe cellen ophoudt, terwijl de uitzetting

nog voortduurt , houdt ook de groei der kernen op.

21. Wanneer aan den top van een zeer joug,

internodiura ( Humulus Lupulus ) de eindknop

wordt afgebroken, dan gaat liet voort met zoo-.

wel in de lengte als in de dikte te groeijen , tot

dat het nagenoeg dezelfde lengte en dikte bereikt

heeft, als het zoude bereikt hebben, indien de

eindknop of de topbladeren waren blijven be-

slaan. Even als in een ongeschonden internodium

geschiedt de verlenging gedeeltelijk door vermeer-

dering der cellen, gedeeltelijk door celuitzetting,

ol^choon aan deze laatste in dit geval een belang-

rijker aandeel in den groei toekomt , dan in den

normalen toestand het geval is. Ook de verdik-

king der wanden van de hout- en bastcellon heeft

in het van eindknop beroofde internodium op de-

zelfde wijze plaats.

Hieruit volgt , dat noch de vermeerdering der

cellen , noch derzelver uilzetting , noch de hout-

vorming in eenig oorzakelijk verband staan met

de tegenwoordigheid van den eindknop of de top-

bladeren.

Ik heb mij in het voorgaande streng bepaald

bij de uitkomsten , die onmiddellijk uit mijne

eigene onderzoekingen voorlvloeijen , en mij voor-

bcdiiclilclijk geheel oalhouden van dezelve in ver-
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band Ie brengen mei die van anderen. Dal daar-

toe echler ruime stof voorhanden zoude geweest

zijn , weel ieder , die mei de vorderingen der

planten - pbysiologie gedurende de laatste jaren

bekend is.

Ik zoude dan hebben moeten spreken over de

bekende hypothese van Dn Pbtit Thouabs , zoo

als dezelve door Gaüdicmaüd ( Organo^raphie

végetale , Comples rendua , 1843, 1844) is ge-

wijzigd en wordl voorgestaan, door Mirbei (y4n-

nales des Sn. nat. 1843) en Moni (Botan. Zei'

lung , 1844. S. 89, 113) daarentegen bestredea

wordt ; over de denkbeelden van ScnuLTZ , ont-

wikkeld in zijn boek : die Anaphytose der Pflun-
zen , 1843; ik zoude hebben moeten gewag ma-

ken van de uilkomsten door Müster verkregen

,

bij zijne onderzoekingen over den groei der sten-

gels en bladeren {Bot. Zeit. 1843. N^5—8. 44),

van die van Gkisebacb {Archiv.für Nalurgesck.

1843) en ükger (Rot. Zeit. 1844. N". 29-33),

van de verschillende Iheoriën betreffende de cel-

vorming door SCHLBIDEN , ÜHGEB , MlRBEt Cn MOBL

voorgedragen , van de nieuwere onderzoekingen

betreffende den aard van hel cellenviies en deszelfs

secondaire lagen door Hartig {Beilriige %ur Ent-

wickelungs geschir.hte der Pflamen, 1843) en

MoHL (Bot. Zeit. N°. 15—18). Doch eensdeels zou-

de daardoor deze verhandeling lot eene onmatige

uitgebreidheid zijn aangegroeid , anderdeels oor-

deel ik mijne eigene onderzoekingen nog niet voN



l DOOR
kt in duizcnc

mmers aaag-C'

180

basis.

2230
920
52
28
13

60— 16;J

253
21

169



De Tafels I. II. III. IV. Ie plaatsen legen over hladi. 334.

TAFELS DER GEMIDDELDE DOOR METERS.

Alle de rnalen^ met uitzondering van de lengte der intemodia, zijn uitgedrukt in duizendste doelen van den millimeter. De jongste

internodia worden door de hoogste nommers aangeduid.

Internodla.

Lengte der iaternodia ia millimeters.

Plaatsen waar de metingen verrigl zijn. ;

Doormeter van het internodium
Radiale doormeter van het merg. . • •

Radiale doorraeler der mergcellen. . . ,

Overlangsche doormeier der mergcellen. ,

Aantal der gomkanalen in het merg. , ,

Dwarse doormeter der gomkanalen (uitersten der
meling). . . ,

Radiale doormeter der vaat- en bastbundellaag.
Radiale doormeter der spiraalvalen
Radiale doormeter van het schursparenchym. ,

Radiale doormeter der schorspareonhym-cellen.
Overlangsche doormeier der «chorsparenchym-

cellen

Peripherisehe doormeter van de holte der collen-
chym-ceilen

Peripherisehe doormeter van den wand der collen-
chym-cellen ,....,

Radiale doormeter van den wand der collenchyra-
celleu.

I.

TUia parvifolia.

1
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7

9
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III.

\dérhtolochia Sipho.

Internodia.

Lengte van elk iuternodium in millimeters. . .

Doormeter vao elk ioternodium

Radiale doormeter van het merg,
Radiale doormeter van de raergceUen. . . .

Overlangsche doormeter van de mergcellen, .

Radiale doormeter der vaatbundels

Getal der in iederen vaatbuudel bevatte vaten. .

Radiale doormeter der spiraalvaleu (uilerslen der

meling)

Radiale doormeter der spiraalvaten (gemiddelde).

Radiale doormeter der cellenlaag liisschen de
vaat- en basicelicn-laag

Radiale duormeter der cellen in deze laag. , .

Radiale doormeter der baslcelleu-laag. . . .

Radiale doormeter van de holle der bastcellen.

Peripherische doorraeler van de holle der bast-

cellen

Doormeier van den wand in beide riglingen. .

Radiale doormeier van het schors-parenchym. ,

Radiale doormeter der in de nabijheid der bast-

iaag gelegen schorscellen

Peripherische doormeier der in de nabijheid der

bastlaag gelegen schorscellen - .

Ovei'langsche doormeter der ïn de nabijheid der
basUaag gelegen schorscellen, .,»...

Peripherische doormeter der onmiddelijk onder
de opperhuid gelegen cellen

Peripherische doormeier der opperhuid cellen. .

Oseriungsche doormeter der opperhuid cellen. .

6
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ledig genoeg , om over die van anderen een afdoend

oordeel te vellen.

Eindelijk , ofschoon ik geloof dat de verkregen

uitkomsten als voor hel meerendeel der eenjarige

stengels en takken van dicotyledonische planten

geldig mogen beschouwd worden , zoo is het er

echter verre af, dal ik dezelve als toepasselijk op

allen zoude aanmerken. Er zijn vele familiën,

welke in het maaksel des stengels zoo zeer afwij-

ken van de overige tot de dicotyledonen behoo-

rende planten , dat dezelve in dit opzigt een

geheel afzonderlijk onderzoek vereischen, b. V.

de Coniferae , Cycadeae , Cacieae , \£up/tor-

biaceae , Piperacaceae , Nyctagineae > Sciuru-

reae enz.



PLAKTIRÜM JATAJilCARÜM MIMUS COGMITARDM

TEiJNOVARUM, «UPER IjN HORTWl BüTAJXICDM

AMSTELODAMENSEM INTRODliCTARÜM

,

S Y L L O G E.

S C R I P S 1

1

GUIL. BENR. DE VRIESE,

Botanlces in Athenaeo Illustn Amstelodameittl

Professor ordinnrius.

1. ASPIOIDU SASCTDM Bl.

A. froncle pinnata , 4—5-juga , elongata , longe

stipitata ; stipite ad basin paieaceo ; rhacliide gla-

bra , iufra tpretiuscula , supra plaua , pinnis ovato-

oblongis, acuminatis, basi sursum cuneatis, in-

ferne subrotundatis, iuaequilateris , subfalcatis

,

subrepandulis ; piiina terminali triloba ; iufimi jugi

basi auriculata, roluiidato-hastata ; soris coufertis,

totam fere frondis superficiera obtegentibus.

A. sanctum Bl. En, pi. Jav, L. B. 1828.

p. 143.

Nomen Javanicum Tjejing Baduin. Crescit

prope tumulos sacros Beduiuurn Javae occidentalis

(Bl. I. c). Ia Proviucia Bantam
,
prope 7)V-

boung (vir Cl. Reinw. 'ux herb.).
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Coliliirin horlo botanico Amstelodamensi , missa

planta a viro IVobilissimo H. J. van oen Boscn

,

lecla in insula Java , in sylvis declivibiis montis

Gedé , i>TOj)ey\\\am Pondok Gédé, a diligentissimo

botanophilo Uermanno van Gesker. Plantam

nobis cultam , in hunc usque diera nondum adul-

tam, nee frucliferam vidi ; sed insigni benevolentia

qua qualescunque meos conatus ad rem botanicam
promovendam proscquilur Reinwardtius, Vir Clar,,

eam comparare potui cum specimine majore, tum

etiam, Celeb. Bldjjei ausibo , cum iis quae sunl in

Huseo Botanico Regio. Ex his inter se collalis haec

pauca adnolo.

Species ex'niia vemm conslitiiens Aspidium Schotl.

ad Sect. Bathmium referendum , idque pro diverse

evolulionis stadie adeo diversum , ut junioris plantae

forma adullae vix videatur respondere. Primaria in

no;tro specimine evolutie inmentem revocabat Aspi-

dium trifulialum.S<fa?Vs, non minus variabile,refere-

batque frondis formam ternatam, folio medio longius

petiolato, tnlobo , lateralibus basi repando-incisis.

Lesrtijitio (plantae cum specimine Herbarii

Lugduno-Balavi el Reinwardtii collatae). Tota

frons oblonga , una cum slipite 6 decim. longa
;

rhachis tota glabra , laevis , viridis vel etiam

quandoque violascens , nitida. Forma junior basi

pinnata
, pinuis latere inferiore incisis , in supc-

riore rhachidis parte profunde laciniato -pinnali-

fida. In fnrma adulta
,
quae pulcherrima

,
pinnae

sunt petiolatae, membranaceae , venis costatis;

coslis rcmotis, arcualis, flexuosis ; ramulis venu-



larum secundariarum soriferis, rariUs simplicibus /

plerumque bifidis ; inferiores piouae suboppositaCi

reliquae oppositae ; infimae reliquis majores , basi

inaequali , sürsum cuneata , deorsum rotundata ;

externo latere folioli interno multo latiore, basi

inciso - lobata , lobo longe acuminato ; mediae

pinnae latere inleriore angustiore , nonnumquam
paululum exciso , inferiore ovato , rotundato ; fo-

liolum terminale trilobutn, inaequaliter subcorda»

tum , in aliis specitninibus basi acutum vel el sub»

truncalum , in medio sive infra medium incisum ,

lobis lateralibus angustioribus , inaequilateris , cur-

vato-aciiminatis, medio majore latioreque, acuto.

Seri creberrimi ; indusia minutissima , primum im-

mersa, demum sporangiis exsertis obsolela, ferru-

ginea.

2. Ltcofodiuu Bldmbanou.

L. caule pluries dichotomo ; ramis longissimis
<

lale divergentibus , incurvis, pendulis , laxis; foliis

sparsis , caulem totum arcte tegentibus , e basi

dilatata elongato-lineari-setaceis, planis , omnibus

aequalibus; autheridiis reniformibus, flavis.

L. dichotomvm BI. En. pi. Jan. 271. non

Swar/% , neque Jacq.),

L. dichotomum Usskl. Cat. horti Bog. p. 12.

(MS). Nomen Jav. Kampoei (Masskl. i. c.) vel

Kompai (y. Gesker).

Crescit in iusulae Javae montauis ad arborum
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Iruncos (BI. 1. c.) In raonle Pangerango ad 5000'

legit van Gesker.

Colitur stirps in Rorlo Amslelodamensi , cuiob-

tulit Vir Nobil. H. i, van den Boscn.

Elegantis speciei , non satis bene , ut videtur

,

a botanicis distinctae , hi fere sunt characteres

:

Oescriptio, Radix fibroso-ramosa , stolonifera.

Caulis ter-, quinquies dichotomus, loagissimus , me-

trum saepe iongus et in nonnullis speciminibus Ion-

gior etiani , in parte iodivisa 3| mm. crassus»

carnosus , succulentus , e flavescenli-viridis. Folia

cauli adnata, sparsa , e basi latiore ( li_2 mm,
lata) in parlem angustiorem subito producta , cir-

citer 10—13 mm. longa , lineari-lanceolata , seta-

cea , margine (in recenli statu) subpellucida , ri-

gida , laete viridia , uninervia , subincurva , ad

partem inferiorem caulis diraricata , in juniore

froudis parte minus patentia , in prosime enata

cauli accumbeutia. In speciminibus ferlilibus prae-

serlim in divisionibus extremis antheridia continentur

in omnium foliorum axillis flavescentia^ reniformia,

\\ mm. fere lala, transyersa diametro 1 mra. aequan-

tia, basi profunde sinuala , in tola fere circumfereiilia

hiantia , faritia copiosa , albida , per rimam pro»

tuberante, formae triangularis et diametri siugu-

lorura pulvisculorum ^^ mm. , foela.

Observatio. Non tuto posse trahi speciem nos-

tram ad L. dir.hotomum Swarlz , constare potest

collatis descriptionibus et figuris ab auctoribus da-

tis. Quamvis tarnen non sit negandum plures spe-

cies esse sibi invicem admodum afHnes , et Lyco-
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/jOiyjo a nobis indicalo
, B/um^avn, quor! habit"m

atlinet et cimracteres , in primii proximum esse L.

Sir.hotomum Swartz. At satis tarnen , ut ex sequen-

tibuspali!)it
, diversum est. Etenim L. dichotomum.

Swarta habet « folia alterna" et « caulem de-

clinatum assurgentemqae " ( Swartz , Si/n. fil.

p. 174). Non magis quadrant descriplio Swartzii ,

in Fl Ind. ocr.id. p. 1574, et figura a Jacqüino

data , in Hort. Vind. III. p. 36. t; 45. et reliqui

auclores : Willd. Sp. pi. V. p. 4S, Poia. Ena.

hot. suppl. III p. 555. Presl. Refiq. Haenc.k.

I. p. 82. Sprirg. in Bol. Zeil. 1838 ; id. in

Monogrnphie de la familie des Lycopodiacées

(Mém. de l'Arad. Sriences de Brux. Tom. XV.

p. 41). Poslremus auctor, de lota familia Lyco-

podiacearum nierilissimiis , laudat antheridia in

Swarlziana specie subdidyma , cujus rei in speci-

minibus quae nobis invertigandi fuit opportunitas,

ne vesligium quidam visum est. Praeterea eliam

ad palriam est animadvertendum, Crescit enim

X. divholonmm in insulis Archipclagi Colurabici

,

in montibus Jariiaicae , flispaniolae , lUartinicae

,

Guadeloupae, porro etiam in Guyana Galüca cen-

trali et in Peruvia (Spring., I. c. p. 41); qui-

bus omnibus igilur salis conslare videtur plan-

lum esse eximie Americanam et , qiiamvis noslrae

affiiiem , tarnen satis diversam, ut distincta habea-

tur species. Quod recte vidit etiam cel. Spbiwg.

Spribg vero L. diiho/omum BI. refert ad L.

ilippuridem Desv. [Ene bot. Suppl. III. 559.
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Qiiod art jure suo fccerit , in dubium merito

vocari vidclur, collatis iiujus specici ab eo datis

diagnosi et descriptione. In quo , si erro , con-

victus lubens errorem profilebor. In noslra planta

folia omiiia homomorpha sunt et ejusdem circiter

magnitudinis. L. Hippuris Desv. contra , in clavi

analylica SpaiKCii , refertur ad species quibus folia

fruclifera suut difformia aut minora. In uostra

planta caulis minime subsimples est , nee folia sunt

raargiue suhrevoluta , at plana ; non quaternalim

alternantia , non costis decurrentia , non sursum

decrescenlia.

Vix operae pretiurn sit animadvertere aliud L. di-

cholomum Hoak. et Grev. en. Jil. n°. 22. Katize

Si/n. in Linn. IX. p. 5. (non Jacq. et Swarlz)

(Z. pilJtyoides Cham. et Schl. in Linn. V. 62.i.

L Mandioc.canurri Raddi fil. bras. p. 77. t. 4.

Gaud. in Frétj. Voy. bot. p. 289. Speikg. in fl,

bras. I. 110) huc non esse referendum.

A. L, puleherrimo Uook (ie. fil. 38) sa lis di.

versum noslrum , caule (in L, pulch,) 8—10 poll.,

foliis exacte linearibus nee basi latioribus. Z< su-

buhfi/lium HooK (ie. fil. 49) diffcrt praecipue caule

nou pcndulo, foliis ercclis, imbricalis , eet.

3. Aeschïsahtuüs BoscniAKuia (I).

A. caule inde a basi ramoso , scandeulo , volu-

(1) Plcriqiie ai/ctores Dominibus in Oiaecum avdog

terniiiitilis, adduiit noniiiia specifica fciiiiniijc vel

inusculinc termioala
,
quod improbaiuluni iiiilii vi-

dctur.

DIT. Tijoacna. D. XI. St. 3 eD4. 23
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bili ; foliis ovalis vel subcorrlato-ovalis , aciitis,

siipra nitidis, infia pallidis, floribus axillaribus

,

solilariis; calyce patente (vix cyathiforme)
,
pellu-

cido , limbo subquinquelobo , reflexo ; corolla

coccinea,

A. Bosahianum de Vr. in litf, ad J. Makoy ,

d. 30. m. Martii , 1844. Crescit in insula Java in

arborum truncis. fn declivibus montis GéJé legit

Hermaunus van Gesker. Specimen horto nostro

obtuiit Nobil. Vir H. J, van den Bosch, Viri

Illustrissimi Comitis J. vAs den Bosch , de patria

egregie meriti dignissimus filius el agriculturae uni-

versae praeclarus antistes. Hujus viri benevolentia

tantus numerus plantarum Javanicarum nostro horto

quantu9 nulli alii hortorum Batavorum hoc terar

pore accessit. Fas igitur esse mihi videtur huic Viro

elegantera et pulchram sane slirpem dicare. Flo-

rentem in capsula lignea Wardii , quae dicitur

,

methodo inslrucla , ex India accepimus mense Au-

gusto annj superioris. Communicavi specimina

cum aliis hortis et etiam initio hujus anni cum

expertissimo cuitore plantarum exoticorum Jacoho

Makoy, Leodiensi, ita ut exspeclare liceal fore ut

brevi haec planta multos hortos sit ornalura.

Plurimae hodie eximii generis Aeschynantlii JarJt.

in hortis alunlur species
;
pleraeque tarnen vix beue

determinalae, Enumeratae (nee tamen descriplae)

sunt in Horsfieidii pi. Jav. rar. p. 115.

Noslra species , nisi peculiarem faciat seclionem ,

quod diversarum specierum debet constare inda-

gatione ,
probabiliter referenda erit ad Sect. V.



343

Rob. BroWn {PI. Jav. rar. l. c.) ideoque affinis

cril liabenda A. Wallichii Br, {A. radicanti iVall.

List. n°. 798, non Jack,).

A. parvifolium Br, insiilam Bancam inhabitat.

A. Uorsfieldii unica species est quae in iosula

Java obvia est, ibidem jam anno 1814 ab Hors-

FiELDfo lecta. Huic aoslra , allera, accedit (1).

Praeterea plurima alia genera ordinem Cyrlan-

drearum ,. a Robebto Bhowneo primum recta

disposiliim , in ditione Indica Batavorrim repre-

sentant. De quibus vide Blumei Viri Celeb. Bij-

drage lol de Flora van Nederl. Indié et [Ioasf.

opus laudalum , locis modo citatis.

Dcscriplio. Planla siiffruticosa , succulenla
,

scandens , volubilis. Radix fibrosa , tenuis ; caulis

ramosus; rami teretes, sparse pilosiusculi . apice

nulinles ; nodi parum incrassati , radicantes
;
pe»

tidli 3—5 mra. longi , semilereles, infra tumiduli

,

le^iler pubescenles , supra sulcati ; fob'a opposila
,

ovata , vel subcordato-ovala , subobliqua , mar-

giue sparse pubescenlia ,
pagina superiore in foliis

jimioribus convexa , intense viridia , nitentia et

linea media profundius sulcala , pellucida , infe-

riore vcro coiicava
,

pallideque virescentia , in

adiillis planiii -da, ( sine petiolis) 2—3| cent.

longa , 1 1—2| cent. lata.

(1) Hortus liogorienüs , aiirtore IustoKarolo HasS'

KAni. MS5. quiri(|tic iiiiinural sjtccies : A. graiiili*

{lorum S|>r. (7) A. railjcaiis Jatk. A. pulclii'um M:>n.

A. |iurpurasccijs llsskl, A. luugilluruin Msn. Au

omucs Jdvuiiicae ?

23»
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Flores pedunculati , axillares, solitarli , bibrac-

teati , bracleolis oppositis, ad basin pedunculi

,

minimisque. Calyx inferus , infundibuliformis ,'

inflatus , membranaceus , li— 2 cent. longus ,

margine subaequali , reflexo , subrepando , obscure

quinquelobo ; corolla sub-bilabiata
, quinquefida

,

lertid fere parle calycetn superans, subincurva ,

2i—3 cent. longa , basi admodutn angusta , sur-

sum dilatata , apice vix hiante. Stamina fertilia

quatuor , suhdidyiiama , vix exserta ; ülameuta

magnam parttm corollae tubo adnala , incurva ,

filiformia; anlherae dorso fixae , biloculares , lo-

ciilis parallelis , saepe conneclivi parle cohaeren-

tibus, apice .poro hiantibus. Quinti staminis ne

minimum quidem rudimentum adest. Pistillum

elongatum , tcres ; slylus apicem versus incrassa-

satus; stigma clavato-concavum. Caetera mihi

nondum visa.

4. HlBISCÜS VULPIKDS Rnwdt.

Diagnosis Blümei (Bijdr. tot de Flora van Ncd.

Indië , hl, 72) bona. De Synonymia haec pauca

liceat adnolare. Nomen a Reikwardtio , Viro

Clar. , datum, quippe anliquius, videtur esse reti-

nendum. Cf. Cat. H. Ho^. Rlumei p. 88).

JI. vulpi'ius Rnwdt. Ifassk. Cat. hort. Bog. in.

MSS. p.807. Hassk. in herb. de Vriese. U. spa-

thaceus BI. f. c. Herb. L. B. Spreng. Syst. veg.

III. 104. H. harbatus Nor. ? Hibiscus macro-

jihyllus Roxb, h. Bengal, p. 51. Hom. Cat, hort.

llafn, Suppl. 149. lVall.pl- Asiat.rariores V. I.
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18W. p. 51. DC. />rorfr. I. 455, Arbor excelsior,

frequens in insula Java. Specimen juuius in monte

Gédé leclum ad nos misit Vir Nobilliss. H. J. van

DEN Bosru.

Wallicbii descriplio optima ; icon ejusdem exi-

mia , nisi escipias vuJpinam lanuginem bractea-

rum spathacearum in plauta Javanica minori gradu

in ista figura iudicatam , et fortasse a diversa

plantae Wallichianae patria (Chittagon , in re-

gione Bengalensi) et statione repelendum. Propter

semiiia lana gossypiacea, bruuuea coutenla , Sec-

tioni Gandolleanae VII , Bombicellae , adnume-

randa.

5. Stzygidh Jaubolakdx DC.

Var. j3. foliis ellipticis subobtusis. Rumph. f.

t.42. Calyptranlhus Jamb.WMd. {Bl.bijdr. Jl.

Ned, Ind. p. 1391 , ubi bona diagnosis). Reli-

qua synouyma vide apud Cand. prodr. III. 259.

Arbor vulgaris Javae (BI.). In monte Gédé le-

git van Gesker. Specimen horto nostro obtulit

Vir Nobiliss. H. J. vak dek Boscn,

Petioli fcre2 cent. , in tninoribus foliis 5 6 mm,
Jongi (DC). Reliquos characleres salis indicave-

ruut auctores
,

quapropter superüuum extistimo

piautam satis cogoitam verbis pleuius indicare.

6. Jaubosa Malacuensis DC.

J. floribus 3—5, raro 6-nis , sessilibiis , foliis

oljovalibus , acumiaatij, basi utteuuatis, acuti»,

sj>itliameia.
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Nyrlus Malaccensis Spr. (BI. hijdr. fl. Ned.

Jnd. p. 1083).

Synonymiam vide apiid Casb. III. 287. Ie.

Rheed. mal. I. t. 18. An hiic quoqiie pertinet

descriptio Rumplüi amb. I. lab. 38. fig I., quem-

adinodum ex forma fnictus, consimili profeclo,

suspicalur Candolleds ? Folia vix tertiain long»»

tudiuem habent in tnbula Rumphiana, sed habitus

satis convenit. Nati-Schambu Indis dicta (Rreedio

leste).

Crescit in insula Java. . In monte GèJé Ifgit

VAN Gesker ; horto obtulit Nobilissiinus Vir li. J.

VAN DEis Bosch.

Descriplio. « Caiidex arboris excelsae ambitti

unius hominis amplcxuna implens" (Rheede). Ranii

juniores teretes , florigeri. Folia coriacea , pel-

Jucido-punctata , brevi peliolala (peliolis vix i cent.

longis , crassis, siipra canaliculatis) , opposila

,

obovalia , circiter29cent. longa , in maxima trans-

versa diametro II cent. lata , siibinaequilnfero

,

nervo medio in dorso valde protuberante , in pa-

gina superiore eaque lucente, canaliculato. Nervi

secundarii costati, costis crassioribus in nervum

iniramarginalem crassiorem terminatis , cum te-

:

nuioribus, brevioribusque alternantibus.

Indorescentia vix cymosa dicenda , conslat flo-

ribtis plerumque 3—5, ad latera raniorum silis,

sessilibus. Caiyx ex angusta basi in formam in-

fiindibiili expansus, quadrifidus, in apicc faucis

gerit petala quatuor, concava, oblusa. Stamina

sunt nuraerosa indefinita
, pctalis magis quara du-
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plo lonfp'ora , longe exserta. Antherae transverse

aflitae , biloculares. Stylus elongatiis , tenuis,

Reliquae floris partes nobis non visae. Fruclus

(secundum tabulam Rbeedii) pyriformes.

C^NnoLLEüs a. h. 1. citat fructum quem imper-

fecte delineavit et descripsit Correa (Ann. d.

Mus. IX. p. 292. t. 25. fig. 2) ;
qui tarnen fru-

clus an ad hanc speciem rectereferatur, collata ia

priniis Rheeiliana figura , in dubium Tocari me-

retur.

Scripsi m. Octobri , JSH.



©TER HET TOORKOMEN VAW GtPSAARDE

iiN klei;

DOOK

Adr. A. fokker,
IHed. Dr. te Middelbuis.

Hel is eene onbetwistbare waarheid , dal een

land, naar mate hel geognostisch belaiigrijL is,

ook voor de beoefenaars der geologische weten-

schappen boven andere , aantrekkelijkheid heeft.

Een terrein , hetwelk zich door eene zekere ge-

lijkvormigheid van zamenstelling kenmerkt , levert

te weinig stof tot nadenken op , om het in verband

Ie brengen met andere , waaraan het zijn ontstaan

te danken heeft ; deszelfs betrekking
,
geschiedenis

en steeds voortdurende veranderingen worden uit

het oog verloren ; het blijft geologisch onbekend.

De reden hiervan is niet ver te zoeken. De

mensch is zoo gewoon aan een subjectief leven en

aan de beschouwingen , welke daaruit voor zijnen

geest voortvloeijen , dat hij moeite heeft zich

buiten de aanschouwelijkheid te verplaatsen : zijn

geest krijgt van jongs af aan eene rigliug om zicli

bij voorkeur Ie hechten aan die verschijnselen

,

welke de zintuigen hem leeren kennen. Deze nei-

ging van den geest , wel verre van nadeelig te
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zijn voor de studie»der Geologie , werkt voordeelig

op dezelve terug , naar gelang van de gelegenheid

,

door welke zij kan opgewekt worden. Een land

,

dat rijk is aan voortbrengselen van natuurlijke

historie, telt meer natuurkundigen dan andere,

en moge deze stelling minder toepasselijk zijn op

de organische voortbrengselen, van weike ieder land

een' zekeren rijkdom bezit ; op de anorganische is

zij het ten volle.

Er is in het gebied der Geologie gecne formatie ,

welke minder de aandacht wordt waardig ge-

keurd , dan de alluviale : de betrekkelijke een-

voudigheid , welke hare zamenstelling kenmerkt en

hare geognoslische waarde onbeduidend maakt,

werkt terug op het belang , hetwelk haar late oor-

sprong en voortdurende vorming den beoefenaars

der Geologie zouden kunnen inboezemen. Van

daar dat onze Vaderiandsche bodem , welke voor

het grootste gedeelte lot dezelve behoort , noch in

zijn geheel , noch in bepaalde gewesten genoegzaam

geologisch bekend is. Op onze Zeeuwsche eilanden

althans, aan welker oorsprong en voortdurende

verandering zich zoo vele geologische merkwaar-

digheden aanknoopen , is deze onbekendheid ten

volle toepasselijk. Klei , derrie en zand zien wij

als hoofdbestanddeeleu zich gedurig afwisselen en

het ééntoonig voorkomen van dezelve boezemt te

weinig belang in , om ze opzettelijk uit een natuur-

kundig oogpunt te beschouwen.

Het is evenwel niet te ontkennen , dat deze

hoordbebtuuddcelen , ouder den invloed der alh-
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mospliaerilit'n geplaatst, elkamJer aandoen; dat

verandering in de betrekkelijke ligging onder bij-

zondere omstandigheden tot scheikundige uitkom-

sten leidt, en dat , evenzeer als de kennis van den

grond , welken onze landman bewerkt , vermengt

en vruchtbaar maakt , voor hem van het hoogste

belang is , voor den natuurkundigen het betrek-

kelijke voorkomen der genoemde hoofdbestand-

deelen en de invloed, welke zij onder begunstiging

van natuurlijke oorzaken in vele gevallen op el-

kander uitoefenen , eene opzettelijke overweging

waardig is. De volgende mededeeling moge lot

een gering bewijs van dezen invloed strekken.

Bij het omgraven van een bolwerk aan de

noordzijde van deze slad , werd onlangs mijne

aandacht getrokken door eene witte zelfstandig-

heid, welke zich in de opgegraven zware klei

adersgewijs vertoonde. Het verschijnsel geheel

vreemd zijnde, zoo kwam het mij belangrijk ge-

noeg voor , hetzelve, nader te onderzoeken , en liet

ik mij te dien einde eene genoegzame hoeveelheid

van deze klei afzonderen.

Zij was van eene zeer vaste hoedanigheid, nam

eene vrij aanzienli/jke oppervlakte van omtrent

78 Ned. ellen in , had lot bovenlaag eene ijzer-

houdende mergelaarde en vertoonde zich op eene

diepte van omtrent 4 voeten onder den beganen

grond. Behalve de genoemde witle zelfstandig-

heid , welke toenam en sneeuwwitter werd met

de diepte en het vaster worden der klei zelve,

leverde deze hier en daar sporen op van in derrie
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veranderde plantaardige zelfstantügheden, en be-

vatte zij vele zeeschelpen, vooral cardinm , van

een bros en veranderd voorkomen. Voor het

overige was er niets bijzonders aan de klei te

ontdekken ; hare bestanddeelen waren overal de

bekende (silica, alumina, ijzeroxydule en water):

een enkel stuk leverde , te gelijk met de witte zelf-

standigheid , eene ligte, poreuse , aschgraauwe

kniktuf.

De aard der graviug , bij welke slechts het ap-

plaueren der bolwerken beoogd werd , liet niet

toe, de magliglicid der klei of hare onderlaag op te

sporen. Dat dezelve zich echter tot geene zeer

aanmerkelijke diepte uitstrekt , is genoegzaam uit

de geschiedenis af te leiden. De bolwerken toch

zijn te beschouwen als de grond , welken de uildie-

ping der tegenwoordig rondom de gansche stad

bestaande ,
vest , ten gevolge eener uitlegging der

stad omstreeks de Ijelft der 17de eeuw, heeft op-

geleverd H).

De scheikundige analyse, welke zich tot eene

qiialilatieve bepaald heeft en van welke ik slechts

de positieve resultaten heb aangeleckend , deed

de witte zelfstandigheid ai spoedig als voorna-

(1) .SMAr,i.Er,\sv,F. zegl er van in zijne JVieuwe Cronyk
van Zeeland, Midr/elburij lü96. pag. 422: » Bin-

» nen 60 jaren berwaerls ia de stad tvreemael uit-

«gelegl, en wel de helll vergroot, bok met sterliten

xroniisom vcrsien , die niel vcrsriicidcn bolwfr-

» lien en srlicrptcn , de een oji de ander seer wel

»flaii(jucren" enz.



353

melijk uil zwavelzuren kaJk bestaande , kenbaar

worden.

Op den droogen weg leverde zij het volgende

op. In een kolfje veel water; de proef wordt

graauw. In dé opene glazen buis, ontwijking

van zure dampen ( ac. sulphurosum)
; de proef

wordt witter. Op zich zelf v. d. B. smelt zij op

platiuadraad zeer gemakkelijk tot een licht geel

verglaassel, hetwelk alkalisch reageert, Aan eene

voortgezette reductievlam blootgesteld , ondergaat

zij eene aanmerkelijke vermindering.

In borax lost zij gemakkelijk tot een helder

glas op.

Met phosphorzout levert zij in de warmte en

bij groole toevoeging der proef, ijzerreactie op,

welke echter bij de bekoeling volkomen ver-

dwijnt.

Met soda geeft zij een hepar, welke op zilver-

blik het aanwezen van zwavelzuur aanduidt.

Op den natten weg worden de volgende uit-

komsten verkregen.

Koud water lost omtrent een vierde van de

witte zelfstandigheid op : oxalas ammoniae en

chloruretum baryi doen in de waterige oplossing

terstond de basis en het zuur herkennen. Hel re-

sidu met ac. hydrocliloricum behandeld , lost groo-

tendeels in hetzelve op : in deze oplossing is , be-

halve kalken zwavelzuur, ijzeroxydule voorhanden.

Het na de behandeling met ac. hydrochloricum

terug blijvend graauw residu eindelijk , bestaat

grootendeels uil onoplosbare silica : de zuiver wille
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zelfstandigheid noglans wordt volkomen in ac.

muriaticum opgelost.

Het is mij slechts bij één stuk klei gelukt, dui-

delijke kristallen te ontdekken. Zij kwamen voor

in een agglomeraat , schijnbaar van grof zand ; het

agglomeraat bestond echter uit eene massa uiterst

kleine gipskrislalleljes , welke helderder en witter

waren dan de grootere, welke hier en daar door

dezelve ingesloten werden. De grootere waren

ondoorschijnend en aschgraauw van kleur , had-

den eene hardheid van 1,5 en eenen prismatischen

vorm , meest overeenkomend met de regthoeki-

ge zuil : zij waren onoplosbaar in water , exfo-

lieerden v. d. B., en leverden al de kenmerken

van de zuiver witte gipsaarde op.

Wanneer wij nu het verschijnsel op zich zelf

beschouwen en ons bepalen bij het voorkomen

van zwavelzuren kalk in klei , dan moeten wij de

herkomst van hel radikaal en het zuur en de

daaruit ontstane gipsaarde verklaren.

Dat de kalk van het groote aantal in de klei

voorkomende zeeschelpen afkomstig zij, is genoeg-

zaam met zekerheid af te leiden uit het broos en

veranderd voorkomen van deze schelpen
;
ja zelfs

vindt men «tukken klei met Cardium crassuni ,

omgeven van de genoemde gipsaarde. Het zwa-

velzuur nogtans heeft een' meer verwijderden oor-

sprong en moet naar mijn oordeel uit de tot ver-

koling overgegane plantaardige zelfslandighedea

verklaard worden. Vele planten bcvatlen ei-ne

aanzienlijke hoeveelheid zwavel , en naar mate zij
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rijk zijn aan zwavel
, phosphorus, stikstof eti chloor,

gaan zij, volgens Wirgmann (1), des te sneller in

ontbinding over. Bij afsluiting van de damp-

kringslucht heeft er eene ontleding van dezelve

plaats : een gedeelte van de zwavel vereenigt zich

met het waterstof^as van de dampkringslucht en

van de plantaardige zelfstandigheden . en ontwijkt

als gezwaveld waterstofgas : een ander gedeelte

vereenigt zich met het oxygeniura , blijft in de lot

verkoling overgegane plantaardige zelfstandighe-

den terug en vormt er zwavelzure zouten (2).

Ook de andere stoffen , welke de plantaardige zelf-

standigheden zamenstellen , deelen in de ontbin-

ding , welke wij onder afsluiting van de . damp-

kringslucht ons voorstellen : oxvgenium, hydro-

genium en carbonium gaan vreemde verbindingen

aan. Behalve humuszuur, water en het reeds ge-

melde gezwaveld waterstofgas , wordt er ook hy-

drogenium carbonatum gevormd.

Hebben nu deze gassoorten , zoo als meestal

gebeurt , een' vrijen uitgang , dan ontwijken zij

zonder eenig ander spoor van zich achter te laten

,

dan somtijds den doordringenden reuk ; doch is

,

zoo als in dit geval, door de vastheid van het me-

dium , door hetwelk zij genoodzaakt zijn te ontwij-

( 1 ) Ucber die Entstehung , Bildung und das JFesen des

Tórfes, BrauDscbweig 18o7, S.53.

(2) De derrie wordt bij onze landlieden zelden lot

brandstof gebruikt, wegens de overvloedige zwa-

veldumi)eo, welke zij aigeelt.
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ken , de uilweg afgesloten , dan is liet niet Ie

verwonderen, dat zij , onder begunstiging van hooge

drukking en afsluiting , in de klei zelve sporen van

zich achterlaten. Het gezwaveld waterstofgas heeft

ruimschoots gelegenheid om zich met oxygenium

lol een gezuurd vcater te verbinden. Eenmaal

water ontstaan zijnde, worden alle gemakkelijk

oplosbare zouten, koolzure alkaliën, zelfs ijzer-

houdende verbindingen opgenomen : het ontmoet

in de klei eene menigte schelpen, van welke het,

na ontwijking van het carbonium , eene genoeg-

zame hoeveelheid calcium opneemt , om hiermede

in de holten en openingen der klei in te dringen

,

en aldaar, met wegvoering van de meer oplosbare

zouten , de minder oplosbare gipsaarde achter te

laten.

Hoe aannemelijk nu deze verklaring van hel

ontstaan onzer gipsaarde ook zijn moge , het is

zeker dal men, de magtigheid dezer gipsvoerende

klei in aanmerking genomen , tot eene aanzien-

lijker derriebedding, dan door de giaving is aan

den dag gebragt , moet besluiten. Het is dan ook

zeer waarschijnlijk , dat de zware klei op uitge-

strekte derrielagen , welke in ons eiland overvloedig

voorkomen, gelegen is.

Na het nederschrijven het terrein nogmaals be-

zoekende, vond ik op den omgewerkten grond

eene menigte stukken , sommigen zelfs van eene

aanzienlijke grootte, van de kalktuf, waarvan ik

liet auuwezeu in de klei , ofschoon in een stuk
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van zeer beperkten omvang , heb aangevoerd.

Welke de betrekkelijke ligging van deze kalktuf

,

weike hare magtigheid en uitgestrektheid geweest

zij , beb ik niet met zekerheid kunnen nagaan.

Ik zou bijna tot hel denkbeeld overhellen, dat zij

zich onmiddellijk bij de ijzerhoudende mergelaarde,

welke op de klei rustte , bevonden hebbe : in za-

menstelling toch kwam zij grootelijks met dezelve

overeen , en zij onderscheidde zich slechts door

eene vastere structuur en een minder gehalte aan

ijzeroxyiiule. Zooveel is zeker, dat zij in de klei

de onderhavige gipsaarde vergezeld hebbe. Zij

leverde geene sporen van derrie op , doch voerde

vele plantenvezels , vooral goed geconserveerde

fragmenten van riet.

Wat het ontstaan van deze kalktuf betreft , op

dezelve is de verklaring van de vorming der gips-

aarde ten volle toepasselijk: het hydrogenium car-

bonatum heeft zich scheikundig vereenigd met den

kalk van de zeescheïpen. De zamenstelling van

de kalktuf (koolzure kalk., silica , ijzeroxydule en

water) vergeleken met die der gipsaarde , geeft

gcnopgzamen grond lot hel vermoeden, dat zij het

gevolg zijn van eene zelfde scheikundige werking

;

en liet is moeijelijk te bepalen of ook niet infu-

soriën een belangrijk deel aan de vorming van

beiden genomen hebben. Welligt zouden naspo-

ringen van FnuEüüERR in dit opzigl geene onbe-

langrijke uitkomsten opleveren.

Het is mij slechts te doen geweest het verschijn-

sel aan te duiden , en daar het mij voorkomt eene



357

biizonderheid van hel alliivium te zijn , ïoo meen

ik , dat hel , ook uit een geologisch oogpunt be-

schouwd , niet geheel onbelangrijk kan genoemd

worden. Welligt komen dergelijke verschijnselen

in andere streken van ons Vaderland voor; in ons

eilaiid noglans is hel geheel vreemd , en kan de

aanwijzing van hetzelve eene bijdrage lot de ken-

nis van onzen bodem opleveren. Als zoodanig

wensclile ik ook deze mededeeling beschouwd

te zien.

O

^.iT.TIJD'•^,nll. D. Xr. .St, 3en4. 24



JAC. MOLESCHOTT,

ANATOMISCH-PHTSIOtOGISCHE AAMEEKENIXGEU

OVER HET DOOR NAEGE^B (*) BÏSCHRETENE

SCHEEF VERKAADWDJE BEKKEN.

De leer van de gebreken der eerste vorming

maakt een der belangrijkste hoofdslukken der

physiologie van den zieken mensch uit , en dil te

meer, omdat liet begrip van een vilium primas

conformationis niet scherp begrensd is. Het ge-

brek der eerste vorming en de bloote variëteit

liggen vaak zoo digt naast elkander, dat het moei-

jelijk valt te zeggen , waar deze ophoudt en het

eerstgenoemde begint. Zoo dikwerf toch is er

eene variëteit aanv^ezig , zonder in het minst eenen

pathologischen toestand na zich te slepen , en mea

raakt in groote verlegenheid, wanneer men, zon-

der op den al of niet belemmerden slaat A^\functie

te lellen, alleenlijk volgens den vorm de grenzen

tusschen eene speling der natuur en eene vormings-

fout wil trekken. Het scheef vernaauwd bekken ,

(1) Das schragverengte Becken nebst tinem Anhange

über die wic/itigsten FthUr des weiblichen Beckens

überhaupt, vun Ur. Casl Naegel*, Mainz 1830.
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dat , ïoo als Lekend is , door den beroemden

Waegelk het eerst naauwkeurig beschreven en als

eene eigene bekkensoort aan de oplettendJieid van

zijne anibtgenooten aanbevolen is, levert hiervan

een treffend voorbeeld. De hoofdzakelijke ken^

teekeuen , zoo als die door Nabgelb aangegeven

zijn, bestaan:

1) in eene volkomene ankylose van desyc/tron^

drosis sar-ro-iliaca op eene zijde

;

2) in eeiien ia hoogen graad oalwikkelden toe-

stand van de eene ala van het os sacrum , zijnde

dezelve veel smaller en de foramina sacralüt

anierióra veel kleiner op dezelfde zijde, waar

de aukylose gevonden wordt, dan op de an-

dere ;

3) in eene verminderde breedte van het os ilium

en eene kleinere iiir.isura isc.hiadica , zoodat de

linea iliopeclinea op de afwijkende zijde korter

is, dan op de andere; even zoo is de denkbare

guperfides aurinularis , die op de eene zijde om
de synostosis niet bestaat, korter, dat is: min-

der hoog , dan deze op de regelmatig gevormde

zijde is

;

4) in eene van de gewone verschillende plaat-

selijke verhouding van het os sacrum lot de

syniphijsis ossium puhis , zijnde het os sacrum,

meer naar de zijde van de ankylose geschoven

,

zoi)dat desielfs voorste vlakte de ankylose min of

meer toegekeerd is, terwijl ^ie stjmp/iijsis ossium

pu'ns , naar de regelmatige zijde geschoven ziju-

24»



360

de, zirh niet rcgt maar schuins tegen over het

promoti/orium bevindt (I) ;

5) in eene grootere Wakte van het os innomi»

nalum op de zijde der synoslosis , zóó dat , in-

dien men zich de linea innominata ah eenea

cirkelboog wilde denken , deze boog op de zijde

der ankylose tot eenen cirkel van eenen veel groo-

teren radius zou behooren , dan op de regelmatig

gevormde zijde van het bekken

;

6) daarin , dat eene lijn , welke de linea innO'

minata der regelmatige zijde dekt en langs het

pecten ossis pubis tot de symphijsis ossium p'i-

bis verlengd wordt , in derzelver achterste helft

zwakker, in de voorste sterker gebogen is, dan

in de normale bekkens. Dit is echter een nood-

zakelijk gevolg van de veranderde plaatsing der

symphysis ossium pubis , bij eene regelmatige

breedte van het os innominaium op deze zijde.

Het is klaarblijkelijk , dat deze afwijking van

den normalen vorm van het bekken alleen dan

een gebrek der vorming genoemd kan worden ,

wanneer men niet alleen den uiterlijken vorm

,

(1) Dit is een natuurlijk gevolg van den onontwilikciden

toestand van de eene helft van het os sacrum , ter-

wijl de breedte (de afstand van de s/>ina anterior

snverior tot de spina poslerior superior) van het

os ilium op dezelfde zijde niet in dezelfde mals

verminderd is als de uitLjebreidhedcn van die helft

van liet os socrum , waarmede het door synoilosc

verbonden is.
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maar ook de verrigting van het baren in het oog

houdt, kunnende deze bekkensoort, wanneer zij

bij mannen voorkomt , waar zij in geene functie

eenig letsel te weeg zal brengen , met goeden

grond eenvoudig als een lusus naturae beschouwd

worden. Het is dus in die gevallen geen viiium
,

maar ten hoogste eene deformitus, wanneer men

zoo wil , en zoo als wij nader zullen zien , oor-

spronkelijk welligt niet veel meer dan eene va-

rie/as. Aan vrouwelijke bekkens daarentegen is

deze afwijliiag van den normalen vorm een vitium

,

hetgeen door den ongelukkigen loop der geboorte

in verscheidene gevallen , die door Naegfxe met

zijne meesterlijke naauwkeurigheid beschreven zijn

,

maar al te duidelijk bewezen wordt. Doch de

praktische zijde van dit onderwer(j wenschte ik

niet te behandeleu, en de eigenlijk wetenschappe-

lijke vraag is, hoe deze afwijkende bekkenvorm

ontstaan zij : is dezelve een vitium primae r.on-

formationis , of wel het gevolg van later opge-

komene ziekte? Naeqele , Roklitansky , Uhka

en anderen zijn van het eerste gevoelen; Martih

en een zeer beroemd fransch verloskundige, wiens

naam ik niet mag noemen , omdat ik zijn gevoe-

len alleen uit eene mondelinge mededeeling ken

,

van het laatste; terwijl Hexle, voor zoo ver ik

weet , in zijn Zeilxr.hriflfür ralionelle Medicin

het eerst het gevoelen geopperd heeft , dat beide

gevallen mogelijk zijn, het eerste echter naar alle

waarschijnlijkheid het gewone is. Ik heb mij ,
—

daartoe bijzonder door mijnen liooggeachten leer-
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meesier en vaderlijken vnend Naegei.e aange-

spoord , — ter taak gesteld , dit onderwerp van

de anatomisch-pliysiologische zijde te behandelen,

en omdat ik op het verloskundig belangrijke , dat

door Naegele zoo voortreffelijk uit een gezel is,

niet zal letten , hetgeen mij reeds de geest en

de strekking van dit Tijdschrift verbiedt , heb

ik boven alleen die kenteekenen van het scheef

vernaauwde bekken aangehaald , die anatomisch

van gewigt zijn , en ook deze slechts kortelijk ,

daar ik mag vooronderstellen, dal het schoone

werk van Naegele aan de mecsten mijner lezers

bekend is. Ik wil dus zien , wat zich voor eene

natuur-wetenschappelijke beantwoording dier vraag

I. uit de ontwikkelingsgeschiedenis
,

II. uit de vergelijkende ontleedkunde , en

III. uit de pathologische analtmie laat bijbren-

gen.

Vooraf echter zij het mij vergund, met een paar

woorden uit een te zeilen , welk drnkbeeld men
naar mijn gevoelen met een vitium priniae con-

formalionis te verbinden heeft, \s het eene

ziekte , die in het foetus-leven optreedt , en is er

dus alleen te beslissen , in welk tijdperk een ge-

vormd organismus in eenen pathologischen toe-

stand verplaatst wordt, of wel is de afwijking

van den gewonen toestand als het ware geprae-

formeerd in de kiem , in het ei te zoeken ? De

menigvuldige verdeelingen , welke men voor de

vormingsgebreken opgesteld heeft , leeren ons hoe

inoeijelijk het is, hier een leidend beginsel, dat
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vinden. Zoo veel schijnt mij intusschen zeker
,

dat men in het algemeen hier eenen beteren weg

zal gaan , wanneer men het wezen en niet de

oorzaak tot verdeelingsgrond kiest , en juist hierin

wordt dikwijls gezondigd. Uit deze verdeeling,

wanneer dezelve alles omvat , zullen wij
,

geloof

ik , het gemakkelijkste zien , wat men onder vor-

mingsfouten te verstaan heeft. Ik wil mij eens

aan het tamelijk algemeen aangenomen begrip

aansluiten , als of een vitium primae conforma-

tionis en een aangeboren gebrek hetzelfde betee-

kenden. Dit gebrek is echter altijd , waarin het-

zelve ook moge bestaan , eene ziekte. i>Die

« 3Iissbildungen ," zegt Bischofp (I), « sind

« Krankheiten des werdenden Individaums , so

« wie es solche des ^ewordenen ^iehl." Het

viliam kan dus al dezelfde verschillen opleveren
,

die de ziekte in liet algemeen oplevert , al zien wij

begrijpelijker wijze niet al dezelfde wijzigingen,

daar deze verschillende wijzigingen immers juist

het allermeest van den verschillenden ontwikke-

lingstrap, op welken het organismus staat, afhan-

kelijk zijn: de ziekte is ook hier of algemeen, of

bijzonder, plaatselijk. Tol de aigemeene ziekten

( 1 ) Ueher JIJitsbildungen nehst einer Einleilung iiher die

Jjiilerattirgeschichtc der Entwickelungsgcsckic hic von

Dr. Th. L. W. üisciiopp , aus l\. AVag.veb's Jland-

«örtcrbuch der fhysiologie Bd. I besonders abge-

aruchl , BraunscWeig 1843, .S. 37.
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zullen wij vooral de riyskrasiën rekenen moeien

en deze kunnen ontegenzeggelijk zoowel ziek-

iten der ouderlijke senreta , van de sperma-

tozoïden en de ovula , als ziekten der voeding

zijn , wordende de ziektetoestand van het bloed

der moeder aan de vrucht medegedeeld. Geheel

anders is het met de plaatselijke gebreken gelegen.

Wanneer men de amorphe dojermassa van het ei

in het begin ziet, eer in het dojervlies het kiem-

blaasje ziglbaar wordt, alvorens zich de kiembla-

den en later de no/a primitiva ontwikkeld heb-

ben, is het moeijelijk te gelooven , dal die plaat-

selijke gebreken in het ei reeds aangeduid zijn,

en het schijnt mij niet zeer aannemelijk te zijn,

daarmede de onregelmatige eijeren , die Bischoff (l)

bij honden , zwijnen en ook eens bij den mensch

waargenomen heeft , in verband te brengen. Deze

zouden dus geene ziekten vau de secreta zijn

;

maar het organismus wordt gedurende deszelfs

ontwikkeling door deze aangetast , en daarbij is

het ons voor het begrip van een vilium. primas

conformalionis (dat men, zoo men wil, om het

woord « primae" tot het tempus gestalionis bet

perken kan) tamelijk onverschillig, welke oorza-

ken dezen pathologischen toestand te weeg brengen,

of dezelve in een mechanisch letsel , in eenen stil-

stand in de ontwikkeling van het een of ander

(2) Tn. L. W. BiscnoFF, Entviickelungsgcschicfitc da
Kaninchcneies , Biaunscliweig 1842 , en iu liel zoo

even genoemde werk op S. 27.



365

deel , die zelf door eene onregelmatige voeding

veroorzaakt kan worden ,
— terwijl de oorzaak

Tnn déze onregelmatige voeding weder in een

mechanisch letsel te vinden zijn kan ,
— te zoe-

ken is. Hier blijft het alleen moeijelijk te ver-

klaren , hoe sommige gebreken zich op eene zoo

bewonderingswaardige wijze bij kinderen van

denzelfden vader, zelfs bij verschillende moeders

verwekt . en omgekeerd bij kinderen van dezelfde

moeder herhalen ; maar het komt mij toch waar-

schijnlijker voor , dat de reden hiervan in uiter-

lijke omstandigheden, bijv. in fouten der vrou-

welijke teeldeelen, of wat het anderszijn moge

te zoeken is, dan in het idee der ontwikkeling

zelf, zoo als dit door velen uit eene te groote

vooringenomenheid met de bespiegeling geschiedt.

Eene fout in de kracht, eene verkeerde rigting in

den nisus formativus aan te nemen , schijnt mij

gewaagd, om niet te zeggen geheel onjuist, en

praeformaiie in eenen natuurkundigen zin geno.

men , is een wanbegrip. Indien mij dit echter

toegegeven wordt , dan is er tusschen een vilium

primae covformalionis , dat plaatselijk is , en

tusschen iedere andere plaatselijke ziekte geen

wezentlijk maar alléén een tijdelijk verschil , en

het komt er dus slechts op aan , chronologisch

het tijdperk der ziekte te onderzoeken. Daar nu

het scheef vernaauwd bekken een plaatselijk ge-

brek is en diensvolgens in deze laatste kategorie

hoort , wil ik de geopperde strijdvraag uit dat

oogpunt behandelen, of het scheef vcrnaauwde
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bekken gedurende het foelusleven of wel eerst na

de geboorte ontstaat.

I. Wat nu de ontwikkelinjjsgeschiedenis betreft,

zoo blijft het zeer te beklagen , dat wij lot nu

toe het scheef vernaauwd bekken alleen bij vol-

wassenen kennen , en dus slechts door gevolgtrek-

kingen , niet onmiddellijk door de waarneming
,

die alleen den strijd op eene voldoende wijze zou

kunnen beslissen , de ontwikkehng kunnen beoor-

deelen. Van het grootste belang ^chijnt mij hier

te zijn , dat men dien afwijkenden vorm van het

bekken niet alleen met ankylose van de si/nc/iov'

drosis sacro.iliaca verbonden , maar ook zonder

dezelve gezien heeft , zoodat men deze ankylose ,

die wel een zeer begunstigend moment voor het

ontstaan van de bewuste deformiteit zijn moet

,

voor iets bijkomends zou kunnen houden. Wan-
neer men zich namelijk voorstelt , dat de heen-

kernen van de eene helft van het heiligbeen niet

lot hare behoorlijke ontwikkeling komen , en dus

de eene helft van het bekken op eenen vroeg-

lijdigen ontwikkelingslrap blijft staan , dan zal

het natuurlijk gevolg daarvan zijn, dal het bek-

ken de door Naegele beschrevene ovale gedaante

verkrijgt , welke eene zoo groote overeenkomst

met den kinderlijken vorm van het bekken heeft,

en het moet daarbij tamelijk onverschillig of len

minste van een ondergeschikt belang zijn, of do

fibrocarlilago lusschen het darmbeen of het kruis-

Leen zich ontwikkelt of niet. Dat neemt niet weg,

dat , wanneer deze fibrocartilago niet gevormd
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vrorüt en er ccne synoslosts congenita beslaat,

de ontwikkeling van de^eene bekkenheift in eeneu

nog vee) hoogeren graad opgehouden en belem-

merd moet worden, dan wanneer deze sync/ion-

drosis regelmatig gevormd is: van daar dan ook,

dat de sijnostoeis voorhanden zijnde , de ver-

naauwing veel aanmerkelijker is, dan in dat enkel

geval , waar dezelve zonder synoslosis is waar-

genomen. . Naar deze beschouwingswijze is het

zeker, daf deze bekkenvorm aan een vitiuni con-

formaiionis toe te schrijven is, en het komt er

nu slechts op aan te weten , in hoe verre het vi-

tium in den eersten tijd der ontwikkeling te zoe-

ken is.

Naegei.e legt hier een zeer groot gewigt op de

groole gelijkheid , die de tot nu toe gevondene

«cheef vernaauwde bekkens met elkander hebben ,

eene overeenkomst , die inderdaad verwonderlijk

is. Het is waar, dat men deze op geene andere

wijze gemakkelijker verklaart , dan door aan Ie

nemen, dat de stilstand in de ontwiI<keling der

beenmassa in een vroeg tijdperk vallende, dezelfde

gevolgen na zich sleepte en daardoor eene gelijk-

soortigheid in de verschillende gevallen Ie weeg

bragt , die men uit geheel toevallige oorzaken niel

zou kunnen afleiden De eene ontsteking der

synchondrosis sar.ro - iliaca zal immers geheel

andere gevolgen hebben als de andere ; terwijl die

eigenaardige gedaante van het darmbeen op de

onregelmatige zijde , stellende de linea innomi-

nula bijna eeue regte lijn daar , bijna ondeak-
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Laar zijn lou , wanneer dezelve in eenen laleren

leeftijd, nadat het bekken geheel ontwikkeld was,

ontslaan ware. Dit verklaart zich van zelf, wan-

neer men er aan denkt , dat het achterste gedeelte

van het darmbeen op de zijde van de synostosis

zoo veel digler bij de middeliijn van het os sa-

crum zijnde , aan de geheele plaatsing van het os

ilium eene veranderde rigting geven moest , door

welke ook .de symphysis ossium puhis naar de

meer regelmatig gevormde zijde van het bekken

verschoven werd , zoo als wij reeds boven gezien

heliben. Bedenkt men nu daarenboven , dat het

bekken tegen de puberteitsjaren zijne normaio

grootte gewoonlijk reeds bereikt heeft , dat vóór

dien tijd echter de toevloed van het bloed tol het

syslema f^enilalium nog onbeduidend en dat de

onlslcking in de vroegste tijdperken der ontwik-

kehng niet vs'aargenomen is (1), dan wint het in

eene hooge mate aan waarschijnlijkheid, wanneer

wij de oorzaak van dien zonderlingen vorm van

het bekken in eene belemmerde ontwikkeling zoe-

ken , welker begin zeker in eenen vroegen tijd ,

echter zoo als ik geloof niet noodzakelijk in den

lijd vóór de geboorte gezocht moet worden.

(1) Th. L. W. Bischotf , üher Misshildungen u. s. te.

S. 34 : » Schon die Entzündung scheint mir indes-

»sen ein kaum in grösserer Ausdelinung zuzu-

»gebender palhologlscher Zustand, so wie dena

»auch eiue soienne EntzüuduDg irgend eines Thei-

»les in fiüherer Zeit, so weit mir bekannt, durch

«keine Beobachuing erwiesen ist."



n. Beschouwen wij nu ten tweede liet scheef

vernaauwde bekken met die hulpmiddelen, wel-

ke wij uit de vergelijkende ontleedkunde kun-

nen putten. Ik geloof, dat deze van een zeer

groot gewigt zijn. Wij zien , dat in de geheele

groote klasse der vogels , alleen met uitzondering

van het geslacht Aplenochjtes en bij zeer vele zoog-

dieren — Bradypus , Dasi/pus, Manis , Talpa,

tlrhidna , de vledermuizen — de synchoiir/roscs

sacro-iliacae in den normalen toestand geheel ont-

breken, zijnde het darmbeen met het heiligbeen

innijf versmollen , en ik geloof, dat ons dit eenen

zeer gewigligen wenk geeft , om deze deformiteit

in het ware licht te beschouwen , als eene fout

der vorming of liever nog als eene variëteit. Het

is voorzeker merkwaardig , en Robert heeft dit

in zijne Bcachreihung eines tm höchslen G-ade

quer verenf;ten. Bechens u. s. w, (^Karlsruhe unci

Freiburg 184-1) reeds aangehaald , dat er in hel

algemeen eene analogie tusschen oorspronkelijke

ankylosen en dierlijke vorming bestaat. Even

zoo is het ook gelegen met de meeste variëteiten

in het menschelijk ligchaam, die vooral in het

vaatstelsel zoo menigwerf voorkomen. Zoo is

het bekend , hoe het voorkomen van eenen Irtin-

cus anonymus op beide zijden , uit welken de

arteria subidavia en de carotis ontspringen

,

slechts eene herhaling van eene geheel normale

vorming bij de vele vogels en bij eenige zoogdie-

ren ifl; hoe somtijds bij den mensch de beide ar-

teriae varotides uit den /runrus anonymus ont-
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springen , zoo als dit bij .de ruminantia en het

paard regelmatig het geval is ; hoe zich de arte'

riae brachiales naar de analogie van de cetacea,

tnarsupialia en vele apen , hoog aan hel os hu-

meri in de arteria radialis en ulnaris vcrdee-

len , en hoe dit
,
geheel overeenstemmend met het

gewone geval bij de ankylose der sychri)7idroses

êacro-iltacae ,
gewoonlijk alleen op ééne zijde

voorkomt. Uit deze voorbeelden blijkt genoeg»

zaam , dat in het voorkomen van deze variëteiten

volstrekt geene symmetrie behoeft te heerschen ,

zoodat er dus aan de analogie hier niets hapert.

Behalve dat zien wij echter uit het voorbeeld

,

dal RoBERT in het aangehaalde werk naauwkeu-

rig beschreven heeft , dat de synostosis even zoo

goed op beide zijden gevonden kan worden , en

schoon dit dwars vernaauwd bekken , uit een ver-

loskundig oogpunt beschouwd , van de Naegelk-

sclie bekkensoort verschillend is , zoo valt dit on-

derscheid toch voor de ontleedkundige wijie van

zien geheel en al weg. Wij hebben dus ook een

voorbeeld daarvan, dat deze variëteit symmetrisch

voorkomt , en het is zeer waarschijnlijk , dat al-

leen het verzuim der onderzoeking van bekkens

van mannen en van zulke vrouwen , die nooit ge-

baard hebben, en de verwisseling met rhachitisohe

en door osteomalacia adullorum veranderde bek-

kens , die vóór dat Naeqele op de eigendomme-

lijkheden van deze vernaauwing oplettend gemaakt

had, dikwijls genoeg kan voorgevallen zijn, aan-

leiding daartoe gegeven hebben , dat wij tot op
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den hiiidigen dag slechU één voorbeeld van dien

aard kennen. Dat soortgelijke ankylosen op an-

dere plaatsen voorkomen is bekend , en zoo vindt

men somtijds de wervels door synostosis congé'

nita met elkaar verbonden. Een opmerkens-

waardig voorbeeld daarvan heeft Egertoh beschre-

ven , die bij het anlidiluviaansch geslacht /c^Myo-

saurus den atlas met den epistropheus door an-

kylose versmolten en buitendien nog door een

eigendommelijk interarliciilair- beentje « an ac-

cessory arlioulaling hone" (zoo als hij het ei-

genlijk onpnssend noemt} verbonden waar nam

:

k exlernatly there is a slrong line of demar-

« calion betwee7i the two bones , biit internalhj

« the cancelli appear lo pass from the one to

H the other." Belangrijker zijn nog d(c voor-

beelden van synostosis der symphysis ossium

pubis , welke onze beroemde G. Vbolik (l) ver-

zameld en beschreven heeft , en welke volgeus

dezen geleerde ook bij de synckrondosis sacro-

iliaca zonder verandering ia den vorm van het

bekken voorkomt : « an den übrigens gesunden

« u7id gut gebildeten Becken sind Darm- und

« Schambeine in ihrer Ve7bindu7ig ganz unbe-

« weglich" (1. 1. p. 6.). Hier ontbreken ook alle

teekenen van voorafgegane zi'jkle, en hel is dus

(1) G. Vnoi.iK, Uelei eine vollkommene Ferwacksung

der Gdenkt an den Kieuz-, Darm- und Scham-

Ueinen uhne voi hcrgei^angene kiankhaju Beschof-

Jenheit, AmslerJara lö'jl.
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hatuurlijk , hierbij niets dan eene veranderde vobj

ding aan te nemen. De ossificatie van de sum*
physi.1 ossium pubis komt ook vroeg bij de ru-^

minantia , de soh'i/un^ii/a
, pachydermata , rao-'

nolremalayooT , doch niet als synostosis von/re-

nita. Deze analogiën , welke wij aan de verge-

lijkende ontleedkunde onfleenen , schijnen er niet

onduidelijk voor te spreken , dat men deze geheele

afwijking in de vorming van het bekken meer als

eene variëteit , dan wel als eenen eigenlijk in des-

zelfs oorsprong pathologischen toestand te beschou-

wen heeft ; doch , even als wij dit reeds bij onze

redenering over de ontwikkelingsgeschiedenis za-

gen, is er niets, dat ons dringt, deze synostosis

voor eene aangeborene te houden
;
ja de aange-

haalde voorbeelden der rtiminanlia , solidungula,

pao.hyclermata , moHotrernata schijnen dat gevoe-

len zelfe niet te begunstigen. Dal deze variëteit

door derzelver gevolgen in het vrouwelijk lig-

chaam pathologisch is, noodzaakt ons natuurlijk

niet , dezelve als een gevolg eener acute ziekte te

beschouwen.

III. De pathologische ontleedkunde althans le-

vert hoegenaamd geen bewijs op , dat het scheef

vernaauwde bekken door ontsteking ontstaan zij.

Ik wil hier niet herhalen, wat door NAEbELE en

na hem door ühna (1) zoo juist en breedvoerig

over dit onderwerp gezegd is , maar alleen hier

(1; Zur Genese des schag verengten Btekens , vou Dr,
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opmerken , dat de onvolkomene vorraing der eene

helft van het os snnntm volstrekt de hoofdzaak

is , en den eigenaardigen vorm van het scheeve

bekken het beste verklaart ; de synostosis , schoon

zij hel ontstaan vun dien vorm begunstigt, is meer

als iets bijkomends te beschouwen , wordende het

scheef vernaauwde bekken zonder deze ankylose,

en de ankylose, zoo als Vbolik leert, ook zon-

der scheeve vemaauwing gevonden. De teeke-

aen, die Mahtiit (1) als bewijzend voor ontsteking

opgeeft, zoo als bijv. de teekens eener vooraf-

gegane coxalgie, de kleine lumina der foramina

nutritia , die UasA reeds met goede redenen

wederlegd heeft (2} , zouden zelfs dan , wanneer

(1) D. EoaARDUs Martin, de pelvi oblique ovatacum

ancylosi sacro-iliaca Programma etc, Jenae 1841.

(2) 1. 1. p. 301 : » Kbenso verbalt es sicb ," zegt hij,

»mit der Kleioiieit der Foramina nutritia, die mit

»ihrem kleiueieu Coiitentum nicht Folge der Ent-

»ziiudung ist, iind nicht das Zurückbleiben der

«Entwicklung bedingt, sondern , wie wir oben

• andeutelen, vod der Behinderung der Resorb-

» tion , der Orsache ihres Wachsthums , herriihrt.

»A\'iii'de durcli Entziindung und Exsudation die

» Blutbeweguog durchs Periost oder Mark gehin-

»dert worden sein, so musste der Knochen, so

«weit er dem Einfluss des Bluts entzogen ist, ab-

» sterben, necrosiren. Circulirt aber in den Kno-
» chengefasseu eine grössere Blulmenge , so dass

» es za vermehrter Kxsudation , nicht zur Ver-

» schliessiing der (iefasse kommt , wodurch die

• lljperosteose cntstehl, so inUssICD die Art.uutrit.

» nicht kleiner, .suiKJein grösser werden."

HAT. TijoscHa. l). .X.I bt. 3eu4. 25
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zij zoo veel gewigt hadden , als Martin aan de-

zelve toeschrijft, niet beslissend zijn, daar deze

teekens eensdeels volstrekt niet constant gevonden

worden, en men ten tweede ia die geval/en, waar

zij voorkomen , zoo als Ukka te regt gezegd

heeft , zou kunnen aannemen , dat de ontsteking

slechts een accidens was , en geenszins gedyvongen

is,, dezelve als causa efficiens te beschouwen^

Hoe ook de ontsteking die onvolkome ontwikke-

ling van het heiligbeen zou kunnen verklaren
^

begrijp ik niet regt, en waar dus dcie duidelijk

zigtbaar is , schijnt mij een vitium conformatio-

nis te moeten worden aangenomen , er mogen

teekenen , die eene ontsteking laten vermoeden

,

bijkomen of niet. Doctor Unba verhaalde mij,

dal hij onlangs bij Dübois , een dwars vernaauwd

bekken gezien had , waaraan behalve de slechte

ontwikkeling van het kruisbeen , die zich bijzon-

der ook in de kleinte der foramina sacra/ia te

kennen gaf, exostoses als teekenen eener ontste-

king zich toonden : ik zou steeds geneigd zijn

,

de ontstekking hier meer als accidens , dan als

causa efficiens te beschouwen , alhoewel men

overigens niet stellig ontkennen kan, dat de ont-

steking in dergelijke gevallen ook iets tot het

ontstaan van het scheef vernaauwd bekken kan

bijgedragen hebben. Dit zou vooral daar het ge-

val kunnen zijn , waar het heiligbeen vollediger

ontwikkeld is, en zoo geloof ik, dat het eene

bekken , dat Martin beschrijft (1. I. p. 8) , na-

melijk dat , hetwelk in het anatomisch museum te
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Hnlle bewaard wordt , tot de door Naecie be-

schrevene bekkensuort minder te rekenen is , zijnde

hetzelve meer scheef ovaal (oblique ovalaire) dan

scheef tiernaauwd , terwijl het os sacrum en het

os ilium maar in eenen zeer geringen graad on-

der de normale ontwikkeling terug gebleven zijn
,

en duidelijke exosloses als sporen van ontsteking

aan hetzelve te vinden zijn. Dat zulke enkele

voorbeelden aan Nahgele's denkbeeld geene we-

zenlijke afbreuk kunnen doen, spreekt van zelf;

aij bewijzen alleen , dat de ontsteking ook een

tneer of minder groot aandeel aan het ontstaan

van zulk een scheef vernaauwd bekken hebben

kan, zoo als dit dan ook in het kort berigt , dat

Henle in zijn reeds boven aangehaald Tijdschrift

geeft , reeds opgemerkt is. De gewone reden
,

waarom de ankylose ontstaat , schijnt echter niet

ontsteking maar eene veranderde voeding te zijn,

wordende, zoo als de oordeelkundige VaoLiKzegt,

uit het door Robert Listox ontdekte fijne net

van arteriën, in de plaats van kraakbeen, beeu-

8lof afgezonderd.

De mikroskopische onderzoeking van de beenstof

op de plaats der geossificeerde sijnchondrosis

sacro-iliaca heeft mij niets bijzonders opgeleverd.

Ik heb van het Autenrieth'sche exemplaar, dat

Naegblb van deze bekkensoort in zijne voortreffe-

lijke verzameling van bekkens bezit — hetwelk

juist op de plaats , waar anders de sychondrosis

gevonden wordt, doorgezaagd is, en dat Naegelb

de goedheid geliad heeft , mij tol dit onderzoek

25'
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over Ie lalen , waarvoor ik hem hier openhjk mij-

nen hartelijker! dank betuig — eene doorsnede

geslepen , in welke echter de beenligchaampjes

volkomen normaal en in gewone verhouding aanwe-

zig waren ; zoodat het mikrosknop ons hier verder

geene nadere inHchtin^ geven kan Van die fibro-

cuitilagineuse vezelen, die Hknle vooral in geossi-

ficeerde permanente kraakbeenderen waargenomen

heeft, heb ik niets ontdekt ^1).

Het is te hopen , dat men weldra deze wanstaU

tigheid van liet bekken op eenen vroegeren ontwik-

kelingstrap moge vinden , daar alleen de ontwikke-

lingsgeschiedenis het strenge bewijs kan leveren

van een gevoelen , 't welk men nu slechts door

behoedzame redeneringen in hooge mate waar-

schijnlijk kan müken.

(1) Heni,e, AUgtmdne Anatomie, Leipzig 1841. S.

826, waar hij zegt: n Einztlnt Lamellen vort ekr

»Flacke betracktet, fincle ick in der Regel glas-

» heil oder ganz feinkörnig , zuwciUn aber auck

•nfaserig , und die Fasern sind entweder blass wit

«aus Körnchen zusnmmengesekt , oder dunkel und

» rauh , niemals aber in langcren Strecken isolirbar

«sondern dstig , durch einander gefihi, mit einan

nJForte, den Fasern der Faserknorpel ganz iden-

•ntisck, Fasern dieser Art triffi man am hdufig-

yiitcn in ahnorm verknüchcrten Knorpcln, in ossi-

ytficiitem Rippenknorpel, Sclutdknorpel u. a."
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Onder de merkwaardigste voorwerpen van hei

plantenrijk behooren] die gewassen, welke men

fungi, zwammen en paddestoelen, pleegt te noe-

men. Nogtans vindt men weinige planten-fami-

liën , waarvan de kennis zoo luttel geacht werd

door de Kruidkundigen , dat zij zich gedurende

eene reeks van jaren , algemeen vergenoegden met

een oppervlakkig overzigt van de voornaamste

groepen dezer familie. Zelfs is het meer dan

waarschijnlijk , dat deze planten zouden gedeeld

hebben in het lot der overige cryplogamen, waar-

van de oudere Schrijvers bijna in het geheel geene

melding gema:ikt hebben, ware het niet, dat

sommige fun^i , sedert de oudste tijden , tot de

uitgezochtste lekkernijen op de tafels der aan-

zienlijken gerekend werden , en vele soorten ia

sommige landen tot een voornaam voedsel voor
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geringeren strekten. Etrst m de laatste jaren heb-

ben de Kruidkundigen eene meerdere belangstelling

getoond in de kennis dn fungi ; zoodat dan ook

eindelijk deze planten-familie uit den vorigen slaat

van minachting tot eenen gelijken rang als de

overigen is verheven. Die belangstelling is ech-

ter , op verre na , niet zoo algemeen , als deze

soort van planten verdient , hetgeen genoegzaam

blijkt uit een honderdtal Florae van verschillende

landstreken , waaraan het cryptogamische gedeelte

ontbreekt, of zeer oppervlakkig behandeld is. Het

is dan ook niet te verwonderen dat de beginnende

beoefenaar der Kruidkunde het vooroordeel op-

vat , dat de phanerogamische planten enkel op-

merking verdienen , en dat de studie der crypto^

gamen slechts voor weinige personen waarde bezit,

J!en natuurlijk gevolg van dit vooroordeel is, dat

hem een groot gedeelte van het plantenrijk ver-

borgen blijft , en dat hij den rijken overvloed van

stof tot onderzoek , die hem zijn eigen land aan-

biedt , versmaadt, om met veel moeite en kosten

een flaauw denkbeeld te verkrijgen van de plan-

ienvormen uit ver afgelegene gewesten. Het is

ons oogmerk niet , om het groot belang van de

keunis der bedektbloeijende planten voor de ge»

heele wetenschap breedvoerig aan te wijzen : de

voortreffelijke werken der beroemdste Kruidkun-

digen toonen dit ten duidelijkste aan. Maar wij

willen liever de beoefening dezer planten , onder

de jongere Botanici , in ons land , zoo algemeen

traohtea te maken , als die der zigtbaar bloeijende



379

gewassen , opdat zij door zelf te onderzoeken het

nul van deze studie leeren inzien. Hetzelfde hulp-,

middel , dat wij vroeger bezigden , om door

de opgave der bladmossen , uit de omstreken de-

zer plaats, eene dergelijke nasporing in andere

oorden van ons land uit te lokken , achten wij

nogmaals het geschiksle, om ook den lust tot de

studie der fungi op te wekken. Immers het

vooruitzigt om mede te werken tot de zamen-

stelling van de Flora van ons land stelt een' prik-

kel daar tot eigen onderzoek , waarvan de vruchten

niet alleen voor den onderzoeker , maar ook voor

de wetenschap niet zullen achterblijven. De studie

der cryptogamen vereischt het gebruik van den

mikroskoop ; en wanneer men zich vroegtijdig

gemeenzaam heeft gemaakt met de behandeling

van dit werktuig bij planten van de eenvoudigste

zamenstelliug , dan zal ook later het mikrosko-

pisch onderzoek der phanerogamen meer algemeen

geschieden , en aanleiding geven tol menige be-

langrijke ontdekking en opheldering over verschei-

dene nog duistere punten in de bewerktuigingsleer

der planten.

De volgende naamlijst vanƒKn^^ beval het grootste

gedeelte van onze verzameling uit de omstreken

dezer plaats , als ook eeriige soorten door onzen

vriend R. B. vab des Boscn in Zuid - Beveland

en Walcheren gevonden en met een • aangeduid.

Het overige gedeelte , welks vermeerdering met

d& fan^i uit andere streken van ons land, wij

met belangstelling Ie gemoet zien , hopen wij , in
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een ander jaar mede te deelen , ten einde de

bouwstoffen tot eene flora mycolo^ica van ons

land langzamerhand bijeen te brengen.

AGARICINEAE.

I. Aga7 icus.

Amanita.

A. Phalloides Fr. in si/lvatiris et umbrosis.

A. muscarius L. in umbrosis arenosis.

A. rubescens F r. in sylvatinis.

A. vaginatus Buil. in sylvalicis arenosis,

LEnOTA.

A. proceriis Sc op. in locis graminosis cam-

pestrtbus.

A. clypeolarius Buil. in vaporariis,

A. crislalus Bolt. in vaporariis.

A. cepaestipcs F r. in vaporariis caespitosus,

ABMtl.LAniA.

A. meileus V a h I. in liortis ad hasin truncorum,

A. laqueatus F r. in graminosis.

A. mucidus Schrad. in sylvaticis.

Tricholojia.

A. rulilans Schaeff. in si/lv.iiicis.

A. terreiis Schaeff. in sylvalicis.

• A. brevipes Buil, in terra humosa.
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Cl-ITOCYBE.

A. nebularis B a t s c h. in campestribui,

A. phyllophilus Pers. inter folia decidua.

A. candicans Pers. inter folia decidua.

A. infundibuliformis Schaeff. in sylvatidi.

A. gilvus Pers. in pinelis,

• A. laccalus Sc op. in umbrosis graminosis,

a, rufo-carnea. A. farinaceus H u d s.

h. lutea.

c. luleo-violacea. A. impolitus Schum.
d. obscure violacea. A- amelhysiinus Bolt.

e. monstrosa. A. monsfrosus Schum.

COLLYEIA.

A. fusipes Buil. in quercetis.

• A. velulipes Gurt. ad truncos salicinos el

fraxineos.

A. stipilarius F r. ad sdpites.

A, dryophilus Buil. in sylvaticis.

Mycena.

A. galericulalus Sc op. ad fruncos salicinos,

A. rugosus Buil. in sylvaticis,

A. polygrammus Buil. in sylvaticis ad truncos.

A. Acicula Schaeff. in graminosis.

A. echinipes F r. in cortice arborum putrido,

pLECaOTOS.

" A. salignus Pers. ad truncos.

A. ap|ilicatiis B a t s c h. ad truncos,

Voi.VAÜlA.

A. vol va CRUS Buil. in vaporariis,

• A. speciosus F r. in ruderaiis.
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Entoloma,

. A. rhodopolius F r. in sylvalicis.

A, clypeatus Fr. in sylvalicis,

Pholiota.

A. squarrosus F r. in sylvalicis.

A. mutabilis Schaeff, ad Iruncos,

Hebeloma.

A. riraosus Buil. in quercelis.

* A. geophyllus Buil. in sylvalicis.

A. crustuliniformis Buil. in helulelis,

A. destriclus Fr. in sylvalicis graminosis.

Galeba.

A. Hypnorum B a t s c h. inter muscos.

Crepidotus.

A. variabilis Pers. ad Iruncos arborum,

PsALLIOTA.

* A. campesiris L. in pralis.

A. silvicola Vill. in sylvalicis.

A. squamosus Fr. in sylvalicis.

Hypiioloma.

* A. fascicularis Hu ds. ad Iruncos.

Panaeolus.

** A. phalenarum Buil. in ruderatis.

* A. campanulalus L. in ruderatis.

* A. papiiionaceus Buil. in pralis arenosis.

A. fimicola F r. in pascuis.

PSATHYRELLA.

* A. dissetninatus Pers. ad Iruncos cariosos.

A. digitaliformis "Buil. ad Iruncos cariosos.
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II. Coprinus.

' C. comatus F r. in terra pingui.

C. alraraentarius F r. in terra pingui.

C. soboliferus Fr. in vaporariis.

* C. fuscescens Fr. ad truncos fraxineos.

B. stipite longo. A. strictus Pers. ad trun-

cos salicinos.

C. tomentosus Fr. in ruderatis,

* C. micaceus Fr. in lonis eullis.

*jï. A. congregalus Sow. ad lalera viarum

et in hortis.

C. deliquescens Fr. in sylvalicis.

C. lagopus Fr. in solo pingui.

«. nemorum Fr. in umbrosis,

(3. viarum Fr. in ruderatis.

III. Cortinarius,

Inoloxia.

C. albo-violaceus Fr. in sylvalicis.

Ubbmocybe.

C. atureiis Fr. in sylvalicis.

C. cinnamomeus Fr. in sylvalicis,

HVOROCVBE.

C. armeniacus Fr. in pinelo.

IV. Paxillus.

P. involutus F r. in aggeribus el lerra humosa.

y. Gomphidius,

G, vigcidus F r. in pinetis.
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VI. Uygrophorus,

Camabophyllus.

H. pratensis F r. in umbrosis.

Hyorocybe.

H. miniatus F r. in sylvalicis udis.

* H. conicus F r. in arenosis.

VII. Lactarius.

PiPERITFS.

L, torminosus Fr. in arenosis.

L. controversus Pers. cum praecedente.

L. piperalus F r. in graminosia umbrosis,

Dapetes.

L. deliciosus F r. in sylvalicis,

RUSSDLARES.

L> quietus F r. in sylvalicis,

L. serifluus F r. in sylvalicis.

L. obscuralus Fr. in sylvalicis.

VIII. Russuia.

R. nigricans F r. in sylvalicis,

R. rubra F r. in sylvalicis.

* R. fragilis F r, in sylvalicis.

R. integra F r. in sylvalicis.

R. nitida Fr. in sylvalicis musvosis,

IX. Canlltarellus.

Mesopüs.

C. cibarius F r. in sylvalicis.

C. aurantiacus F r, in piiielo.
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X. Jffarasmius,

Cor.LYBIA.

M. peronalus Fr. inter folia decidua.

• M. oreades F r. in graminosis.

M. archyropus F r. in sylvaticis adfolia decidua.

Mtceha.

M. androsaceus F r. ad ramulos.

M. Rotula F r. ad stipites et folia decidua.

M. epiphyllus Fr. ad stipites et folia decidua.

XI. Lèntinus.

L. lepideus Fr. ad Itgnum abietinum in vw
porario,

XII. Panus.

• P. stipticus ¥r. ad truncos putridos,

XIII. Lemites.

• L. betulina F r, ad truncos quercinos , hetu-

linos , etc.

L. abietina F r. ad lignum abietinum pu-

trescens.

POLYPOREAE.
I. Boletus,

B. luteus L. in arenosis.

B. flavidus F r. in sylvaticis udis.

B. chrysenlheron F r. in pratis arenosis.

B. edulis Buil, in sylvaticis et pratis are-

nosis.
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B. scaber F r. in arenosis.

B. felleus Buil. in sylvalinis,

II. Polyporas.

Mesopüs.

* P. perennis F r. in arenosis.

PLEUROi-ÜS. ^., v,^ ., i Jü30r .«Ü0C .M

* P. squ>iiuosus Fr. advarios trünnóa: " "

P. varius F r. ad iruncos cavos salicinos,

Merisma. „,.„.,^„gj^ llX
* P. confluens F r. in muscosis.

* P. sulfureus F r. ad tru7icos salicinos
, quer-

cinoa el fraxineos,

Apus.

P. mollis Fr. in fino sylveslri. - i:.ii,(i!,- .'i
•

P. fiimo'us Fr. ad Iruncos salicinos.

* P. adustus F r. ad iruncos ei radices arborum

putridos. f.iii'iiiMil .J *

P. hispidus Fr. ad tru7icum Pijri- Malii \

* P. igniarius F r. ad iruncos arborum. .

* P. salicinus Fr. ad Iruncos salictnoaty\'^

V. zonatus Fr. ad corticem arborum.

* P. versicolor Fr. ad iruncos varios.

P. abietinus Fr. ad lignutn abielinum.

P. contiguus F r. ad sepimenia et coriices ar-r

borum,

P. ferrugi'nosus Fr. ad ramos querainos ei po-

pulneos.

P. Medulla Panis Fr. in coriice akietino,:
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III. Trametes.

* Tr. suaveolens F r. ad Iruncos salicinos,

IV. Daedalea.

D. quercina Pers. ad truncos.

D. unicolor F r. in trunco Aesculi Uippo-

castani.

V. MeruHus.

M. Iremellosus Schrad. ad Iruncos.

M. serpens Tode. in trunco abietino putrido,

M. pulverulenlus F r. ad sepimenta.

VI. Bydnum.

B. Auriscalpium L. ad conos pineos,

VII. Irpex,

I. obliquus Fr. ad ramos quercinos,

AURICULARIEAE.

I. Tkelephora.

Mesopus.

Th. caryophyllaea F r. in arenosis udis.

Mebisha.

Th, terreslris £ h r h. ad lerram in sylvaticis.

II. Siereum.

Api's.

* St, purpureum Pers. ad truncos.
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* St. hirsulum F r. ad trunr.o».-

St. tabaciniim Fr. ad pinos.

* St. disciforme Fr. ad truncos varios
,
prae-

c.ipue saliciiios,

iri. Auricularia,

* A. mesealerica Dull. in trabibus pulridis.

IV. Corticium.

Apcjs.

C. ochroleucum Fr. ad truncos.

HlMANTlA.

C. giginleum Fr. in corlice pi7ieo,

C. lacteum F r ad cortic.es.

C. radiosum Fr. ad lignum et r.ortices pu-

trescen/es.

C. laeve Pers. in li^no putrido.

Leiostroma. '

'. '

C. calceum Fr. in ligno abiefino vetusto.

* C. queicinura Pers. in ramis tjuercinis.

C. cinereurn F r. «« ligno.

* C. jiolygQnium Pers in li^no et cortice.

C L A V A R I E A E.

I. Clavaria.

TÏAMAniA.
, ij^

C. coralloides L. in sylvaticis muscosis.

C. ciuprea Huil. in graminosis-

C. crisUla Holmsk- in syfra/icis.

C. riigosa Buil. in sijhiatlvis.

C Krombliolzii Fr, in graminosis.
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C. Kunzei Fr. in sylvaticis. '

C byssiseda Pers. in ligno pulrescente.

Syncorvnb,

C. inaequalis Fr. Clav. auraniiaca Pers. m
graminosis.

II. Calocera,

C. cornea Fr. in truncis putridis,

III. Typhula.

T. erylhropus Fr. ad folia putrescentia.

IV. Geoglossum,

G. hirsulutii Pers. in graminosis sylvaticis,

TREMELLINEAE.
I. Tremella,

Cr-ncuniNAE.

Tr. mesenterica R e t z. in cortice pineo.

CoHYNE.

» Tr. saxcoidcsY r. in ligno putrido et ad truncos,

II. Dacrymyces.

D. stillatus Ne es. in ligtio abietino putrido,

ELYELLACEAE.
I. Morchella.

* M. esculenta Pers. in arenosis.

II. Uelvella»

H. crispa Fr. tn sylvaticis.

KAT. TijD^cnR. D. XI. Si. 3en4. 26
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H. lacunosa A f z. in gram>no/tis xyli'alivis.

H. elastica fi ui I. in sylvaticis u</is.

III. Leotia.

L. lubrica Pers, in sylvalicis humidis,

IV. Pe%iza.
AtLIDRIA.

P. aurantia Pers. in qtiernefo ad t-rram.

P. cochleata H u d s. in sylvaticis ad lerram,

P. geochroa Pers. ad radioes quercinos,

P. vesiculosa Buil. in terra pingui.

P. macropus Pers. in sylvaticis subnudis.

P. tuberosa Buil. in umbrosis inler radices

Anemones nemorosae.

P. rulilans Fr. in terra pingui inter gramina

et muscos.

Lachvea.

P. nigrella Pers. in terra pingui nuda.

P. hemisphaericaW i g g. in sylvalicis arenosis.

P. virgiiiea Batsch. jj. carpopliila Pers. ad

pericarpia et siipites.

P. nivea F r. ad ramulos putridos.

P. bicolor Buil. ad ramulos quercinos et

lllWiCOS.

P. «Ibo-violasceiis A. S. ad corlicem arhorutn.

P. corlicalis Pers. ad corticem Aesculi Hip'

pocastani.

P. papillaris Buil, ad ligna.

P. sulphiirea Pers. ad caules Urnbelliferarum,

• et V'liciie dioicae.

P. anomala Pers. ad ligiium trunci cariosi,

P. fusca Pers. ad cortices salicinos et alneos.
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Phi ALIA.

P. firma Pers. ad ramulos dejectot.

P. fructigeua Buil. ad virguita emortua.

P. imberbis Buil ad lignum puirescens.

P. herbarum Pers. ad ramenta dejecta.

P. chrysocoma Buil. ad lignum putridum.

P. cinerea Batsch. ad lignum putridum,

P. pallida S c h u m. ad (runcos.

V. Patellaria.

P. coriacea Buil. in Jimo equino.

VI. Ascobolus.

A. furfuraceus Pers. in fimo vaccino.

* A. Trifolii B e r n h. in foliis Medicaginis lu~

pulinae.

VII. Bulgaria.

B. inquinans F r. ad iruncos emortuos.

B. sarcoides Fr. ad truncos dejectot.

VIII. Cenangium.

C. ferruginosum F r, in cortice Pini sylvestris.

SCLEROTIACEAE.
I. Sclerolium.

Scl. Semen Tode. supra folia putrescentia.

* Scl. dururn Pers. ad caules ümbelliferarum

et Solani tuberost.

' Scl. populinum Pers, in foliis populneis am-

phigenum,

* Scl. herbarum Fr. Scl. Euphorbiat Kze. in

caule el foliis Euphorbiae Peplus et

exiguae,

26
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Scl. ferrugineum Sc hum. Gallae in foUis

quercinis speciosissimae.

II. Spermoedia,

* Sp. Clavus Fr. in cerealibus, Arundine Phragm.,

Lolio perenni , Tritico repente.

PHALLOIDEAE.
I. Phallus.

Ph. caninus H u d s. in sylvaticis ad trunnos

j>utridos,

II. Clathrus.

Cl. cancellatus L. ad ripam aquae hortum

Acad. Lugd. Bat. alluentis semel.

NIDÜLARIACEAE.
I. Nidularia,

N. striata Buil. ad terram inter quisquilia»

putridas-,

N. catnpauulata Sibth. ad ramenta h'gnea.

N. Crucibulum F r. ad sepimenta verticalia

abieiina vaporarii.

CARPOBOLAE.
I. Sphaerobolus.

Sph, stellatusTode. adrasuram. ligniputridam,

PHACIDIACEAE.
I. Rhytisma.

* Rh. salicinum Fr. ad jolia Salir.is capreae.

*
I |J. minus, umbonalum, Xyloma urn'
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* Rh. acerinutn F r. in foliis Acerinis.

Rh punclalum Fr. cum praecedenle,

II. Phacidium.

Ph mullivalve S c h m. in foliis llicis Aqui-

foliae epigenum.

III. Eustegia.

E. llicis Moug. in foliis llicis Aquifoliae.

IV. Hyslerium.

H. Fraxini Pers. ad ramos emorluosfraxineos,

H. pinastri S c h r a d. infoliis Pini sylvestris,

|ï. juniperinum Fr. ad ramulos Jw
niperi Sahinac.

* H. arundinaceum Schrad. ad culmos Arun-

dinis Phragmitis,

SPHAERIACEAE.
Sph Hypoxylon Ehrh. ad /runcos vetustot

una cum varietatibus

:

•
(?. cupressiformis Woodw.
y. pedata Fr.

Sph. fusca Pers. ad corticem alneum.

Sph. argillacea Fr. ad corticem Coryli Avel'

lanae.

Sph. cohaerens Pers. ad Iruncos salitiinos

emorluos.

Sph. stigma II o f f m. in cortice fraxineo.

Sph. ([uercina Pers. in ramis quercinis de-

jeclis.
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Spb. fata Pers. in corlice /raxineo.

Sph. cinnabarina Tod e. in ramis el truncis

arborum emorluis.

Sph. coccinea Pers. in corlice arborum.

y sanguinella F r. r.um specie.

Sph Ribis T o d e. ad ramos Rihis riigri in

Tubercularia vulgari.

Sph. pulicaris F r. ad ramos sambucinos e-

morluos.

Sph. mucosa Pers. ad Cucurbitacearum »e-

pones.

Sph. riniosa A.S. ad culmos Arundinis Pkraf^m.

Sph. arundinacea Sow ad cu/mos Arundinis

l'hragm.

Sph. Gramiiiis Pers. ad folia graminum.

Sph. allicina Fr. in fuli'S Allii forri.

Sph. slercoraria Sow. in fimo equino.

Sph. Pulvis pyriu3 Pers. ad Irunr.os emortuos.

Sph. masloidea Fr. in Irunco c.avo salicino.

Sph. pcrtusa Pers. in ramis fraxineis et

ligno induratis.

Sjih. eulj'pa Fr. ad Iruncum emor/uum pO'

pulneum.

Sph. operculala A. S. in truncis emortuis.

Sph. strobilina Ho II. et Sc hum. ad eonos

dejec/os Pi?ii Abietis.

Sph. Ilicis Fr. adfolia arida Ilicis Aquifoliae.

Sph. Demalium P e r s. in caulibus emortuis

p/antarum perennium.

Sph. rubella Pers. in caulibus ümbellifera-

rum.
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* Sph. complanata Tod e. ï'« caulibut kerbarunt

emorluis.

Sph. Doliolum Pers. ad virgulla,

* Sph. herbarum F r. ad caules kerbaceos.

Sph. tubaeformis T o d e. ad folia alnea de-

jecla.

* Sph Hederae S o w. in foliis Hederae Uelicis.

* Sph maculaeformis Pers. in foliis qu«rcinit

et Sorbi Aucupariae.

* Sph. punctiformis Pers. in foliis quercinis et

fagineis amphigena.

* Sph. Aegopodii Pers. in foliis Aegopodii Po-

dagrariae,

Sph. hederaecola F r. in foliis Hederae Helicis,

Sph. frondicola F r. in foliis populneis,

Sjjh aesculicola Fr. in foliis Aesculi Hippo-

castani.

Sph, Dianthi A. S. in foliis Saponariae ofp.-

cinalis,

Sph. cruenta R z e. in foliis Convallariae Po-

lygonati , multiflorae et majalis.

Sph. vakans Fr.

a. atriplicicola Fr. in. foliis vivis

atriplicinis.

* p. rumioir.ola. in foliis Rumicis

crispi, Acetosae , et obtusifolii.

* /. fragariaecola. in foliis Fraga-

riue vescae.

II. Dolhidea.

* D. typhina Fr. ad r.ulinos Holvi mollis et

Daclyli glomerati.
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D. rubra Fr. ad folia Fruni spinosae,

D. fulva Fr. ad folia Pruni Padi.

D. ülmi F r. ad folia Ulmi campestris,

D. Podagrariae F r. ad folia Aegopodii i'O'

dagrariae,

D. Himantia F r. in eaulibus Umbelliferarum.

D. Asteroma Fr. in foliis Convallariae multif

florae.

D. Fraxini F r. in foliis fraxineis.

* D. Ranunculi Fr. in foliis Ranunculirepentit,

• D, Robertiani F r. infoliis Geranii Robertiani,

III. Labrella.

L. Pfarmicae D e s m. in foliis Ackilleae Ptar-s

tnicae,

C Y T I S P O R E A E.

I. Sphaeronaema,

Sph. conicutn F r. in cauhbusplantarum ker^

bacearum.

Sph. truncatum F r. in ligna abietino,

II. Cytispora.

C, leucosperma F r, in ramulis salicinis,

XYLOMACEAE,
I. Leptostroma.

L . ocellatutn Pers, in foliis Betulae albae»

II. Ectostroma.

E. Sedi F r. in foliis Sedi Thelepkii,
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E. IriJis Fr. in foliis Iridis pseud-acori.

£. Liriodendri F r. in foliis Liriodundri tuli'

piferae.

LYCOPERDEAE.
I. Geaster,

G. fimbriatus Fr. in arenosis.

G. inammosub C h e v. in syivafic.is arenosis,

G. rufesceiis Pers. in arenosis sylvalicis.

II. Bovis/a.

* B. nigrescens Pers. in arenosis,

B. plumbea Pers. in campesiribus arenosis.

UI. Lycoperdon.

L. giganteum Batsch. in graminosis cam-

- pestribus.

* L. coelatum Buil. in pratis arenosis

L. pusiilum Batsch. in terra pitigai nuda.

L. saccatutn fl. dan. in arenosis campesiribus.

L. gemrnalum B a t SC h. in sylvaticis arenosis

cum varielalihus :

a. excipuliforme Pers.

/3. perlaturn Pers.

y ecbinatum Pers,

S. furfuraceum F r.

L. pyrifornje Ru pp. in arenosis.

III. Tulostoma.

T. maramosum F r. in arenosis.



SCLERODERMEAE.
I. Scleroderma.

Scl. yulgare F r. in sylvaticia ad terram.

Scl. verrucosuni Pers. in sylvaticis et areno-

sis subnudis.

Scl. pedunculatum Lk, in sylvaticis arenosis,

CENOCOCCEAE.
I. CenoGoccum.

C. geophilum F r. in sylvaticis Tnuscosis ad

terram,

p. byssisedum Fr. passim cum

specie.

AETHALINEAE.
I, Lycogala,

L. epidendrum Fr. ad tru7ir.os pu/ridos.

L. parielinum F r. ad lignum et ckartam loei*

suffocatis.

II. Reticularia.

R. muscorum F r. in Bypno puro,

III. Aethalium.

Aetli. septicum Fr, in corfice vaporariorum,

, IV. Spumaria.

Sp. iilba DC, ad culmos graminumetstipiles.
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PHTSAREAE.
I. Diderma,

D. vernicosum Pers. ad culmos graminum.

D. Spumarioides Fr. ad folia , muscos et cul'

mos graminum.

ir. Didymium.

D. farinaceum S c h r a d. ad lignum.

D. nigripes Fr. ad lignum.

D. cinereum F r. ad lignum ei corlices.

III. Physarum.

Ph. niitans Pers. in ligno putrescente.

Ph. bryophilum F r. in Uypno puro.

IV. Craterium,

Cr, pedunculalum Trentep. in folio quer-

cino deciduo.

Cr. ininutum Fr. ad muscos,

S T E M O > I T E A E.

I. Stèmonitia.

* St. fusca R o t II. ad Iruncos pulridos,

TRICHIACEAE.
I. Arcyria.

A. cinetca F r. in Uypno puro,

II. Tric.hia.

Tl , varia Pers. in cor/ice vaporariorum.
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IFI. Perichaena.

P. populina F r. in cortice putrescente Populi

tremulae.

TRICHODERMEAE.
I. Hyphelia.

H. nigrescens F r. ad truncos fraxineos.

H. terreslris F r. in terra denudata humosa.

II. Trichoderma.

Tr. viride Pers. ad truncos putridos,

j,, Tr. dubium Pers, ad truncos cariosos.

PERISPORIACEAE.
I. Antennaria.

* ,A. cellaris Fr. in celiia lagenas et dolia ob-

tegens,

A. pinopliila Ne es. in ramulo Pini Piceae.

W. Erysiphe.

* E, pannosa W a 1 1 r. ad ramos juniores Ro-

sarum,

* E. macularis F r. ad folia Humuli Lupuli.

E. communis F r. ad folia plantarum herba-

cearum.
*

a. Ranunculacearum W a 1 1 r, ad

folia Aquilegiae vulgaris et Ra?iunculi

Philonotis.

(?. Legiiminosarum Wal Ir, ad

folia Pisi sativi.
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—

—

/. Rubiacearutn F r. ad Galium

Aparine.

* 5. Carduacearum F r. ad folia

Lappae lomentosae.

* » {. Asperifoliarunn Fr. ad filia

Symphyti offjc. el Mijosotis intervieJiae.

*
(f.

Labiatarum Wal Ir. in foliis

Lamii purpurei.

j(. Plantaginearum F r. in foliis

Planlaginis majoris.

E. penicillala S c h 1 e c h t. in foliis frulicum

aniphigena,

a. E. Berberidis DC. in foliis

Berberidis vulgaris.

—

:

j?. E, Viburni Opuli Moiig. in

foliis Vihur7ii Opuli.

y. E. Lonicerae DC. in foliis

l.onieerae Xylos/ei.

* E. bicornis F r. in foliis Aceris campeslris et

Pseudo-Platani.

E. depressa L k. in foliis Arctii lomen/osi.

APIOSPORIEAE.
I. Illosporium.

I. roseum Fr. in Parmelia ciliari.

CEPHALOTRICIIEAE.
I. CephaloCrichum,

C. Stemotiitis Neef^. in lif^nn putrcscente»
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M U C O R I -> A E.

I. Eurotium.

E. herbariorum L k. in ligno putrUlo.

DEMATIEAE.
I. Myxolrichum,

M. chartarum K z e. in charta flava toets suf'

focatis,

IL Helminthosporium.

H. Tiliae F r, in ramis emoriuis tiliaceis,

* H. Eryngii F r. ad caules Eryngii campestris,

III. Polythrincium.

* P. Trifolii K z e. in foliis Trifolii repentis et

T. pratensis amphigenum,

IV. Cladosporium.

* Cl. herbarutn L k. in culmis Allii vinealis.

* Cl. Fumago L k. in foliis variis languescen-

libus.

V. 0%onium.

O. fulvum Pers. in ligno putrido.

VI. Rhizomorpha.

* Rh. subcorticalis Pers. sub corlice salicino.

Rh. divergens G r e v. sub corlice pineo.

Kh. intestinalis Pers. in substanlia lignea

Vlmi campestris.
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»I U C E D I JN E S.

I. Botrytis,

* B. cinereaPers. ad caules planiarum ptUridoa,

B. tenera Pers. in hgno putrescente.

* B. parasitica Pers. in foliis languescentibus

Schoberiae niaritimae.

* B. farinosa F r. in foliis Sonchi oleracei et

Lapsanae communis.

* B. effusa D e s m a z. inflorihus Anthemidis Co-

tulae et Chenopodii albi.

IL Aspergillus.

A. glaucusLk. in herbis male aiccatis caifles

et folia denso agmine tegens,

III. Penicillium,

P. glaucum L k. cufn praecedente specie.

IV. Sporolrichum.

Sp. cinereo-virens F r. in caulibus putridig.

Sp. flavicans F r. ad ramos emor/uos.

Sp. tnacularum L k. in foliis rosarum.

V. Trichothecium.

Tr. roseum L k. ad lignum putrescens.

VI. Oidium.

O. Monilioides Lk. in foliis Trilici repentis.

SEPEDOKIEAE.
I. Sepedonium,

S. clirysospermum L k. in Bolelo chrysenthero.
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TUBERCULARIEAE.
I. Tubercularia,

* T. vulgaris Tode. in ramis variis cum varie^

talihus : T. minor L k. et T. confluens P e r a.

II. Fusarium.

F. Tremelloides Grev. ad caules Urticae di-

otcae.

* F. heterosporium Ne es. ad semina Glyceriae

fluitanlis.

III. Uredinaria.

U. va^ns Cbev, in cortice Alni glutinoSaeé

STILBOSPOREAE.
I. Naemaspora.

N. crocea Pers. in ramis Titiae emorluis.

II. Seploria.

* S. Ulmi F r. in foliis Ülmi campeslris epi-

gena.

* S. OxyacanihaeKze. in foliis Crataegi Oxyof

cunChae hypogena.

III. Slilbospora.

Si, OTata- Pers. ad corlicem Juglandis regiae.

IV. Melanconium,

M. disseminatum Lk. ad lignum.

M. sphaerospermum Lk. ad culmos arundi-'

naveor.
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SPORIDESMEAE.
I. Sporidesmium.

Sp. atrum Lk. ad itgnum et corticem.

II. Aregma.

A. Phragmidium Fr.

a. biilbosum F r. m foliis Ru-

borum hypogenum.

(ï. mucronatum F r. in foliis

Rosarum amphigenum,

UI. Toruia.

T. antennata Pers. ad lignum.

IIYPODERMEAE.
I. Podisoma.

F. Juniperi Sabinae Fr. ad ramos Juniperi

Sabinae.

II. Pucoinia.

P. Calthae Lk. in foliis Calthae palustris am-
pkigena.

* P. graminis Pers. in foliis graminum amphi-

gena.

* P. Striola L k. in foliis Arundinis Phragmi..

lis amphigena.

* P. Polygonoriim L k. in foliis Pohjgoni am»
phibii Convolvuli cl Persicariae hypO'

gena,

ntT. TijoacBK. D. XI. St. 3cn4. 27
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* P. Glechomalis L k. in folits Glechomatis he-

deraceae hypogena.

P. Genlianae Lk. infolits Gentianae cruciatae

amphigena.

* P. Compositarum S c h I e c h t, in folits Leon-

tor/i palus/ris , Taraxaci officin. et Picridis

hierar.ioidis hypogena.

* P. Discoidearum Lk. in folits Artemisiae Ah-

sinthii amphigena.

* P. Umbelliferarum DC. in foliis Angelicae syl-

vestris el Apii graveol. hypogena.

* P. Aelhusae Lk. in foliis Aethusae Cynapii hy-

pogena.

P. Anemones Pers. in foliis Anemones né-

morosae hypogena.

P. Violarum L k. in foliis Fiofae hirtae hy-

pogena.

* P. Lychnidearum Lk. in foliis Moehringiaé

trinervis , Alsines mediae , Lychnis ves-

pertinae et sylvestris amphigena.

P. Circaeae Pers. in foliis Circaeae lule-

fianae hypogena.

* P. Pninorum Lk. infoliis Pruni domesiicae hy-

pogena.

* P. Liliacearum DC. in foliis Ornilhogali um-

bellati amphigena,

" P. AUii D e s m. infoliis Allii sativi amphigena.

P. MeiUhaePers. in foliis Menthae aquaticae

hypogena.

P, Aegopodii Lk. in nervis Aegopodii Po-

dagrariae.
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III. Caeoma.
Ubedo.

C. sitophilum L k. in seminibus Tritici sativi.

* C. longissimum S c h I e c h t. ïn foliis Poae

aquaticae et Phalaris arundinaceae am-
phigenum.

C. utriculosum N e e s. in perigonio Polygoni

Braunii.

* C. lineare Lk. in foliis Holci mollis amphi-

genum,
* C. Rubigo L k. in foliis Holci lanati amphi-

genum.

C. Caricis L k. in valvulis et seminibus Cari-

cis arenariae.

C. Alliorum L k. in foliis Allii Cepae epi-

genum,

* C. Orchidum L k. in foliis Orchidis latifoliae

epigenum.

* C. Polygonorutn L k. in foliis Polygoni Con-

volvuli , avicularis et Persicariae amphi-

genum,
* C. Rumicum L k. in foliis Rumicis Acetosae

,

obtusifolii et Uydrolapalhi hypogenum,

* C, Belarum L k> in foliis Betae vulgaris hy-

pogenum.

* C. Rhinanthacearum L k. in Bartsiae Odont.,

Euphrasiae off. , Rhinatithi crisla Galli
,

Melampyri arvensis et vulgati foliit hy-

pogenum.

C, Syraphyti L k. in foliis Symphyli ojficin.

hypogenum,

27»
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* C, Campanularum Lk. in foliis Campanitlae

rotundif. et Rapunculi hypo^enum.

* C. Gompransor Schlecht. in foliis Sonchi

arvensis , Lapsanae vommunis , Leonlodi

Taraxaci , Cacaliae hastaiae, Tussilaginis

Farfarae , hypogenum.

* C. suaveolens L k. in foliis Cirsii arvensis

hypogenum,

C, Artemisiae L k. in foliis Artemisiae Ahro-

tani epigenum,

* C. Senecionis Schlecht. in foliis Senecionis

vulgaris , visnosi , sylvatici liypogenum,

* C epigallicum Schlecht. in foliis Galii pa-

lus/ris hypogenum.

* C. Urabellalarum Lk. in foliis Chneroph. syl-

vestris hypogenum ; in foliis Apii gra-

veolenlis amphigenum,

C. Calthae Lk. in foliis Callhae palustris

amphigenum.

* C. Caryophyllacearum Lk. in foliis Ceraslii

trivialis et viilgati , Alsines marinae , Ay-

pogc?tum.

* C. sparsum L k, in foliis et culmis Armeriae

maritimae.

* C. miniatum Schlecht. in foliis, peliolis et

fruclibus Rosarum ; in caule el foliis Spi-.

raeae Dlmariae.

* C. Rosacearum L k. in foliis Rosae caninae

et cenlifoliae hypogenum.

*_ C. Polenlillaium L k. in foliis Polcnlillae rejy-

lanlis hypogenum.
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C. Ruborum L k. in fuliis Rtibi caesii htjpo-

^enum,

C. porphrogenetQ Lk. infoliis Pruni domeslicae

hypogenum.

C. Trifolii S c h I e c h t. in foliis Tri/ohi pra-

,

iensis annphi^enum,

* C. polymorpha W a 1 1 r. in foliis Agrimoniae

Eupat. hypogemim,

* C, apiculatiitn Schlecht. in foliis Medica-

'^inis lupulinae , Cylisi Laburni et sessili'

folii hypogenum,

* C. appendiculatum L k. in foliis Phaseoli vul-

garis , Vfoiae Fabae , Pisi salivi , hypo-

genum.

* C. candidum Ne es. infoliis et caule Trago-

pogonis pwrijolii , Capsellae Bursae pas-

toris, Scorzonerae Aispanicae, Cardaminis

hirsutae, Arenariae mediae , Senebierae

Coronopus , amphigenum.

C. ^. grossum Pers. in foliis Por-

'tulacae oleraceae hypogenum.

C, Valerianae Lk. iiifoliis Valerianae ofjicin.

hypogenum.

* C. Lini L k. i7i foliis et caule Lint catkartivi

liypogenum.

* C. gyrosum L k. j>j ƒo/^Ï4 Rubi Idaei epigenum,

* C. Euphorbiuccarura Lk. in foliis Euphorbiae

Helioscopiue , Peplus , exiguae , amphi-

genum.

C. rylindrioum L k. in foliis Bclulae ulhue

,

tupuh, hypugonum.
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* C. aegirinum S c h I e c li l. i?i /oliis ei petiolit

Populi albae hypogenum,
* C. mixtum Lk. in foliii salicinis hypoge-

num.

* C. epileum S c h I e c h t. in /oliis Salioia vimi-

nalis hypogenum.

* C. Caprearum S c h | e c h t. in foliis Salicis

auritae et capreae hypogenum,

Aecioium.

C. Convallariatum Lk. in foliis Convallariae

majalis.

C. Alliatum Lk. in foliis AUii ursini,

* C. rubellatum Lk. in /oliis Rumicis Acelosae,

r.rispi , Hydrolapatki , obtusi/olii et Rhei

undulati.

C. Melampyralum K z e. in /oliis Melampyri

vulgafi et nemorosi,

* C. Borraginatum Lk. in /oliis lynopsis ar-

vensis,

C, Tragopogonatum L k, in foliis Crepidit

teciorum,

* C. Compositatum Lk. in /oliis Soncki asperi

,

Asteris Tripolii , Tussilaginis Far/arae,

* C, Buniatum L k. in /oliis Bunii BulbocaS'

lani , Oenanthes Lachenalii el Dauci

Carotae.

* C. Ranunculaceafum L k. in /oliis Ranunculi

act is , bulbosi , Ficariae.

C. leucospermatum L k. in /oliis el petalia

Anemones nemorosae.
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* C. quadrifiJum L k. m foliis Anemones coro'

nan'ae el hortcnsis.

* C. Berlierjdatum Lk. in foliis Berbcridis vul'

f;aris.

C. Violalum L k. in folii» et petiolis Fiolae

hirsulae.

C. Epilobiatum L k. in foliis Epilobii hirstili,

C, crassatum L k. in foliis et petiolis Hhamni

Fravsulae.

C. Grossulariatum Lk. in foliis Ribis Uvae

crispae.

C. Rhatnnatiim L k, in foliis Rkamni Fran-

gulae.

C. Eiiiihorbiatum L k. in foliis Eupliorbiae

Cijparis-iias. Eu|>horbia degener.

C, ürlicatutn L k, in p Uiolis et foliis ürtir.ae

dioinae.

* C. Orcliideatum. in foliis Orchidis Ifttifoliac,

Ceratites.

* C. cylindrites L k. in foliis Crataes;i OxyU'

e.anthae , ilespili et Pi/ri Cydoniae.

* C. Roesleliics Lk. in foliis P'jri communis et

salicifoliae.

IV. Uslila^o.

* U. Iiypodyles S c li L tn vaginis Elymi arenarii

et Trilici repcnlis var. marilima.

U. receplaculoruin F r. in reccplaculis Trngo-

pofjonis pratvnsis.
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* U. anllieiarum Fr. i?i anlheris Lijcknidis fes*

pertinae et Cerastii aqiial.

* U. segclum F r. j>j spicis cerealium.

PHYLLERIACEAE.
I, Erineum,

' E. Tiliaceutn Pers. in foliis Tiliae europaéae

awpkigenam.

* E. Juglandis Schleich. in foliis Jaglandis

regiae hypogenum,

* E. pyriiiutu Pers. in foliis Pyri Mali hypO'

genum.

' E. acerinum Pers. in foliis Aceris Pseudo-

platani hypogenum.

* E. Pseudo-Plalani Kze. ^?Jƒö/^^sylcer^'s /'«ewrfo-

platani hypogenum.

* E. Vifis DC. in foliis Vilis viniferae amphi-

genum.

E. roseunn Schulz. in foliis Betulae albaë

epigenum.

E. platanoideum Fr. in foliis Acei'is plata-

noidis hypogenum,

* E. populinum Pers. in foliis populinis hypo-

gentim.

* E. alneum Pers. in foliis alneis hypogenum,

E. fagineuni Pers. in foliis fagineis hypo-

genum.

p. purpureum L k. E.fagineum DC.

in foliis Fagi sylvalicae var. sangidncue

hypogenum.
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E. Padi R e b e n t. in foliis Pruni Padi hy-

pogenum.

* E. clandestinum Grev. in foliis Crataegi

Oxyacanthae hypogenum.

E. aureum Pers. in foliis populinis ampki-

genum.

MüSCI FRONDOSI.

Physcoraltrium fasciculare Br. et S c h. in sylva-

ticis arenosis , Poelgeest prope Lugd, Bat.

Fissidens incurvus S c h w. in solo argillaceo

Lugd. Bat.

Dicranurn congestum B r i d. in arenosis Lugd. B,

Dicranum flexuosum H e d w. in sylva Hagae

Comilum.

Barbula inclinata S c h w. slerilis in collibus

arenosis prope Hillegom.

Barbula latifolia Br. et S c h. ad arborum trun-

cos , Lugd. Bat. slerilis.

Orthotrichum slramineum Hom se 11. ad Iruncos

salicinos Lugd. Bal. rarius.

Bryum torquescens Br. el Sch.

cernuiim Br. et Sch.

inclinalum Br. et Sch. in dunis prope

Noordwijk , uli cl praecedentes species.
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bimum S c h r. in pratis palustribus L. B.

pallens S w. in palustribus argillaceis ,

Luffd. Bat. rarius.

Maium rostratum Schw. in sylvalicis arenosis

Lugd. Bat, sterile.

Fontinalis antipyretica L. in locis udis , Bent-

veld prope Harlemum , fructificans.

Climaciiun dendroides Web. et Mohr. tn. col-

libus arenosis prope Bennenbroeh , cum

fructu,

Hypnum lycopodioides Schw.
—— cordifolium H e d w. utraque species

sterilis in locis udis , Bentveld.

Stokesii Turn. Lugd. Bat.

rivtjiare Br. et Sch. Species inedita.

In paludosis prope Warmond.

Polytrichum striclum M e n z. In paludosis prope

Lei/muiden.

Catharioea minor Br. Lugd. Bat.
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Elk , die den voortgang der Pliysiologie in de

laatste jaren ook slechts oppervlakkig heeft nage-

gaan, weet hoe groote vorderingen mea in de

keunis der bevruchting en ontwikkeling gemaakt

,

en hoe zeer ook in dit opzigt de ijverige Hoog-

leeraar BiscHOFF in Heidelberg (thans te Giesen)

zich groote verdiensten verworven heeft, üil Müb-

lEa's en Wagner's physiologische handboeken

(zeker de besten van onzen tijd) is zulks reeds

voldoende bekend. Met vertrouwen neemt men

daarom ook zeker het aangekondigde geschrift in

handen, welk gevoelen nog vermeerderd wordt,

doordien het als bekroonde beantwoording eener

door de Berlijnsche Akademie der wetenschappen

uitgrschrevene Prijsvraag het licht ziet. De aan-

dachtige lezing van het werk zelf bevredigt dit

vertrouwen volkomen. Overal straalt de behoed-

zaamheid des Schrijvers door, zoowel bij het fijn



en mooijelijk onderzoek, als bij de iiilkomslenen

gevolgtrekkingen, die hij er uit afleidt: waarheids'

liefde bezielde hem , en eene eenvoudige , duide-

lijke voordragt stelt den lezer de behandelde zaak

met helderheid voor oogen. Wij aarselen geens-

zins, aan deze Verhandeling eene eerste plaats on-

der de physiologische geschriften onzer eeuw toe

te kennen.

Dat wij den lezers van ons Tijdschrift met des-

zelfs belangrijken inhoud , eerst nu, nadat het reeds

meer dan een jaar het licht zag , bekend maken

,

ligt in toevallige omstandigheden , die ons belet

hebben het werk vroeger met die aandacht te

onderzoeken , welke het verdient. Ook nu zal onze

aankondiging slechts kort zijn. Wij wensohen het

boek in veler handen , en bij deze aankondiging

hebben wij geen ander doel , dan tot verwezenl-

lijking van dien nensch iets bij te dragen.

Onze landgenoot Regkehds de Graaf had reeds

in het laatst der zeventiende eeuw de naar hem

benoemde follicuti in de ovaria der zoogdieren

zoo niet ontdekt , dan toch naauwkeuriger dan

zijne voorgangers beschreven en deze blaasjes als

eijeren beschouwd. Deze beschouwing vond veel

tegenspraak bij Leeüwehhoëk en Valisnebi. Het

ei , zoo als men hetzelve het eerst in de tubae en

den uterus zag, was ook kleiner dan de follicu-

lus van den eijerstok , en door velerlei tegenwer-

pingen en redeneringen , zonder veel nader onder-

zoek , werd eindelijk in 't laatst der achttiende eeuw

het gevoelen meer en meer heerschende, dat bij de



zoogdieren en den tnensch het ei eerst na de be-

vi'iiciitiug uit eeue vormlooze vloeistof ontstond en

niet vooraf in het ovarium aanwezig was , hoe-

zeer deze theorie in tegenspraak was met de ana-

logie bij al de overige dierklassen. Het was eerst

iu deze eeuw, in de laatste vijftien jaren bovenal,

dat deze zaak nader werd opgehelderd. Voh

Haeb ontdekt het ei in den eijerstok der zoog»

dieren, maar houdt het voor de, kort te voren ia

bet vogelei , door PoaKisJE ontdekte t;estc«/a ^er-

mi>ialó<(i , zoodat bij de zoogdieren de merkwaar-

dige inrigting zou bestaan, dat alleen deze vesicula

door de eijerleiders of tubae werd opgenomen ; de

fol/iculi graafiani waren , volgens vo» Baer, nog

altijd als eijerstok-eijeren te beschouwen, die het

ovum feiale, de vesicula Purkinji in zich slo-

ten. Weidra ontdekten echter Coste , Whaetok

JoRES, Vale:(tiii en Bebkhabdt, dat dit ovum

fetale nog eene vesicula germinativa in zich

sloot , met één woord een waar ei was , 't geen

door het ontdekken der kiemvlek in deze vesicula

door Wag5ee nog nader bevestigd werd. De

folliculi graajiani zijn dus niet de eijeren der

zoogdieren , maar omvatten elk zulk een ei , 't

geen daarin slechts eene kleine plaats inneemt

,

doch overigens door zijne zamenstelling , door zijn

insluiten eener kiemblaas met daarin aanwezige

kiemvlak, aan het vogelei in den eijerstok gelijk-

vormig is.

Fo het eigenaardig weefsel {stromd) van den

eijerstok der zoogdieren liggen de folliculi graa'



fiani en besMan uit vele vlieden , die door cel-

wijze vezels gevormd zijn. Binnen deze vliezen

ligt eene uit blaasjes met kernen gevormde laag,

{membrana ^ranulosa) , waarin het eigenlijk ei

gelegen is, van alle kanten door deze cellen of

blaasjes omgeven , die zich rondom het ei digler

op een hoepen [rfi.icus proli^erus t. Babb (1)1.

Buitendien bevat de folliculus eene eiwilachlige

vloeistof.

Wanneer men het ei van de aanhangende cellea

ontdaan heeft , vertoont het zich als een klem

bolletje, bij geen zoogdier grooter dan ys 'Ü" (hij

het konijn ^'j lijn groot). Men ontwaart in het-

zelve eenen helderen , doorschijnenden ring
,
^i-

lijn dik. Over dezen ring (zona pellucida^ is

veel getwist. De Heer B. toont aan, dat dezelve

een werkelijk vlies en geenszins eene laag eiwit is.

Dit harde, veerkrachtige en betrekkelijk dikke

vlies geeft aan het ei deszelfs vastheid, Ret om-

sluit een' donkerder kogel , den dojerkogel ; een

ander vlies van den dojer bestaat er niet De %oiia

pellur.ida is dus door Coste teregt memhrana vi'

tellina genoemd. In dea dojer vindt men een

(1) Eene benaming , die van het vogelei ontleend is,

waar de dojerkogels de vesicula germinativa up

dergelijke wijze digter omgeven. Derhalve is Uis'

cus proligerus bij vogels en zoogdieren geenszius

helzellde. De benaming is door voN Baer , vol-

gens zijne meeuing, dat het ei eene kierablaas wasi

op hel zoogdier-ei toegepast.



klein blaasje (vesicufa germhialwa , ve':icu!a

Pvrkniji) , eeiie eenvoudiee cel, ^^ lijn groot,

waarvan He inhoiirl zoo helder als water is. In

dit kiemblan«je ondersciieidt men eene donkere

,

eenigzins geelachtige vlek , de macula germina-

tii'a van Wag?»er, tusschen jL en ^ij lijn groot.

Somiijfis nepint men twee of zelfs meer dergelijke

vlekken waar.

De vorming van het ei geschiedt volgens onzen

Schrijver in deze volgorde , dat eerst de follicu-

ius i^^raafianus ontstaat; daarin vormt zich een

blaasje (de vesicula geriuinativa) , waarom zich

dojerkogels aanzetten. In het eerst is daarom de

vesicula germinativa betrekkelijk grooter. Som-

tijds, hoezeer zelden, vond Bisschofp twee eije»

ren in eenen folUculus ; ook bestaan er eenige

waarnemingen van dien aard bij andere Schrij-

vers.

Bij de theorie der bevruchting is het belangrijk

te onderzoeken , of er eene onmiddellijke aanra-

king van het sperma in den eijerslok plaatsvindt.

De bewijzen, die voor de noodzakelijkheid van

dit oniliiddellijk contact pleiten , zijn gedeeltelijk

uit de analogie van de bekende proeven van Spal-

L««z\Ki bij kikvorscheijeren afgeleid, gedeeltelijk

uil de voorbeelden van ^ravidilas ovurii en abdo-

minalis ontleend. Hierbij komeu de proeven van

Haighto!» , in welke na onderbinding van den

u'eruH en der tuhae , de paring bij 70'.;5dieren on-

VMichlbaar bleef. Keeds hadden Lürdwedbokk.

en anderen de spermatozoa na dea r.oitus tot in



8

den uterus of in de tubae ontdekt. Eerst in de

laatste jaren is door mikroskopisch onderzoek van

BisOHOFF , Wagser en Barry het doordringen der

spermatozoa tot aan de eijerstokken aangetoond,

en dat men ze niet altijd daar aantreft, is uit het

missen van het regte tijdstip bij de waarneming te

verklaren. Eigenlijk is ook ééne enkele wei be-

vestigde waarneming reeds voldoende , want het-

geen eenmaal geschied is , moet dan toch moge-

lijk zijn, en de eenige tegenwerping tegen de ana-

logie is met die mogelijkheid opgeheven. De

mogeUjkheid der voortbeweging van het semen

wordt verklaard uit eene zuigende werking van

den uterus , uit bewegingen in den uterus en de

tubae en uit de bewegingen der spermatozoa

zelve. Aan de vibratile beweging der cilia op de

slijmvliezen kan de Schrijver minder toeschrijven

:

deze geschiedt in eene tegenovergestelde rigting

naar het ostium uterinum. Barrt meent, dat

de spermatozoa in eene spleet der zona pellii-

cida doordringen (I). Tegen deze meening brengt

de Schrijver verschillende gewigtige bedenkingen ia

het midden. Zijne waarnemingen althans beves»

tigdeu haar niet. Hij meent veeleer, dat met de

9perm.ato%oa , maar hel vloeibare van het sperma

(1) Barry heeft echter onlangs op nieuw zijne waar-

nemingen tegen de bedenkingen van Biscuoïi; ver-

dedigd en eenige endere aanmeilvingen op het werk

des laatstgenoemden in het midden gebragt , in het

Philosophical Magazine and Journal of Science,

Jauuar. 1844. Vol. XXIV. p. 42-49.



door encfosmose tot in het ei doordringt , en loo

de bevruchting bewerkt. Valestin beschouwt

volgens onzen Schrijver het sperma teregt als eene

vloeistof, die dadelijk ontbonden wordt, zoodra

hare deelen tot rust komen. Van daar dat de

spermatozoa noodig zijn om de scheikundige men-

ging te onderhouden , terwijl het zaadvocht door

geene vaatbeweging wordt voortgestuwd gelijk

het bloed.

In den paartijd zwellen de follicuU graajiani

en dringen naar de oppervlakte van het ovarium.

Niet alle , aldus gezwollen blaasjes barsten echter

:

sommigen keeren weder tot hunnen vorigen toe-

stand terug of worden veelligt opgeslorpt. Het

bersten van eeaen/olliculus kan men met het open-

bersten van een abces vergelijken. Het ei ontsnapt

uit denzelven en wordt door de fimbriae der lu-

bae opgenomen ; de txibae bewegen het door mo^

tus vibralorius der cilia verder naar de baar-

moeder. De bevruchting heeft geenszins gelijktij-

dig met de paring plaats. Bij de konijntjes schijnt

het ei omstreeks 9 of 10 uren na de paring uit

den eijerstok in de tubae te komen. Veelligt is

dit juist op den tijd , waarop het sperma tot aan

het ovarium is doorgedrongen (1). De vesicula

(jerminaliva verdwijnt in het bevruchte ei , of reeds

(1) Latere nraarncmingcn hebben den Schrijver deze

lUceiiiDg d .cii verlaten , en Iiel alsclieidcn van liet

ei ü\i fcne zeifstaudieo werking in hel vrouwelijKe

üt^anismus doen bcscljouwcn, t'HORirp's ntnt

A'oltien, BJ. XXVUl. b. laü—135.
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in hel ovarium of eerst in de tuhae. In den ei-

jerslok ontstaat nu , door eene uitgroeijing en we-

ligen wasdom van het eigene vlies van den fol-

licafus , het zoogenoemde corpus luleum.

Gedurende deszelfs doorgang door de eijerlei-

ders of tubae ondergaat het ei verschillende ver-

anderingen. T)e dojer vult de %ona peVuchIa nu

niet meer gciieel op. Overeenkomstig met vele

waarnemingen bij de eijeren van andere dierklas-

sen , zag de Schrijver eene omwenteling van den

dojer, binnen in de holte der 'Lona pellucida.

De cellen der membrana granulosa en van den

discus proligerus verdwijnen ; daarentegen vormt

er zich eene eiwitlaag om de zona pellucida.

De dojer verdeelt zich eerst in twee , vervolgens

in vier, in acht en in raeer kogels, welk ver-

schijnsel bij eijeren van kikvorschen , visschen en

vele ongewervelde dieren in de laatste jaren veel-

vuldig waargenomen, maar bij de zoogdieren tot

nog toe onbekend was.

Het ei bezigt bij de konijnen omstreeks 2^ dag

om de tubae te doorloopen, en komt alzoo tegen

het einde van den derden dag, of aan hel bes^in

van den vierden na de paring in de baarmoptier.

De voortbeweging kan geschieden door zamen-

Irekkingen van de tubae in tegenovergestelde rig-

ting als de vroegeren, die het zaadvocht naar het

ovarium braglen. Overigens kan hier werkelijk

de beweging der cilia vibraloria behidpzaam zijn ,

want hare rigting gaat van den eijerstok naar

den ulei us.



II

In den uferiiü ''gSPn f!e eijeren eTsl geheel

vrij. Men liezit reeds vele berigten van waarne-

mers, die het er als een helder, uil twee in el-

kander liggende vliezen omsloten blaasje, in deii

eersten tijd in den uterus waarnamen (de Graap ,

CaoisnANK, P«ÉvosTen DüMAS , von Baer , Costb

enz.). Het eiwit vereenigt zich met de zona,

zoodat beider onderscheid geheel verdwijnt, en

uit deze vereeniging thans het buitenste hulsel

van het ei gevormd wordt. Daar binnen vormt

zich eene laag van cellen, die met fijne korrels

gevuld zijn en eene heldere kern bezitten. Dit

cellenvlies is de kiemblaas (vesicula blastoffm--

mica). Op eene of andere plaats ligt een klompje

van bolletjes , een overblijfsel van den verdeelden

dojer.

Het buitenste vlies wordt zeer dun, doch blijft

echter stevig. In het binnenste vlies bespeurt men

nu eene donkere plek (Embnjonal-Fleck van

Wacser , Jfem^jfijie/ van BoRDACH en von Baer).

Deze plek is de kiemruimte {Fruchthof). Een

weinig later, als het t\\\ P. lijn groot is , en het uit-

wendig blaasje zich eenigzins elliptisch vertoont

,

kon B. in dezen vruchtkring en eenigzins buiten

en om denzelven, twee lagen of vliezen onderschei-

den , het animale en vegetalive blad van von

Baer. Hij vereenigt zich niet met de bedenkin-

gen , die Reicuert tegen deze twee platen heeft

in het midden gebragt. Wederom eenigen tijd

later zijn de cellen van het animale blad meer

vcreenigd en zaïacngcgroeid , terwijl die van het
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regetative bind nog zeer gescheiden zijn en zich

onder liet mikroskoop bleek en flaauw verlouneii.

Op de uitwendige oppervlakte dezer eijeren , die

2 lijn groot zijn , bespeurt men nu de eerste be-

ginselen van vlokken , waardoor dit vlies , het

dojervlies , zich ook als chorion doet kennen.

Deze vlokken zijn kleine bladachtige verhevenhe-

den, waarin geene cellen ziglbaar zijn.

Van het begin van den negenden dag af hangt

het ei vast met de baarmoeder zamen , en wanneer

men het daarvan pooj;l af te scheiden , zou men

ligtelijk mcenen , dal er slechts een enkel vlies

aanwezig is, de kiemblaas, daar het uitwendig

vlies met den uterus in verbinding blijft. Zulks

schijnt het geval geweest te zijn bij de waarne-

mingen van PaÉvosT en Dümas nopens het hon-

den-ei. Een decidua vormt zich niet , maar de

verbinding geschiedt door het epilhelium van het

slijmvlies der baarmoeder. Nooit heeft B. zich

van het bestaan eener decidua bij zoogdieren,

wier ulorus darmvormig is, kunnen overtuigen;

hij gelooft , dat eene vvezenllijke decidua alleen bij

den mensch en bij de apen gevonden wordt. La-

ter wordt het onderzoek uog moeijelijker, door-

dien het animale blad van de kiemblaas zich met

den uterus begint te verbinden.

Na dat de embryonale plek zich in een helder

en een meer naar buiten liggend donker veld heeft

afgescheiden en van den ronden in den ovalen

vorm overgegaan en ten laatste peervormig ge-

worden is , ontdekt men iu het heldere vak (do
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area pellunida) een streepje, hetwelk bij naauw-

keurig onderzoek eene groeve blijkt te zijn , aan

wier beide zijden zich de massa in het animale

blad ophoopt. Deze groef (Primiiivrinne) ver-

andert in een kanaal, waarin het centrale zenuw-

stelsel zich afzet. De beide, aan hare zijden lig-

gende ophoopingen zijn niet , zoo als Reicbekt

meent , de oorspronkelijke helften van het zenuw-

stelsel, maar de beginsels van hel embryo, die

deze groeve tusschen zich laten. In deze zijde-

lingsche ophoopingen vormen zich de wervels.

Het amnion is eene ontwikkeling van het pe-

ripherische gedeelte van het animale blad der

kiemblaas. Dit peripherische gedeelte legt zich

aan tegen de zona pellucida als een sereus hulsel

en vormt nu , daarmede vereenigd , hel chorion. Het

is zelfs niet onmogelijk , dat, waar het chorion later

geene villi bezit , het uitvfrendige eivlies (de zona

pellucida of het dojervhes) zich oplost , en het

chorion alsdan, zoo als veelligt bij de konijntjes,

door dit sereuse hulsel alleen gevormd wordt.

Door het af^uoeren van het embryo van dit sereuse

vlies, ontslaat om hetzelve eene duplicatuur, die

langzamerhand vergroeit , en dan in 't eerst nog met

een bandachtig aanhangsel aan het sereuse vlies

blijft hangen. Deze verdubbeling is het aimiion.

Beide oogen zijn van den aanvang af gescheiden

en ontstaan als twee uitpuilingen der voorste her-

sencel. Het hart ontstaat als kanaal. Het vaat-

stelsel en hart schijnen gelijktijdig te ontstaan,

en later gevormd te worden dan de eerste brgiu-
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selen van hel ligchaam der vrucht en van het cen-

trale zenuwstelsel. De in de vaten vervatte vloei-

stof is aanvankelijk kleurloos en vormt slechts

cellen , die van de overige primaire cellen niet

kunnen worden onderscheiden. Bij verdere ont-

wikkeling ontstaat nu een sinus terminalis , even

als bij het vogelei ; men onderscheidt twee venae

omphalo-mesentericae ; en de gelijkvormigheid

met den bloedsomloop bij het kieken (Pibder

Entwickelungsgeschichte des Uünchen Tab. VIII)

zou volkomen zijn , indien er niet in den aanvang

bij het zoogdieren-embryo vele . kleine dwarse tak-

ken van de wervelarteriën in de area vasculosa

overgingen , terwijl bij het kieken aan weerszijde

slechts eene arteria omphalo-mesenferica het

bloed derwaarts voert. Later echter ziet men, dat

zich bij de vrucht der zoogdieren slechts eene

dezer arleriae aan weerszijde verder ontwikkelt,

die ook vervolgens beiden tot eenen gemeenschap-

pelijken stam overgaan.

De vaatlaag (Gefassblaft) bestaat als zelfstan.

dig vlies en strekt zich lot aan de vena termi-

nalis uit.

De allantois kan niet wel als eene uitslulping

van den darm beschouwd worden ; deze blaas

vertoont zich reeds als de darm nog eene groeve

is. Ook uit de uitloozingsbuizen der corpora

Wolffiana ontstaat zij niet, hoezeer zij die later

opneemt ; hare wording gaat bij het konijntje die

der corpora Wolffiana vooraf.

De beginsels van hel gelioororgaan , de oor-
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blaasjes, ontwikkelen zich volgem B. niet als

uilstulpingf'n der hersenen , zoo als de oogbltizen

,

maar ontstaan aanvankelijk zelfstandig en komen

eerst later met de derde hersencel in verbinding.

Voor deze genesis pleit ook een ziektekundig

geval, 't geen de Schrijver aanhaalt, in hetwelk

bij eenen . van de geboorte af dooven mensch een

volkomen ontwikkeld gehoororgaan , bij ontbre-

kenden nervus aaihtorius werd aangetroffen.

In een later stadium begint de darmgroeve zich

an boven en onderen tot eene buis te sluiten.

De WoLFP'sche ligchamen vertoonen zich als ge-

sleelde dwarse zakjes , die door himne stelen met

de uilvoerende, aan derzelver buitenrand liggende

buis verbonden zijn.

Al deze veranderingen, van het eerste ontstaan

der primitive groef af , tot aan de ontwikkeling van

het darmkanaal , volgen zeer schielijk , in een tijd-

vak van naauwelijks meer dan tweemaal vier- en

twintig uren.

Weluitgevoerde en talrijke afbeeldingen versie-

ren deze Verhandeling. De druk en het papier zijn

«choon
, gelijk wij zulks van de uitgevers Vif.wrg

gewoon zijn , en bevelen hel werk ook door een

bevallig uiterlijk aan. Wij twijfelen derhalve

geenszins of dit werk , 't geen reeds in het Fransch

werd vertaald , zal algemeenen bijval vinden , en

tot ophelderin; van een moeijelijk en duister

hoofdstuk der physiologie , ook op volgende onder-

zoekingen eenen weldadigen invloed uitoefenen.

i. v. D.H.
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Beobachtungen über die Brunft und den Em-
bryo der Rehe. Ein Beitrag %ur lehre

von der Zeugung für Pkysiologen und
naturforsc/iende Jager, Von Loüis Zieg-

lEK, Doctor der Medicin und Chirurgie,

practischem Arzie und Lehrer der Natur-

uiissenschafien an der Chirurgisehen Sc/tule

iu Hannover. Hannover, 1843. 8°. 40bl. en

eene gekleurde steendrukplaat.

Men vindt bij vroegere Schrijvers verschil over

den bronslijd der Reeën , dien sommigen in De-

cember, anderen in Augustus plaatsen. Reeds

in het eind der voorgaande eeuw beweerde éch-

ter de Graaf v. MEnrn , dat het beslag in Augus-

tus plaats heeft. De reden , waarom deze waar-

nemingen , die nog steeds door latere meer en meer

bevestigd werden , met geenen algemeenen bijval

werden opgenomen, was daarin gelegen, dat zich

eerst in December de eerste sporen van een em-

bryo in den uterus vertoonen. De overledene,

als praktisch ontleedkundige zoo gunstig beken-

de , Dr. PocKELS uit Brunswijk , onderwierp voor

eenige jaren deze zaak aan een ontleedkundig

onderzoek , waartoe hem een groot aantal dieren

ten dienste stonden , en kwam tot het resultaat , dat

het ei van Augustus tot December in het ovariurn

vertoeven en eerst in December uit den folliculua

graafianus in de tubae zou overgaan. (Müller'i

Archiv. 1836. S. 193—204). De Schrijver van
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de voor ons liggende brochure geraakt tot eene

andere uitkomst. Hij vond in het begin van Oc*

tober 1841 voor het eerst een ei in de iubae , ea

heeft later verscheidene malen het ei in die buizen ,

welke hier zeer naauw zijn en eenen slechts wei-

nig ontwikkelden molus vibratorius vertoonen ,

aangetroffen. Daar uit trekt hij het resultaat

,

dat het ei vier maanden besteedt om van de

eijerstokken tot den uterus te komen, waarin

het eerst in December wordt aangetroffen. Uit

Biscboff's onderzoekingen zagen wij , dat hiertoe

bij het konijn slechts een tijdsverloop van 2^ dag

vereischt wordt. Doch in dit opiigt is er een

groot verschil bij onderscheidene dieren , en bij

herkaauwende dieren duurt over 't geheel die

doortogt langer, bij runderen en herten (Cervus

elaphus) 4 weken. Veelligt zijn er , bij welke

die tijd nog langer is , waardoor dus de vreemd-

soortigheid , die Cervus capreolus aanbiedt , ver-

dwijnen zou; want, gelijk Dr. Ziegleh teregt

zegt
, geen verschijnsel in de organische wereld

staat geheel op zich zelf. Dat overigens de brons-

tijd in Augustus plaats heeft, wordt ook door het

onderzoek van het sperma bij reebokken aange-

toond ; in November, nadat de hoornen zijn afge-

worpen, vindt men in hel sperma geene of slechts

weinige en schier bewegelooze spermatozoa. De

meening van vroegeren lijd , dat de coitus iu Decem-

ber plaats heeft , is ook daardoor voldoende we-
derlegd en zal wel niet ligt weder eenen verdediger •

'iuden. J. V. d. H,

b
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Enlwickelung des Hummereies von den ersten

Veründerun^en im Dotter an bis 'S.ur Rei/e

des Embryo , dargestellt von Dr. M. P. Erdl,

Professor an der Universitat in Milnr.hen.

München 1843. 4°. Met 4, gedeeltelijk ge-

kleurde platen.

Wij bezitten over de ontwikkeling van den Asta-

cus fluviatilis een uitnemend werk van Rathke

{JJiitersuchungen über die Bildting vnd Eiit-

wickelung des Flusskrebses , Leipzig 1829. folio),

waarvan eene verkorte Fransche Vertaling in de

Annales des Sc. nat. (Tom. XX 18;J6. p 442

—

469) gevonden wordt en een uittreksel geleverd

is in BDBt)ACH's Physiologie , II 1837. 8.250 —
262. Met deze onderzoekingen moet men het voor

ons liggend werkje niet vergelijken. Het is eene

rucht van waarnemingen aan eenige eijeren van

Astacus marinus en ook van Cancer moenas en

Maja squinado , bij een verblijf te Triest opge-

zameld. Belangrijk is echter de mededeeling

,

vooral omdat er tusschen de ontwikkeling van

Astacus Jluviatilis en Astacus marinus meer

verschil schijnt te bestaan , dan men uit de analo-

gie vermoeden zou. Bij Cancer moenas begint de

ontwikkeling met eene verdeeling en doorklieving

van den dojer , zoo als reeds vroeger bij kikvorschen

en visschen, en nu ook door Biscnopp bij zoog-

dieren werd waargenomen , maar waarvan Erdl
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bij Aslacus marinun geen spoor kon waarnemen.

Hetgeen hij bij Aslacus marinus mei de zona

j/ellucida van het zoogdieren-ei vergelijkt, ver»

dient dezen naam niet , maar zou veeleer , naar

onze meening, met de eiwit-laag, die Ratuke tus-

schen de huid ot schasA (Lederhaut) en hel dojer-

vlies bij Aslacus fluviatilts aanvrees, overeenko-

men. De staart ontwikkelt zich vroeger , de sprie-

ten en pooten ontwikkelen sich later bij Aslacus

marinus , dan bij A.Jluviatilis. Wij maken nog

opmerkzaam op eene meening des Schrijvers, dat

de Decapoda brachyura in de rij der dieren hoo-

ger staan , dan de macroura. R*thke heeft eene

tegenovergestelde meening voorgedragen (Bildung

und Entwickelung des Flusskrebses , S. 76)

;

wij zouden echter hier geneigd zijn , het eerste

gevoelen te verkiezen, en hebben ook reeds uit

hel maaksel des zenuwstelsels in ons Handboek

der Dierkunde eenen grond ontleend , om de kort-

staartigen als de volkomenste schaaldieren te be-

schouwen.

J. T. D. H.
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ONTWIKKELINGS-GESCHIEDEINIS

DES

MENSCHELIJKEN GESLACHTS,

van Professor

S. NILSSON.

(Vooigelezen in de Vergadering te Stokholm, 18 Jnlij 1842.

Vit het Zweedech door ). tam der Hb£TE^).

il' 1

Met verlof van het gezelschap wil ik eenige

bijdragen aanbieden tot de ontwikkelings-geschie-

denis van het raenschelijk geslacht , door middel

van vergelijking tusschen verschillende volkstam-

men , welke op denzelfden trap van beschaving

staan.

Ik heb namelijk beproefd om het spoor van de

oudste inwoners van Skandinavie op te zoeken

en te vervolgen , om te zien of het misschien ge-

leiden kon tot eenige zekere kennis , aangaande de

levenswijze en het bedrijf dier oudste bewoners

,

en aangaande den trap van beschaving, waarop

iq stonden.



Diep ligt in de menschelijke ziel ingeplant een

verlangen om het lot van ons eigen geslacht Ie

leeren kennen en met hare nasporingen zoo ver

mogelijk terug te gaan naar deszelfs eerste afkomst.

De eerste afkomst des menschelijken geslachts kan

echter nooit, om eene ligt begrijpelijke reden,

het onderwerp vvorden van eigenlijk, hetzij his-

torisch, hetzij natuurhistorisch onderzoek. Dit

onderzoek kan niet verder dringen dan tol daar

,

waar het menschelijke geslacht het eerst over de

aarde verspreid bevonden wordt , en slechts van

daar kan het deszelfs ontwikkeling tot den tegen-

woordigen tijd volgen. Maar ik heb mij voorge-

steld, dat deze kennis aangaande de voortgaande

ontwikkeling des menschelijken geslachts , van zij-

nen eersten toestand tot zijnen legenwoordigen

,

niet ligt langs eenen geschiedkundigen weg ver-

kregen kan worden , om deze eenige reden , dat

de geschiedenis bij elk volk hare jaarboeken eerst

begint , nadat de beschaving eenen zekeren hooge-

ren trap bereikt heeft ; en zelfs dan verhaalt zij in'

den aanvang slechts de stormen, die van tijd tol?

lijd verwoesting hebben aangerigt , maar het stille,

dagelijksche leven vermeldt zij niet. Ja zelfs de

Sa^e begint hare avonturen niet te vertellen en

aan kind en nakomeling als erfgoed te geven

,

voor dat de eerste ruwe behoeften vervuld zijn ea

de verspreide individu's tot een volk zijn bijeen

vergaderd. Zoo kunnen wij dan, noch door de

leiding der geschiedenis , noch door die der Sagen

tot de kennii aangaande den toestand der eer«te
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inwoners in ons Skandinavisch Noorden geraken.

Maar het kon toch mogelijk zijn, het onderzoek

verder dan de geschiedenis en de Sagen uil te

strekken. Heeft het onderzoek der natuur zich

in staat gezien , door de nasporing van de in de

aarde verborgene brokstukken eener , langen tijd

voor den oorsprong des menschen vernietigde

dierenwereld en door vergelijking met thans le-

vende bewerkluigde wezens, dezelve in bijkans

levenden toestand aan ons voor te stellen , zoo

moet ook de wetenschap, zich van dezelfde ver-

gelijkende methode bedienende , de brokstukken

van vergane menschenstammen en van hunnen

overgeblevenen arbeid bijeen zamelen , met der-

gelijke gereedschappen vergelijken, die nog thans

op aarde worden vervaardigd, en alzoo den toe-

stand, die was, uitvorschen door dien te plaatsen

naast den toestand , die is. Zulks hebben wij ons

in dit uur voorgenomen te bewerkstelligen. Reeds

is het een en ander , van 't geen ik hier voornemens

ben in 't midden te brengen , opentlijk bekend ge-

maakt ; maar , daar onder den voortgang des ar-

beids nieuwe bouwstoffen zich voordeden en zich

daardoor op verscheidene plaatsen nieuwe inzigten

openden, zoo verzoek ik de vrijheid om een kort

overzigt van het geheel te mogen aanbieden.

Het is bekend , dat men bij ons dikwerf steenen

voorwerpen van den voortijd aantreft , die dui-

delijk door menschen handen geslagen en gevormd

sijn tot zeker bepaald doel , en zij worden som-

tijds op zoodanige plaabeu gevonden, die di)i-
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zenden jaren in onaangeroerden toestand gele-

gen hebben. Zoo vinden wij dezelve onder

Veenbeddingen , op welke hoopen van kiezel en

steen gelegen zijn van zoo hoogen ouderdom

,

dat noch onze Geschiedenis , noch onze Sagen de

Ratastrophe vermelden , waarbij zij opgeworpen

werden. Over den hoogen ouderdom dier steenen

zaken zal ik later iets meer zeggen. Beschouwen

wij dezelve van naderbij, daa zien wij, dat zij

gelijken naar werktuigen van onderscheidene soort.

Wij herkennen beitels, bijlen, lansen, vijlen , mes-

sen enz. , en zij zijn zoo gelijk aan die , welke

thans gebruikt worden, dat niemand ze kan mis-

kennen, en helgrootste verschil bestaat werkelijk

daarin, dat zij van steen zijn, terwijl de thans

gebezigde van ijzer zijn. Onderzoeken wij of der-

gelijke steenen gereedschappen nog thans voorko-

men , dan vernemen wij , dat zij nu nergens in

Skaudinavie , noch zelfs iu Europa in gebruik zijn
;

maar dat zij gebezigd worden door alle wilde volke-

ren, voor dat zij het gebruik van metalen te smelten

en te smeden kenden. Maar tevens vernemen wij

door het getuigenis van geloofwaardige reisbe-

ichrijvers, dat zoodra de Wilde zich werktuigen

en wapens van metaal verschaffen kan , hij zijn

«teenen gereedschap wegwerpt.

Zulks zal ons aanleiding geven , eerst eene

vergelijking te maken tusschen de gereedschappen

der wilde volkereu en de bij ons in de aarde ge-

vuiideoe werkluigen van steen en been.

(Pijlen beklagen met vuurstceueu , spitsen van
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Kaliforiiië en dergelijke pijlspitsen, in Zweden on-

der den grond gevonden , werden verloond. Des-

gelijks eene sleenen bijl van de Vuurlanders en

eene dergelijke
, uit den grond in Zweden op^e-

dolven. Ook beileis, harpoenen, vischhaken,

messen enz. , gedeeltelijk in teekening, van Nieuw-

Zeeland , Groenland , Olalieiti enz. , overeenkomen-

de met dergelijke voorwerpen in Zweden opge-

graven).

Zoo maken dan deze gehakte en somtijds daaren-

boven geslepene steenen werkelijk gereedschap uit

,

't geen lot dagelijksch gebruik werd aangewend.

Zulk gereedschap is nog in gebruik bij alle wilde

volkstammen , maartevens alleen bij dezen ; want,

gelijk wij reeds hebben aangemerkt , zoodra de

Wilde hel gebruik van metaal geleerd heeft

,

werpt hij zijn sleenen werktuig weg. Wij kun-

nen dus zonder vrees van ons te vergissen het be-

iluit opmaken , dal dit bij ons in den grond ge-

vonden steenen gereedschap toebehoorde aan eenen

hier wonenden ruwen volkstam , die op denzelf-

den graad van kulluur stond , waarop de wilden

van Australië en van Amerika's poolslreken ston-

den ,' toen de Europeanen het eerst raat hen be-

kend werden.

Vragen wij ons nu , welke levenswijze deze

wilden hier geleid hebben , dan zal de geheele

verzameling van hunne werktuigen , vergeleken

met dergelijk gereedschap der tegenwoordige wil-

den , welks gebruik wij kennen , ons dienaaa-

juande bepauld en zeker narigt geven,
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Zij heb'ien jagt uitgeoefend met pijl en

Boos;. De pijlen van Kalifornië en dergelijke van

Z-.veden , dienden lot hel schielen van vogels en

kleinere dieren. Tot strijdwapens deugden zij

niet. Met de groole pijlen velden de wilden groote

dieren , en wanneer zij in strijd waren, bezigden

zij ze misschien ook tegen elkander. Vuursteen-

pijlen zijn bij ons niet zelden; de hier wonende

wilden bezaten dezelve in groot aantal. De

Fenni van Tacit'ds ( de Laplanders ) voorzagen

hunne jagtpijlen met een spits been. Pijlspitsen

van been worden ook bij ons in den grond ge-

vonden.

2. Zij joegen met lansen. Deze wordendoor

alle wilde volken gebezigd. Werpspiesen werden

door de wilden alhier gebruikt , en zij konden

die met groote kracht voortstuwen ; ik zal later

twee beenderen doen zien, die door dergelijk wa-

pen doorboord zijn.

3- Zij joegen met harpoenen. Deze wapens

werden alleen gebruikt op het water , en tegen

zeehonden en tegen dolfijnen en andere walvisch-

achtige dieren-

4. De vermelde wilde volkstam heeft ook de

visscherij gedreven , deels met den vischhaak

,

deels met den hengel, Groote vuursteenen-haken ,

gevonden aan de kust, dienden tot de zeevisch-

vangst , andere kleinere tot het vangen van zoet-

watcrvisch, baars, paling enz.

Het is uil dit gereedschap , waarvan wij bij

ons eene groote menigte vinden, ontwijfelbaar, dat
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de hier levende wilden van de vischvangsl en jagt

goleefd hebben. Maar zoowel voor de viscli-

vaiigst als voor de jagl met harpoenen moesten

de wilden booten hebben. De boot is even nood-

wendig bij den harpoen als de boog bij den pijl

,

en men kan evenmin den harpoen zouder boot als

den pijl zonder boog gebruiken. De Wilde had

alzoo hier ter plaatse ongetwijfeld booten. Deze

bestonden waarschijnlijk uit uitgehoolde boom-

stammen. Zoodanige booten bezitten de wilden

op alle plaatsen , waar boomen groeijen , die daar-

toe dik genoeg zijn; en zoodanige booten heeft

men ook reeds hier en daar op den grond van

oude veeiimoerassen gevonden. Zulk eene boot

van zeer groote afmetingen en gevonden in de

diepte van eenen veengrond , staat aan den ingang

van het Britsch Museum in Londen. Somtijds wil

men steenen gereedschap in dergelijke booten ge-

vonden hebben. Bij ons heeft men wel zulke

booten nog niet gevonden , maar dat de eerste

bewoners van ons land booten hebben uitgehoold,

kan men zonder twijfel uit hunne werktuigen

,

breede beitels, die blijkbaar tot het uitholen dieu-

den , afleiden.

Wij [moeten onderzoeken hoe de wilden van

Skandinavie die wapens en werktuigen voor zich

konden vervaardigen , daar zij zelfs geen' ijzeren

hamer bezaten.

Onderzoeken wij nu , onverschillig welk ook de-

zer gereedschappen , dan zien wij , dat zij eerst

geslagen werden. De eenvoudigste van die allen
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ïijii de met eeiien enkelen slag vervaardigde sleen-
o

spanen (flintspaiien) , lang, smal, en met eeiien

scherpen, snijdenden rand, die ongetwijfeld de

alleroudste messen waren. De spanen zijn biiar-

blijkeli^k met eenen enkelen slag afgekliefd. (Hier

werd het werktuig van steen geloond , waarmede

deze spaanders geslagen werden, gelijk ook de

vuursleenen, van welke dergelijke afgeslagen sche-

nen te zijn). Van deze spanen werden pijlen

vervaardigd. (Ook werd getoond, hoe bijlen en

beitels geslagen en daarna geslepen werden ; de

slijpsteen werd vertoond. Ook werd uitgelegd

,

hoe de wilden hunne lansen sloegen en daarna

den rand gelijk maakten).

Maar het is niet genoeg, dat de Wilde zich der-

gelijk wapentuig vervaardigde ; hij moest ook een

middel hebben om het te scherpen , terwijl het

onder het gebruik op de jagt stomp werd. Ten

dien einde moest hij portative slijpsteenen bij zich

hebben. Die droeg hij in een' riem of in ee^en

buidel aan den gordel , dien hij
,

gelijk alle wil-

den om zijn middel droeg. Met dezen scherpte laj

door kloppen den rand , en om dien ciTeu te krijgen
,

streek hij hem op den kant van den slijpsteen , legen

eene inkerving. (Als een nader bewijs, datdeWdde

deze lansen tol dagelijksch gebruik bezigde, en daar-

bij dezelve dikwerf scherpte en daardoor deed

verslijten, werd eene afgebroken en daarna weder

iogezette lans vertoond, die vervolgens door dik-

werf afsliian, duidelijk afgesleten was in het deel

Tan den rand, dat vroeger tot de schuil behoord had).



28

Maar niet van steen alleen, ook Van been, harts-

hoorn en andere harde stoffen vervaardigden de

wilden van het Noorden, gelijk die van Australië

nog doen, hun gereedschap. (Hier werd eene

lans van been en een hamer van een herlenhoorn

enz. vertoond). Waar vuursteen kon bekomen

worden , is daarvan echter het meest gebruik ge-

maakt voor alle spitse en snijdende werktuigen

,

daar hij het ligtst bewerkt wordt , de scherpste

kanten aanneemt en het duurzaamste is. Maar in

de landstreken , waar vuursteen niet gevonden

wordt , heeft de Wilde andere steensoorten voor

hetzelfde einde aangewend , b. v. dioriet , leisteen

,

overgangskalk enz. Door ruilhandel zijn de vuur-

steenen gereedschappen echter, als de scherpste en

duurzaamste , hoezeer dan ook in minder aantal

,

naar alle landstreken gekomen.

Het schijnt, dat deze -eerste volkstam wijd ver-

spreid was in Skandinavie (in zoo ver men aan-

neemt , dat slechts een enkele stam alhier steenen

gereedschap gehad heeft) : want steenen werktui-

gen vindt men m alle landschappen van het zui-

delijk Schonen tot Norrland
, ja zelfs in Noorwe-

gen. Dal zij in Denemarken en in Schonen tal-

rijker zijn , dan in het overige Zweden , kan deels

veroorzaakt worden , doordien genoemde streken

het digtsl bewoond waren , en deels daardoor , dat

de oude gereedschappen in de overige landschap-

pen gevormd werden van slechtere steensoorten

,

welke aan de vernielende werking des tijds niet

100 goed weerstand boden , als de vuursteenea
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Werkliiigen. lotusschen worden zij toch, gelijk

gezegd is, in alle landstreken gevonden.

Vraagt men nu , op welke dieren de wilden

met hunne steenen wapens jagt gemaakt hebben
,

dan hebben wij mede aangevangen , stof te verza-

melen om op deze vraag te antwoorden. Zij heb-

ben in het zuidelijke Zweden , waarvan de toe-

stand mij het best bekend is , het wilde zwijn

vervolgd : want beenderen van dit dier zijn onder

steenen wapens , in eenen grafheuvel gevonden.

Zij hebben jagt gemaakt op her/en : want hoor-

nen van deze dieren hebben zij gebezigd lot ha-

mers , harpoenen enz.; op rendieren: want van

derzelver hoornen worden pijlspitsen, wiggen enz.

gevonden; op het eland, op den auer.os (Bos

urus) , waarvan een geheel geraamte diep in een'

turfgrond, in zuidelijk Schonen gevonden is, 't

welk in een der doornuitwassen van een' der len-

denwervels een gat heeft, door een pijlschol ver-

oorzaakt.

Maar de wilden in Skandinavie moeten ook

huizen gehad hebben , waarin zij , ten minste ge-

durende den winter , zich tegen de koude konden

beschutten. Letten wij op de plaatsen , die met

Zweden in klimaat overeenstemmen , waar thans

nog wilden gevonden worden , of in historische

tijden leefden, dan zien wij, dat zij, ofschoon

's zomers op de jagt omzwervende, toch eene

foort van vaste huizen of holen hebben , waarin

zij tegen de winterkoude zich konden beveiligen.

\erschillende reisbeschrijvers vermelden zulke hui-
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zen in Noord-Amerika en Groenland. In de reis

van Kapitein Gra^ komt eene leekening voor van

eene winterwoning der Eskimo's. Zij bestaat uit

een langwerpig vierkant , met eenen langen smal-

len gang, die uit het midden van eene der lange

zijden , aan het zuiden of oosten uitgaat. De wan-

den zijn opgetrokken van steen en turf, en het

dak , dat plat is , beslaat uit zamengebragte tak-

ken en mos , waarop somtijds graszoden liggen.

De gang is altijd lager dan het vertrek, en als de

Eskimo derwaarts wil , moet bij er inkruipen , als

een dier in zijn hol. Zoodanige Eskimo's - wo-

ningen worden ook door den jongeren ScoRBSBt

vermeld , als voorkomende op Jamesons Laiid

,

onder den 71° N. B. op de Oostkust van Groen-

land. Zij liggen altijd in groepen bijeen en zijn

somtijds met eenige aarde en graszoden bedekt

,

waardoor zij zich als groene heuvelen verloonen

;

meestal liggen zij digt bij het water en somtijds

bij eenen heuvel of aan eene helling , zoodat de

ingang in den heuvel ligt en de gang onder den

grond loopt. Dergelijke holen , in welke de wilde

inboorlingen des lands kropen en verdwenen

,

werden reeds gezien door de IJslanders, welke

in de tiende eeuw naar Winland (Wijnland) reis-

den , aan de oostkust der Vereenigde Staten. Der-

gelijke Eskimo's huizen worden ook vermeld door

Kapilein Ross, in zijne tweede Ontdekkingsreis

naar de Noordpool -streken. In de allernoorde-

lijksle deeleii van Noord-A merika , waar alle an-

dere bouwstofTen ontbreken , worden deze huizen
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Van bevrozen snenuw opgelrokkon en tot de ven-

sters wordt ijs gebezigd. De kamer zelve maken

zij rond , van tien voet in doorsnede , wanneer zij

eene enkele familie huisvesten moet , of eirond

,

van vijftien voeten lengte en tien voel breeille,

wanneer zij er twee moet herbergen. Maar i!e

lange, smalle gang ontbreekt nooit , hel huis moge

overigi'ns rond , eirond of vierkant zijn, en of des-

zelfs muren van steen , van aarde of van sneeuw

zijn opgetrokken (1).

Het moet bij den eersten opslag zeer bijzonder

voorkomen, dat wij werkelijk bij ons bouwvallen

van zulke woningen vinden , opgetrokken van grove

steenen en met volkomen dezelfde inrigling , als

die der thans in Noord-Amerika bij de wilden in

gebruik zijnde huizen. Nog meer , wij vinden

zoodanigen van alle drie vormen, ronde, ovale,

vierkante , en niet alleen van dezelfde constructie,

maar ook dikwerf van dezelfde afmetingen in

lengte , breedte en hoogte , en altijd met den klei-

nen gang naar den zonkant, naar hel Zuiden of

Oosten. (Hier werd eene afleekening geloond van

een langwerpig vierkant monument van den voor-

lijd op de heide van Axvalla, een ovaal bij Gli-

merslöf en een rond bij Quistofia). Maar de/.e

oude steenen gebouwen zijn bij ons van tweederlei

(1) Men kan zicli van bet uitzien dezer ronde holen

van sneeuw een begrip voimcD, door ue plaat

tegen over p. 908, in The Foyagei and Travelt

of Capitaint Host, Parry tie. London 1839.
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soort; dt-els bestaan zij uil grove steenen; aan de

zijden en boven dezelve ligt een of raeer groote

sleenzuilen ; deels bestaan zij uit kleinere steenea

aan de zijvfanden en zijn van boven open met

uitzondering van de aarde, die er in is neergevallen.

In beide soorten komt altijd steenen gereedschap

voor , en alleen zoodanige , — nooit van metaal

vervaardigde werktuigen : zij hebben alzoo beide

toebehoord aan de oudste bewoners des lands;

maar in die , welke met steenen zuilen bedekt zijn

,

worden altijd menschelijke geraamten gevonden ,

in de laatslen nooit. Het is daardoor blijkbaar,

dat de eerstgemelde , grafkamers voor de doou'en

zijn, en de laatste, woningen voor de levenden.

In (leze laatstgenoemde vxordt huisraad aangetrof-

fen
;
gcheele of gebrokene aarden vaten, dikwerf

aan den grond met roet bedekt , waaruit blijkt

,

dat daarin gekookt werd; messen, bijlen, slijp-

steenen , sieraden. In eenen hoek werd kool en

asch gevonden ; daar was dus de vuurhaard en

daarboven zal wel een gat in bel da!{ vour den

rook geweest zijn Het dak, dat uit stokken met

opgelegde rijzen en aarde bestond, is vergaan en

de aarde in het huis gevallen, en zoodanige staan

er nu op vele plaatsen Zij liggen werkelijk groeps-

gewijs, even als de Noord Amerikaansche huizen

der Eskimo's, en let men naauwkeurig toe, dan

vindt men, dat zij altijd liggen digt bij eene of

andere waterleiding. Dikwerf zijn zij zoo door

aarde met een groen kleed bedekt , dat zij het

voorkomen van eenen heuvel hebben. Hierdoor



kiujtien wij verschillende berigten in onze oude

Volkssagen verklaren, van tooveaaars eu spoken,

die in aardhoopen woonden.

Het moet in den eersten opslag des te meer be-

vreemden , dat de woningen des ouden tij ds zoo

geheel op die der tegenwoordige Eskimo's gelij-

ken , daar zij niet bewoond werden door den-

zelfden volksstam. Ue geraamten , die wij in onze

oudste grafkamers vinden , zijn geene skeletten

van Eskimo's. Maar deze meuschen - huizen of

liever holen (want zij behooren aan den mensch

slechts in zijnen laagslen , ruwsten toestand toe)

,

komen niet alleen in Zweden , Denemarken en

Noord-Amerika voor , maar ook in Duitschland

[en in Nederland] waar zij hunnebedden genoemd

vvorden
;
ja zij worden somtijds in Frankrijk aange-

troffen, en lette men er naauwkeurig op , zoo zouden

er veelligt in alle landen , die een niet te warm kli-

maat hebben , waar men steenen gereedschap vindt

,

worden aangetroffen.

In het Fransche Tijdschrift VInstitut (1), werd

driejaren geleden vermeld, dat men in Frankrijk

[in het arrondissement van Saumur] een graf van

den voortijd aangetroffen heeft van eenen bijzon-

deren vorm ; het bestond uit steenen in eenen kring

geplaatst en daarop lag een groote platte steen.

In deze grafkamer lag eene menigte menschen-

beenderen , steenen gereedschappen, bijlen (Cas-

(1) Chroniquc icienf. , 24 Février 1839.

e
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se-têtes en silex) , pij (spitsen met getande randen

enz. , een dolk van eenen tand van een wild zwijn

niet eenen steel van been. In deze beschrijving

vindt men aanstonds eene verwonderlijke gelijk-

heid, zoowel in gedaante als in inhoud, met de

grafkamer van den heuvel bij Quistofta, beschre-

ven in Iduna , 9de Hlift,

In een ander Tijdschrift, Das Ausland, voor

Maart 1840, wordt een dergelijke vond in een

ander gedeelte van Frankrijk vermeld. De smalle

gang , die tot de grafkamer geleidt , wordt in de

beschrijving galerij genoemd en bestaat uit negen

opstaande steenen , overdekt met eene steenen plaat.

Van binnen werd eene menigte van menschen-

skeletten gevonden , aarden-urnen , bijlen en mes-

sen van steen , twee halssnoeren , een van schel-

pen en een van gebakken kleiaarde , hondsbeen-

deren enz. Tegenhangers tot dit overblijfsel zijn

bij ons niet zeldzaam.

Maar deze monumenten der oudheid , hoezeer

in vele landen voorkomende , zijn tot nu toe al

te zeer misduid geworden. In Frankrijk noemt

men ze Keltisch, in Duitschland schrijft men ze

aan de Hunnen toe , en in Zweden hebben zij den

naam van Jeltegrafvar ontvangen, 't geen be-

teekenen moet , dat zij aan de Jotunen toebehoo-

ren (1). Terwijl zij alzoo aan volken toegeschre-

(1) Onder den naam Jotunen of Jotnen verstonden de

Skandinavlëi's, zoo het schijnt, gemeenlijk de oii-

deie bewoneii. des lands, die aan het geslacht van
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ven worden , Tan welke de tegenwoordige bewoners

heiland veroverd hebben, bedenkt men niet, dat

verscheidene andere volkeren in nog vroegeren- tijd

hetzelfde land bewoond hebben. Dat deze graven

en huizen , benevens het steenen gereedschap

,

behoorden tot de alleroudste stammen , die elk land

bewoonden , zal ik trachten aan te toonen. Eerst

echter willen wij het volgende aanmerken.

Slaan wij een' blik op deze geheele verzame-

ling van werktuigen en wapens, op deze wonin-

gen en grafkamers der oude inwoners , zoo biedt

zich ons een tamelijk volledig beeld aan van hun-

ne geheele levenswijs en van hun bedrijf. Zij

hebben hunne woningen opgetrokken in groepen

langs binuenlandsche meren , vloeden en in bos-

schen , waar zij jagt en vischvangst uitoefen-

den. Zij hebben het gebruik van het vuur gekend

(men vindt altijd verbrande houtskool en asch in

hunne woningen) , zij hadden ook gebakken aarden

vaten. Zij hebben den dorsch in de zee, en

baars en paling enz. in meren met haken gevan-

gen. Zij hebben met boog en pijl op kleine die-

ren en waarschijnlijk op vogels jagt gemaakt, op

groote dieren met werpspiesen , lansen , harpoe-

Odin en aan de stammen van liet Cfermaanschc ras

vrecmil wareu. Die naam werd in den ouden tijd

omtrent in dien zin gebezigd , als waarin de Grie-

ken en Komcinen liet woord barbaren gebruikten.

Zie PBU'iiAnn, Nalurgcsch, dei lUenschengeschl.,

Jll. I8'i2. S. 301. J. V. n. U.
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nen ; op herten , elanddieren , rendieren , bisons

,

wilde zwijnen in de bosschen, en op zeehonden

en andere spekdieren op het water. Maar zij

hebben den landbouw niet gekend; zij haddoa

geene paarden , koeijen of andere tamme dieren
;

want de beenderen , die men onder hunne nala-

tenschap vindt , behoorden alle aan wilde dieren

toe. Het eenige huisdier, hetwelk zij bezaten, en

welks geraamte gevonden wordt , is de hond

,

deze trouwe medgezel des menschen , waar hij ook

op aarde zich vertoont. Hij wordt bij de onbe-

schaafdste volkeren , zoowel als bij de beschaafdste

gevonden ; in de heete Keerkringslanden zoowel

als in de ijskoude Poolstreken. Hij schijnt als

geschapen om den mensch in zijnen hulpeloozen

toestand toegevoegd te zijn , en daarom wordt hij

ook nooit ergens in oorspronkelijk wilden toestand

aangetroffen , en daarom is hij ook van alle die-

ren het meest aan den mensch gehecht. Dat de

gedachte oorspronkelijke inwoners, gelijk de Groen-

landers en Kamschatdalen , honden voor sleden

hebben gespannen , schijnt te blijken uit eenige

zeer oude , in onze bergen met steenen werktui-

gen ingegrifle afteekeningen , waar zij ook gekleed

in hunnen Laplandschen pels gezien worden. Dat

zij zich met huiden bekleed hebben en dat deze

toegeknoopt konden worden , en ongeveer zamen

genaaid waren als die der Eskimo's of Laplanders,

kan men daaruit besluiten, dal zij knoojien en

beenen naalden bezaten. Zij hadden geenerlei

schrift, hetzij runen of hierogiyjihen. Welke be-
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grippeu vau godsdieusl zij bezaten, weel men niet;

geenerlei soort van afgodsbeelden wordt onder

liunne nalatenschap aangetroflTen ; maar dat zij

eenig donker en verward begrip van de onsterl'e-

lijkheid der ziel hadden , of van eene voorlzeltiug

der werkzaamheid van den doode , kan men met

de hoogste waarschijnlijkheid daaruit besluiten

,

dat zij voor hunne dooden dezelfde soort van wo-

ningen bouwden als voor de levenden ; en hen

,

waarschijnlijk aangekleed, in het graf, indezelfde

stelling plaatsten, als zij in hunne kamers hadden,

en digt bij hen hel dagelijks gebruikte gereed-

schap en de jagtwapens nederlegden. Zij hebben

nooit hunne lijken verbrand, gelijk de volgende

stam.

Door vele redenen worden wij bewogen om aan

te nemen , dat deze wilde onbeschaafde volksstam

de vroegste in Skandinavicu geweest is. Maar

niet alleen dit ; bij nadere overweging zullen wij

ouk bevinden, dat dit steenen gereedschap, om
zoo te zeggen, gelijktijdig met de eerste mea-

scheu , die hier optraden , geweest is. Wanneer

wij ons geheel Skandinavië in eenen wilden toe-

stand voorstellen , bedekt met bosschen en vloeden

en meren en bergen , en zoo moet het geweest ziju

vóór dat de bebouwing des menschen er bij kwam ,

en wij stellen ons de wilde menschen voor , in

deze bosschen aankomende en aan de oevers van

die atruomen en meren , waar de grond een groot

gedeelte des jaars met sneeuw en ijs bedekt is, en

waar vruchten en bessen ontbreken, dun moctca
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denken. Van eikels en noten konden zij zich niet

lang onderhouden. Zij hadden vleesch tot spijs

en huiden tol kieeding noodig. Het was alzoo

voor den Wilde eene natuurbehoefte , zich aanstonds

wapens Ie verschaffen , en 't geen eene behoefte is

om haar werk in stand te houden , daarvoor heeft

de natuur zelve altijd zorg gedragen. Zoo te

zeggen instinktaardig of als gevolg van eene natuur-

noodwendigheid, vormde de Wilde zijn jaglwapea

en vischluig en gaf daaraan den voor hel eindoog-

merk best passenden vorm. Eeniglijk op deze wijze

schijnt men het verschijnsel te kunnen verklaren

,

't geen ik straks zal ontvouwen , en daaruit volgt

,

dat , -waar ook de ruwe natuurmensr.h op aarde

%ich vertoont, hij %ick steeds met hel%elfde ^e-

reedsohap en met dezelfde zvapens voordoet.

De pijl, bij voorbeeld, hoezeer een zeer zamen-

gesteld werpwapen, wordt bij alle, zelfs bij do

ruwste . Wilden gevonden. En dit niet slechts ,

maar ook de gedaante is dezelfde. (Hier werd

eene reeks van zoodanige steenen pijlen vertoond

van Vuurland , Mexico , Zweden , Pensylvanie en

Groenland. Zoodanige heeft men ook uit Japan

en uit menige andere landen). Maar 't geen mij

het meest treffende toeschijnt, is het volgende.

Hier is eene pijlspits van Schonen en hier eene van

Vuurland (beide werden vertoond) ; de eene van

vuursteen , de andere van obsidiaan ; de eene iels

kleiner dan de andere, maar in gedaante en bewer-

king , zelfs in de minste bijzonderheden en met
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lijk, aU waren zij op denzelfden dag en door

dezelfde hand vervaardigd , terwijl er toch tus-

schen haar eene ruimte ligt als van Zweden en

Vuurland en een niet minder groot tijdsverloop,

daar de eene voor tien , de andere ten minste

voor twee duizend jaren gemaakt is ! Het is wel

bezwaarlijk mogelijk om deze gelijkvormigheid

in gereedschap bij de meest verwijderde volkeren

der aarde te verklaren , zonder aan te nemen

,

dat zij alle door eene soort van natuurdwang het-

zelve vormden. Ik erken hier het spoor eener

hoogere Wijsheid , welke ook aan den mensch

natuurlijke wapens toebedeelde, maar zoo, dat

zij met klimmende beschaving konden worden

weggeworpen. De leeuw ontving van de natuur

lijnen scherpen , lerugtrekkenden klaauw ; de beer

zijne sterke nagels; de wolf zijne verscheurende

tanden , maar zij ontvingen ze vastgegroeid en

onafscheidelijk van het individu ; zij kunnen niet

volmaakt worden. Elke leeuw heeft nu zijnen

aanleg en zijne wijze van handelen volkomen als

die leeuw , waaruit hij voor duizenden jaren zij-

nen oorsprong afleidt. Alleen de mensch kan

volkomen worden ; hij alleen kan zijne wapens

wegwerpen en ze veranderen naar gelang van

zijne stijgende vorming en veredelder werkzaam-

heid.

Uit dit gezigtspunt, maar ook uit dit gezigts-

punt alleen, kunnen wij ook de gelijkheid ver-

klaren , die plaats heeft tusschcn de huizen der
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verschillende ruwe stammen in de meest verschil-

lende gewesten der aarde. De mensch werd ge-

schapen om de aarde van pool tot pool te bevol-

ken ; hij ontving geene natuurlijke kleeding , maar

eene innerlijke aandrift leerde hem die van de

overige dieren te veroveren ; dezelfde drift leerde

hem zich huizen te bouwen om zich daarin tegen

de werking der koude te beschutten. Deze huizen

van den ruwen natuurmensch zijn gevolgclijk ei-

genlijk de holen , die aan de menscheyisoort

eigen zijn , en daardoor moesten zij in alle stre-

ken der aarde, waar de onbeschaafde natuur-

menschen woonden , en daar de koude behoefte

aan woning opwekte, gelijkvormigheid aanbie-

den.

Uoch ik moet mij niet blootstellen aan hel ver-

wijl , van uit enkele daadzaken algemeene be-

sluiten af te leiden. Ik heb alleen hierop de op-

merkzaamheid des naluuronderzoekers willen ves-

tigen , mei eerbiedige aanmaning om het vergelij-

kend onderzoek in deze rigting door verschillende

landen al meer en meer uit Ie strekken; en eerst,

wanneer dit geschied is , eerst nadat eeuige lan-

den in dit opzigt naauwkeurig onderzocht zijn

,

kan men hopen , een in alle opzigten volkomen

zeker resultaat te kunnen erlangen.

Eer ik sluit , moet ik niet nalaten de opmerk-

zaamheid te bepalen op eene andere , hierbij belioo-

rende daadzaak. Dat wilden , en wilden alleen , een

dagelijksch gebruik van steenen gereedschap ma-

ken , hieromtrent zijn wel alle eenstemmig. Maar
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nn wordt , zoo ver ik weet
,

geen land aange-

trofi'eii , werwaarls beschaafde meiischen zijn voort-

gedrongen en waar geen steenen gereedschap of

bij de tegenwoordige menschenslammen in gebruik

is , of onder de aarde gevonden wordt , door ver-

gane menschenstammen nagelaten. Van alle stre-

ken van Zweden , van de eilanden in de Oostzee

en van de provincie Bohus , van Noorwegen , De-

nemarken, Duitschland, Engeland en de kleinere

eilanden, die tot Groot-Brillanje behooren, Rus-

land , Frankrijk , Griekenland , Egypte , Japan ,

vele gewesten van Afrika, van geheel Amerika,

van Australië en deszelfs eilanden , heb ik steenen

gereedschap van wilden , of in eigen bezit of ten

minste gezien. Zoo schijnen wij tot het besluit

geleid te wordenj, dat er misschien geen land op

aarde is , waar niet wilde menschen-stammen of

nog leven of in verloopene tijden geleefd hebben.

Voegen wij nu deze uilkomst bij de vorige, dal

de mensch zich overal op de aarde in zijnen on-

beschaafden toestand met eenerlei wapens en ge-

reedschap voordoet , zoo kan zulks stof geven tot

ernstige beschouwingen over den toestand van ons

geslacht , bij deszelfs eerste verspreiding over de

aarde.

Ik heb bier alzoo eene kleine bijdrage geleverd

tol de natuurlijke geschiedenis van het mensche-

lijke geslacht. Vergelijken wij nu dien armzali-

gen , ruwen toestand , waarin de volkeren van Eu-

ropa zich bevonden in den tijd, dien wij hier

gesjchildcrd hebben , met den Icgenwoordigen toe-
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stand van beschaving en verlichting , die zich meer

en meer over dit werelddeel verspreidt , dan kun-

nen wij ons niet genoeg verheugen over de zege-

praal , welke licht en beschaving op ruwheid ea

duisternis hebijen behaald.

Nog eenige woorden moet ik hierbij voegen.

De schedels , welke wij in de graven dier wilden

vinden , toonen duidelijk , dat zij niet behoord

hebbeu tot denzelfden menschenstam als de tegen-

woordige bewoners des lunds. Z.00 velen ik ge-

zien heb , zijn zij meer rond dan ovaal , met korte

,

bijkans als afgehakte achterhoofden, gelijkende

aan die der Laplanders.

Onmiddellijk na den eersten ruwen volksstam

,

die wapens van steen en dierenbcenderen had en

.graven en woningen gelijk de Eskimo's , is er bij

ons in het zuidelijk Zweden een andere volksstam

oiigelreden , die op eenen veel hoogeren trap van

cultuur stond , dan de eerste. Men heeft gemeend ,

dat deze stam uit Cimbriërs bestond , die be-

schouwd worden als een tak van de wijd ver-

breide Keilen. Men vindt geenerlei overgang tus-

schcn dezen ea de eersten ; zij hebben lot geheel

Tbrscbillende stammen behoord en zijn nooit ver-

mengd geworden. De schedels der laatsten gelij-

ken meer naar de onzen, met uitspringend ach-

terhoofd, maar schijnen meer langwerpig te zijn.

Ilunne wapens en gereedschappen zijn altijd van

brons ; steen bezigden zij niet en ijzer bezaten zij

niet , want anders zou men onder hunne; talrijke

mossen en andere snijdende en scherpe tyerktui-
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gen zulks wel aantreffen. Men ziet wel dezelfde

grondvormen in hunne bronzen wapens en de

steenen wapens der eerste , maar zulks bewijst

nietj dat zij tot denzelfdcn stam belioorden ; want

het gereedschap en de wapens van alle , zelfs van

incest verschillende stammen zijn, gelijk wij vroe-

ger toonden , uit dezelfde oorspronkelijke vormen

voortgekomen.

Bij dezen treffen wij lansen , pijlen , bijlen ,

messen , bciiels a:m ; maar wij vinden bij hen

ook andere wapens , die de vorigen niet bezaten ,

(levens , schilden en verscheidene anderen. Deze

volksstam heeft zijne dooden op eene geheel an-

dere wijze begraven, dan de eerste; hier zagen

wij grafkamers voor vele lijken ; bij den lateren

volksstam treffen wij zulks nooit aan. Bij dezen

is elk lijk door een langwerpig vierkant van groote

rotsstukken of van kleinere rolsteenen omgeven
;

in het eerste geval is het graf met ecnen steen

bedekt , in het laatste niet. Of ook het lijk werd

verbrand en de asch en beenscherven wcrJen bij-

een gezameld en in een urn gelegd of in eene holle

in den grond. Deze twee wijzen van begraven

waren in gebruik op dcnzolfden lijd en op de-

zelfde plaats, bij hetzelfde volk. Maar of dit

betrekking had op het verschillend geslacht, dan

wel of de ceremonie der verbranding alleen aan

eenen zekeren rang toekwam , weten wij niet.

Maar zoo wel op de asch in de urnen, als oj) de

borst van het begraven lijk werd een stuk metaal

gelegd , een mes of ander snijdend werktuig

,
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meestal zeer oud, versleten en gebroken , somtijds

eeue afgebrokene spits van een mes (1). Het ge-

heel werd met eenen grooten aardheuvel over-

dekt.

Deie stam had ook versiersels van brons en van

goud. Hij verstond ook de kunst om brons te

vergulden. Zilver is in het Noorden later geko-

myi dan goud. Mannen , die eene hoogere waar-

digheid hadden , droegen eenen grooten ring van

goud of brons om den hals ; en de vrouwen droe-

gen spiraalringen van goud of brons om de armen

en een' diadeem op het hoofd.

Toen deze volksstam het eerst naar ons verhuis-

de , had hij bloedige gevechten met de wilde

oorspronkelijke bewoners des lands, welke even

als alle wilden , hunne vijanden hstig zochten te

overvallen , als zij sliepen , en zich zelden in een

(1) Als wij nu overwegen, dat het de rijken en voor-

namen waren, die in de graf heuvelen gelegd wer-

den , dan wordt het duidelijk , dat het onbetee-

kenend stuk metaal, hetwelk nooit ontbreekt, er

slechts als een amulet werd neergelegd, liet is

van hetzelfde metaal als het toen gebezigde wapen,

de degen. Het gebruik , dat nooit verzuimd werd,

is blijkbaar eeue godsdienstige plegtigheid. In

geschiedkundig opzigt is het merkwaardig, dat nog

heden hetzelfde gebruik bij den boerenstand in het

zuiden van Zweden wordt aaugetrolfen. Zij leg-

gen nu op bet lijk staal, hetzelfde metaal, waar

thans de wapens van gemaakt woiden; maar het

wordt thans weggeuumen als het lijk ter aarde

besteld ^al worden.
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open gevecht waagden. Zoo strijden de wilden

iiog heden.

Ofschoon meer dan twee duizendtallen vanjaren

ïijn voorbij gegaan, sedert deze dingen gesoliied

zijn , ben ik in staat een sprekend blijk hiervan

bij te brengen.

Op j mijl afstand van het dorp Tygelxjfi in

Schonen is eene vlakte , van w^aar men sedert

twintig jaren kiezel afdraagt voor de woj^n.

Men heeft daar geheele menschelijke geraamten

gevonden en tot heden zijn er omtrent vijftig op-

gegraven. Elk geraamte ligt omsloten door eene

rij van steenen , die een langwerpig vierkant

Yormt van 3J el lengte en ii el breedte, welke

wijze van begraven alleen aangetroffen wordt bij

het volk , hetwelk bronzen wapens bezigde , nooit

bij dal , hetwelk zich Tan steenen gereedschap

bediende. Tot een nader bewijs , dat deze ske-

letten behoorden tot den stam , welken wij als

Cimbrisch beschouwd hebben , dient , dat men

eenmaal een skelet met spiraalringen om den arm

gevonden heeft, gevormd door halfronde draden

van brons. Maar bij een der skeletten werd het

hoofd doorboord gevonden door een daarin vast-

zittende werpspies, gemaakt van eenen tak van een'

elandshoorn en alzoo zeker behoord hebbende tot

de wapens van den wilden oorspronkelijken stam.

Le rigting van de pijl , welke het hoofd getroffen

heeft , schijnt aan te duiden , dat de man , die

daardoor gedood werd , zich in eene liggende

stelling bevond , toen hij werd aungcvailcii. Urn
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door te kunnen dringen , moesl de steenspifs van

omstreeks 8 duim lengle, voorzien zijn geweest

met eenen zwaren steel , waarschijnlijk lang en

van eikenhout. Ik heb hier juist een paar vuur-

steenlansen , waarvan eene afgebroken
, gevonden

onder de geraamten, en welke zekerlijk in het-

zelfde gevecht gebruikt zijn geworden.

Dit schijnt duidelijk aan te toonen , dat de wil-

den naar eene kleine vereenigiug van de in het

land getrokkcne Cimbriërs geslopen zijn en die

overvallen , en mannen en vrouwen gedood hebben

(want onder de geraamten zijn ook vrouwelijke

versiersels gevonden), maar, nadat zij deze daad

van geweld volvoerd hadden, weggetrokken zijn

en de Cimbriërs hunne dooden , volgens hunne

eigen gebruiken, hebben laten begraven.

Ik gewaagde , dat dit volk op eenen veel hoo-

geren trap van beschaving stond dan de oudste

bewoners van het land. Gelijk de helden van

Homerus bezigden zij wapenen van koper of liever

van brons en, even als deze, gaven zij daaraan en

aan hunne overige werktuigen eenen schoonen

vorm en pronkten ze op met sierlijke figuren.

Zij kenden den landbouw; men heeft in hunne

graven bronzen zeissen gevonden , waarmede het

graan werd afgemaaid. Zij waren in bezit van

het paard ; een paardenskelel met bronzen over-

blijfsels werd in eenen grafheuvel bij Fjelkestacl

aangetroffen ; daarenboven heeft men toomen

,

sporen , hoefbcslag van brons gevonden. Zij be-

zaten lam hoornvee ; het liandvat hunner dolken
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strijdknodsen (morgensterren), ronde schilden ,

korte dea;ens , alles van brons.

Hel is opmerkelijk , dat deze volksstam , ofschoon

in bezit van eene vergelijkender wijze zeer hooge

beschaving ea hier in het land later geleefd heb-

bende en alzoo hoogst waarschijafijk in nadere be-

trekking gekomen met de historische Zweedsche

stammen , echter geheel onbekend is in de geschie-

denis. Noch de geschiedenis, noch de Sagen ge-

wagen met een enkel woord van een volk hier in

Zweden, hetwelk wapens van koper gebruikte.

Alle wapens, die vermeld worden, zijn met zoo-

danige epitheten aangeduid, dat men duidelijk

aiet, dat zij van ijzer waren. Zwaarden ingelegd

met goud en zilver ; vergulde helmen en rustingen

glanzende als ijs , worden in onze Sagen van de

hoogste oudheid vermeld. Evenmin gewagen onze

Sagen den vorm dier wapens , afwerings.scbilden

en korte degens. Lange slagzwaarden
,
gemaakt

om met beide handen te voeren , helmen , harnas-

sen en groote schilden , dat is de krijgsrusting

,

die in onze oudste historische oorkonden vermeld

wordt. De strijdenden hieuwen in het tweegevecht

op elkander in , met groote , zware zwaarden en

de een kliefde den anderen soms midden door,

en onder de vereenigde troepen werd het gevecht

met groote houwen gevoerd , waardoor de strijders

links en regts werden afgemaaid. Zulke krijgs-

rusting en zulke wijze van strijden vermelden onze

Sagen als die der oude voorvaderen van het Zweed-
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sche volk ; maar zulke wapens behooren niet tot

den volksstam , waarvan thans gehandeld wordt.

Een korte degen (een steekwapen en niet een

slagzwaard) en een klein schild om de steken

af te weren ,
gemaakt om in de linkerhand te wor-

den gedragen , maakte deszelfs rusting uit.

Zoo hebben wij hier twee geheel verschillende

volken geschilderd, welke beiden, vooral het eerste,

wijd verspreid waren in Skandinavië, waar zij lang

gewoond hebban. En des niet te min vinden wij

van hen niet het minste in onze geschiedenis ver-

meld. Zij hebben alzoo beiden geleefd en gewerkt

en zijn beide verdwenen , vóór de geschiedenis hare

jaarboeken in ons Noorden begon op te stellen.

Derzelver gedachtenis zou alzoo geheel en al zijn

uilgedelgd , wanneer niet de aarde een gedeelte

hunner nalatenschap bewaard had.

Er blijft nu nog over om aan te toonen , deels

of en wAdr deze hier uitgestorvene volksstammen

thans leven , en deels onder welke donkere bena-

mingen zij in onze Sagen of Volksverhalen voor-

komen. Maar dit moet tot eene andere gelegen-

heid verschoTen worden.



REDK BIJ DE OPENING DER EERSTE ZAMENKOMST

IK STOKHOLM VAN HET SKANDINATISCH GE-

ZELSCHAP VAN NATDliROJXDERZOEKERS ,

DEN 13'^'=° Jdlij 1842.

Uitgesproken door den Baron

BERZELIÜS.

(Uil liet Zwcedscli vertaald door J. tin bek Hoeven).

De natuuronderzoekers van Skandinavië komen

heden voor de derde maal ouder het schild der

wetenschappen te zamen, om wederzijds de nieuw

gewonnen ervaring te wisselen of de inzigten te

verruimen en gezameutlijk te streven om meer en

meer den sluijer op te ligten van 't geen de na-

tuur met spaarzaamheid binnen het bereik onzer

navorsching heeft gesteld.

Weest welkom , mijne Heeren! duizendmaal wel-

kom , om met vereenigde krachten te streven naar

dit edele en hooge doel.

Veel is, sedert wij de laatste maal te zamen

kwamen , uitgevonden geworden , 't geen toen on-

bekend was ; ieders mededeeling zal den gemeen-

«chappelijken voorraad onzer kennis vermeerderen
,

eii zal onzen bijval opwekken voor de welgeslaagde

pogingen der jongere naluuronderzoekers en onze

hoogachting vermeerderen voor de voortgezette

d
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vorderingen der ouderen. Onze dankbare erken-

ning hunner verdiensten zal hun hoofd met nieuwe

lauweren omvlechten.

De oude zinspreuk : Conjunela valent , ligt ten

grondslag voor onze , na bepaalde tusschentijden

terugkeerende bijeenkomsten en zal , hoop ik, ook

door ons worden gestaafd.

De natuur rust den mensch met vatbaarhede»

yan ongelijken aard uit , die in 's levens lente on-

gelijk ontwikkeld worden door opvoeding en on-

derwijs. Toevalligheden hebben daarop invloed ,

die eene hoogere ontwikkeling nu eens beletten

,

dan eens bevorderen , en verschillende rigtingen

bepalen voor de aanwending van den natuurlijken

aanleg , waardoor wij tot verschillende plaatsen ia

het wijduilgesirekle veld van menscheltjke kennis

geraken, waarvan wij elk ons deel bebouwen.

De vruchten der bearbeiding van dat veld berus-

ten echter niet alleen op de nijvere inspanning,

maar hoofdzakelijk ook op het oordeel , waar-

mede de vlijt wordt aangewend. Onze bemoeijin»

gen worden soms in eene verkeerde rigting geleid.

De aan zich zelven overgelaten onderzoeker be-

merkt dan dikwerf niet, dat hij op een zijpad ge-

raakt is ; hrj kan zich daarop lang verdolen , en

de gemeenzaamheid met den verkeerden weg gaat

hgt tot het vertrouwen op deszelfs onfeilbaarheid

over. Door mondelinge mededeeling van inziglen

tusschen velen , die in hetzelfde vak arbeiden

,

door de beproeving dier inzigten door mannen in

verschillende rigtingen ervaren , wordt de opmerk-
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zaainheid naar vele zijden getrokken, de eenzij«

dige dwaalweg wordt vermeden , en , zonder dat

men zelf bemerkt hoe , wordt men op eenen be-

teren weg gevoerd , en dit is eene der groote vruch-

ten van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Eene andere werking daarvan verdient geene

geringere opmerkzaamheid. Een groot vermogen

is niet altijd gepaard met eene even groote nei-

ging om het aan te wenden. Men kan het ver-

mogen tot veel bezitten , zonder dat de lust zich

aan iets hecht. Het is een spel der natuur, dat

de mensch niet altijd het vermogen heeft om met

eenen krachtigen wil te verbeteren. De lust tot

onderzoek is even zoowel eene natuurgift , als het

vermogen daartoe. Men behoort in het bezit van

beiden te zijn, en onder ons gaat hij het verst,

die , welke hinderpalen de omstandigheden hem

ook in den weg leggen , niet kan afstaan van het

vervolgen der baan , op welke de neiging hem

noopte zijne krachten aan te wenden.

Tot de nationale trekken van de Skandinavische

volkeren behoort een algemeen verspreide aanleg

tot het doorgronden van onderwerpen in het ge-

bied der wis-, werktuig- en natuurkunde; maar,

allhans bij de noordelijken onder dezelve , ver-

toont zich een zeker gebrek aan ijver , eene on-

verschilligheid, die bij de geringste hindernis om
dezpn natuurlijken aanleg aan te wenden , hem

ongebruikt laat. Men vindt veel lust en vermo-

gen om kundigheden op te zamelen en zich met

de ervaring van anderen bekend te maken , maar
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aan te wenden en vruchtbaar te maken , niet be-

antwoordt. Zulk eene neiging op te wekken

,

dezen sluimerenden aanleg levend en werkzaam

te maken , kan onverwachte vruchten voortbren-

gen.

Dergelijk eene opwekking kan onze vereeniging

geven. Het is eene prijzenswaardige eerzucht om
met anderen in nuttige werkzaamheid te wedijve-

ren ; deze edele drift wordt door voorbeelden

opgewekt , en de neiging , welke het onderwerp

op zich zelve niet vermogt aan te wakkeren,

wordt dikwerf aangevuurd door de begeerte om
niet achter te blijven en klimt somtijds tot de po-

ging om anderen vooruit te streven.

Op deze wijze verlevendigen onze wederzijdsche

mededeelingen de sluimerende neiging tot eeae

werkzame navorsching en moeten wij langzamer-

hand komen tot eenen edelen wedstrijd in hel

veld der wetenschap , terwijl wij in ervaring vaa

de moeiten , welke ware vooruitgang vordert , daar-

aan eene verhoogde hulde toebrengen.

Vergeten wij echter daarbij niet dat de uitvor-

sching der waarheid en geenszins de lof voor hare

liasporing ons doel uitmaakt. Die de eer der ont-

dekking tot einddoel heeft , zoekt haar meestal op

bijpaden , waarop hetgeen hij wint of verliest , som-

tijds slechts de prijs van heden is , die morgen

verstuift. De leiding en het voorbeeld van uitste»

kende voorgangers zal aan onze bemoeijingen , ik

durf dit met zekerheid zeggen , eene ware en tot
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ons regie doel leidende rigting geven. Wij zullen

daardoor gewoon worden te ontwijken , 'l geen

de Romeinen noemden : Nubem pro Junone am-

plecti.

Onze navorschingen en proeven zijn vragen aan

de natuur gerigt. De uilkomst , die wij verkrijgen,

is haar aetwoord. Om zekere en duidelijke ant-

woorden te erlangen, moeten wij in slaat zijn om

wel te vragen. Op onvolledige vragen blijft het

antwoord meerendeels onduidelijk. Maar dikwijls

verkrijgen wij op de beste vragen antwoorden

,

die ons bedekt toeschijnen , als orakelspreuken , die

uitlegging noodig hebben om verslaan te worden.

Zoo is het echter in waarheid niet. De natuur

antwoordt nimmer, gelijk de orakels der oudheid,^

met raadsels. Hare taal is klaar en duidelijk ,i

maar wij verstaan daarin niet alle woorden , waar-

op echter de meening berust. Haar eigendunke-<

lijk uit te leggen , brengt ons steeds op den dooIJ

weg. Wij moeten dan meer van hare taal leeren,

wij moeten dan onzen arbeid voortzetten , tot dat

haar antwoord zonder verklaring verstaan wordt;

Dat wil mei andere woorden zeggen , dat wij ten

allen tijde veel ervaren , hetwelk wij dan nog niet

regt verslaan , maar 't geen , vroeger of later door

nieuwe proeven en de daardoor vermeerderde er-

varing zoo klaar wordt , dat het open ligt voor

allen.

Het is eene zoo natuurlijke begeerte , het meest

moeijelijke te wiiicn verstaan, en wij bemerken

dikwerf niel , hoc wij door gissingen , welke wij
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mei waarheden verwarren , de leeralen in wezen-
lijke kennis aanvullen en van lieverlede meer en

meer van het regie worden afgeleid. Het is bij

eénen waren naluuronderzoeker eene noodwenr]i''e

eigenschap om bepaald te schiften tusschen 't geen

hij weet , als wel bewezene waarheid , en tusschen

't geen hij kent, als eene min of meer waarschijn-

lijke gissing of hypothese. Vermengen wij waar-

heden met waarschijnlijkheden , zonder eene grens-

lijn tusschen beiden te trekken, zoo kunnen wij

zekerlijk eene groote male van kennis zamenslel-

len , maar waarin dikwerf genoeg , slechts het ge-

ringste gedeelte werkelijke waarheid is.

Wij moeten echter daarom hypothesen niet uit-

sluiten , welke op deze wijze bruggen tot de waar-
heid zijn, dat zij aanleiding geven tot veranderde

ef vernieuwde vragen aan de natuur , maar wij

moeten dan, zonder vooraf opgevatte liefde tot onze

hypothese, naauwkeurig acht geven op het antwoord

der natuur : want zoo wij de vragen verzuimen of

het antwoord veronachtzamen , worden de hypo-

thesen renbanen tot misslag en verwarring. Laat

ons daarom bij onze nasporingen met de uiterste

voorzigtigheid eenen weg betreden, die glibberig

is en waarop het ligt is , schielijk voort te ijlen
,

maar die meestal ontdankbaar is en niet tot de

waarheid leidt. De weg derwaarts is moeijelijk,

maar geeft bij den eindpaal het volle loon der

moeite. Onze tijd bemint hypothesen, verschei-

dene natuurouderzoekers volgen haren uitlokkenden

en gemakkelijkea weg en strooijen met fonkelend
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gpnie, verlokkende waarscliijnlijkheden uit, welke

jeugdige gemoederen , nog niet door verdrietige

wederkeering van eigene dwaalsporen gewaar-

schuwd , als werkelijkheden opvangen , zich alzoo

weldra gewikkeld ziende in een zamenweefsel van

waarschijnlijkheden , van welke zij zich overtuigd

houden , dat zij iets meer dan bloole gelijkheid met

de waarheid hebben , zelfs dan , wanneer zij die

gelijkheid missen. Is zulks eenmaal het geval ge-

worden , dan vereischt het langdurige inspanning

en staudvastigen strijd om de werkelijke waar-

heid regl te verschaffen.

Laat ons derhalve deze geaardheid van onzen

tijdgeest met eenen ontferzoekenden en doordrin*--

genden blik gadeslaan om sielven door het dwaal-

licht niet verblind te worden. Hij die, op vasten

grond staat en altijd tracht daarop voort te gaan

,

kumt meestal wel niet schielijk, maar zeker tot zijn

doel.

Op de Icarus-vleugels der hypothesen worden

de ruimten gemakkelijk doorkliefd, maar de zon

smelt vroeger of later het was der vleugelen. De

fabel van Icarus strekt ook den beoefenaar der

wetenschap tol waarschuwing. Laat ons die niet

verwaarloozen. Moge grondig onderzoek den hoofd-

trek ui'maken van de gemeenschappelijke werk-

zaamheden , welke wij heden aanvangen.



EENIGE WOORDEN 0?ER DE OPHEFFING TAN SKAN-

DINAVIë'S KUST BOTEN DE TLAKTE DER OM-

LIGGENDE ZEE EN OVER AFSLIJPINGEN EN

KLOTEN IN DESZELPS BERGEN ,

van den Baron

B E R Z E L I U S.

(Vertaald door denzelfdcnj.

Daar ik nu voor eenige oogenblikken uwe op-

merkzaamheid , M. H. H. ! zoek te bepalen bij de

opheffing der Skandinavische kust boven de op-

pervlakte der aangrenzende zee, en op de afslij-

pingen van Skandiuavi^ bergen , — onderwerpen
,

waarmede zich thans de geologische onderzoekin-

gen in alle landen bezig houden, — zoo heb ik daarbij

len oogmerk , diegenen van onze medeleden , welke

gewesten bewonen , waar dit verschijnsel of niet

of slechts onduidelijk zich vertoont , aan de ge-

legenheid te herinneren tot bevestiging van deze

gesteldheid, die door de naaste omstreek der stad

of door plaatsen , welke op de terugreis kunnen

bezocht worden , aangeboden wordt.

Dat de zeevlaktc op menige plaatsen hare hoogte

in betrekking tot de stranden verandert , is ecne

overoude waarneming. Velen onder ons herin-

neren zich hier welligt de woorden van Ovidics:

Vidi ego , quod fuerat olim solidissima tellus
,

Esse freturn , vidi faclas ex aequore terras.
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Maar onze uit de oudere geschiedenis ontleende

bewijzen hiervoor , belrefifen de kusten van de

Hiddellandsche zee , rijk aan vulkanische gewes-

ten en dikwerf bezocht door aardbevingen , door

Vrelke hetzelfde strand nu eens nederzonk , dnn

weder opgeheven werd boven de zeevlakte. De

opheffing der Skandinavische kust is een verschijn-

sel van grootscher aard en langzamer , maar voort-

durend. De langzaamheid van het verschijnsel

onttrekt het aan de opmerkzaamheid , die juist

daardoor er eerst laat op gevestigd werd. Wat
onze voorvaders daaromtrent vsraarnamen , werd

nooit opgeteekend en ging voor hunne nakome-

lingen verloren, tot dat in het begin der voriga

eeuw dit verschijnsel het onderzoek werd van ge-

leerden, welke hunne ervaringen hunne beschou-

wingen daarover in druk nalieten. Zeker is in

geen land deze vraag zoo zeer,^zoo algemeen en

zoo ijverig behandeld geworden dan in Zweden,

in die mate , dat zij een onderwerp uitmaakte der

overwegingen van den Rijksdag en wij een pro-

tokol der Rijksslanden van 1747 hebben, dat de

zaak van allen grond ontbloot is.

De in zoo vele opzigten befaamde Ema^del

SvBDBRCOEG is de eerste , die in een gedrukt ge-

schrift de opmerkzaamheid op deze verheffing der

Zweedsche kust bepaalde. Hij gaf in 1779 een

klein geschrift uit over de vorige hoogte des

waters en over den vloed en de eb der voor-

wereld. In eene opdragt aan den Koning, wenscht

hij hem geluk over een land te heerschcn , het-
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welk zich steeds len koste der zee uitbreidt.

Onder de bewijzen , dat eene zee in groole be-

weging Zweden overstroomd heeft , rekent hij onze
o

heuvelen (asar) , welker algemeene rigting van

het noarden naar het zuiden door hem juist is

waargenomen , en dat al de daarin voorkomende

sleenen afgesleten en gerond zijn. Hij vermeldt

een walvischskelet , 't welk gedurende zijn opont-

houd te Upsal , in Wester Gothland gevonden , en

aan den daar zijnde Professor Roberg bezorgd

werd, om in het Onlleedkundig Kabinet derHoo-

geschool bewaard te worden. Hij vermeldt een

wrak van een schip, diep landwaarts in bij op-

gravingen aangetroQen enz. (1).

Een paar tiental jaren na het geschrift van Sve-

DXRBoaG , deelde de astronoom A. Celsios eene

Verhandeling mede over de waarnemingen, die hij

dienaangaande verzameld had en zijne beschou-

wingen aangaande het zinken der zee, waartoe

hij meende , dat zij aanleiding gaven. Deze Ver»

handeling werd geplaatst in de geschriften der

Zweedsche Akademie voor 1743.

Van dien tijd af werd het onderzoek opgevat

door eene menigte Zweedsche Schrijvers, v. Da-

uw , V. LiHNÉ, Wallerids, Kalm, Coïdehias,
o

Harlemah, Hasselqdist, Gissler , Fek.ser en

V. Hellakot vermeerderden en versterkten de op-

(
I ) Hij heeft deze waarnemingen in eene Latijnsche

vertaling medcgeJecld in zijne Miscellanea circa

res naturales , Lijisiae 1722.
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gaven van Celsius, welker gewondheid daaren-

tegen bestreden werd door RicnAHDSOH , Gadolis,

Hop, Björnee, MELAsoEa, Rusebkrg, Estlah-

DEa , Behg eti BaovALLirs. De een en ander van

de laatstgenoemden namen hunne tegenbewijzen

van waarnemingen in Schonen en het zuiden van

Halland , waartegen zelfs nu geene tegenwerping

kan worden ingebragt.

Geen dezer Schrijvers, behalve Svedenbokg ,

hadden zich met eigenlijke Geologische onderzoe-

kingen bezig gehouden : het onderwerp werd ge-

schiedkundig en aardrijkskundig behandeld ; men

zag daarvan geene oorzaak in , dan dat hel water

allengs in hoeveelheid afnam, hetwelk aan de ge-

heele vraag den naam gaf van de thaorie der

waterafneming. Maar bij de beproeving om te

vinden , hoe de zoo aangenomene oorzaak mogelijk

was, doen zich zoo vele physische onmogelijkhe-

den op, dat, terwijl men de zekere waarnemin-

gen vermengde met veronderstellingen aangaande

derzelver oorzaak , er zich over het geheel een

nevel van dubbelzinnigheid verbreidde , die lang

daarop bleef rusten.

LiüiiABos, die op zijne reizen in verschillende

gewesten van Zweden, gelijktijdig met A. Celsius

waarnemingen maakte , die voor het zinken des

waters spraken , droeg zijne meeningen dienaan-

gaande in eene Akadeinische Redevoering voor, in

het jaar 1743, onder den titel de lerrae habita-

bilis incremento. Het was eene stoute hypothese,

welke van de gedaante der aarde bij de schepping
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uilgitig. Hij nam aan, dat de aante mei water

bedekt was , niel uitzondering van een éénig ei-

lauil , welks uitgestrektheid en hoogte boven c!e

zee toeliet, dal er alle klimaten op werden aange-

troffen en hetwelk door deu Schepper voorzien

was met de daartoe behoorende organische we-

zens. Het water verdampte allengs, het drooge

breidde zich uit en de levende wezens verspreid-

den zich naderhand daarop. De wijde omvang

der hypothese veroorzaakte intusschen dat zij bui-

len allen irjvloed bleef op de vraag, wat zich in

Skandinavië al dan niet voordeed.

Maar wanneer ook 't geen op den weg van be-

spiegeling gedaan werd , bijdroeg om dit onder-

werp in zwarigheden te wikkelen , zoo werd aan

de andere zijde niels verzuimd om het aau een

onderzoek langs den weg der waarneming te on-

derwerpen. Celsius was tot zijne onderzoekingen

geleid door het berigt van een' ouden visscher

,

'l welk door andere visschers eenstemmig bevestigd

werd, dat de zoogeuoemde skalgruriden zich'ge-

durende zijn' leeftijd hadden veranderd. Dete skiil-

gruuden zijn vlakke klippen, welke zoo na aan

de oppervlakte des waters liggen , dat zij bij de

geringsie beweging der zee door de golven over-

stroomd worden. Op deze vlijen zich zeehonden

(skalarna) neder om den stroom af te wachten.

Zoodra de klippen zoo hoog zijn, dat kleine zee-

goiven niel daarover gaan , worden zij niel meer

door de zeehonden bezocht. De visscher wees aau

Celsius klippen in dï Oostzee, waar hij in zijne
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kintlscblieitl zija' vader de opkomst van de zeehon-

den had zien afwachten , die zich nu een of twee

voet hoog boven de oppervlakte des -waters ver-

hieven. Daarentegen hadden zich nieuwe zse-

hondgronden opgeheven , waarop thans zija zoon

deze dieren ving. Dit gaf aan Celsius aanleiding

om op vrijstaande klippen de walerlioogte uit te

houwen. Deze merken werden na langer tijds-

verloop onderzocht en men bevond, dat zij nader-

hand steeds hooger en hooger boven de opper-

vlakte des waters kwamen. Dit voorbeeld werd

daarna door verschillenden gevolgd , en wij heb-

ben nu eene verzameling van dergelijke merken op

verschillende plaatsen der Oostzee , om van tijd

lot tijd waar te nemen.

Hellast, die in Weslerbolten weerkundije waar-

nemingen voor de Akademie der Wetenschappen op

zich genomen had en daarin ook hel rijzen en vallen

van hel water in de Oostzee begrepen had, stelde zulk

een levendig belang er in om in deze vraag tot een

uitgemaakt resultaat te geraken , dat hij in 1 789 aan

de Akademie zijne nalatenschap bij uiterste wilsbe-

schikking opdroeg , met de voorwaarde , dat de

waarnemiugeu zouden worden voortgezet, 't Geen

hij bij zija' dood naliet , was wel hoogst onbetee-

kenend . maar zijne toelage hew^ecs toch , hoe over-

tuigd hij was, juist te hebben waargenomen, dat

de waterhoogte in de Oostzee voortdurend zonk.

Verschillende merkteekens werden sedert uitge-

houwen door ScEüLTÉD en vooral door den Ka-

j>itein van het corps loodsen BHOSKo^A , op welke
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van lijd tol tijd waarnemingen gemaakt zijn , die

de hoofdzaak , de zinking van de Oostzee in be-

trekking tot de stranden , buiten alle verdere te-

genspraak stellen , als een volkomen bewezen

geologisch verschijnsel. Maar deze zinking geldt

niet alleen voor de Oostzee en de oostkust van

Zweden ; zij heeft ook plaats aan de westkust

,

welke door de Noordzee bespoeld wordt. Wij

hebben aldus wel weinige of geene ingehouwene

merken, om te raadplegen, wat er geschiedt , maar

de kust biedt daar leekenen van den voortijd aan

«

die ten duidelijkste vermelden , wat geschied is.

Vragen van groot belang voor de bewoners van

Zwedens zeekust zijn :

Hoe schielijk gaat deze daling der zeevlakte ia

onzen tijd voort ? Geschiedt dezelve overal even

eens, of is dezelve op verschillende plaatsen on-

gelijk ?

Het antwoord op de eerste dezer vragen geldt

bovenal voor Stokholm. De huizen rondom hel

Malar-meer rusten op paalwerk. Zoo lang de

watervlakte in de zee hooger stond dan het hoofd

van den paaigrond , was deze grond vast en on-

bewegelijk. Maar de Malar giet zijn water in de

Oostzee uit , zonder tusschen hggenden val ; de

waterhoogte daarin hangt alzoo van die der Oost-

zee af en zakt met deze. Dezelve is nu gevallen

onder de toppen der palen, die beginnen te ver-

rotten , veelvuldige scheuren in de huizen geven

de plaatsgrijpende onzekerheid des gronds te ken-

nen , en het laat zich gemakkelijk vooruitzien

,
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dat ïulks zal toenemen met de voortdurende val-

ling van de watervlakte.

Men heeft beproefd , uit waarneming van de ver-

hoo^g der merken over de oppervlakte des wa-

ters in eeue beslemde tijdruimte, de snelheid van

de niveau's verandering te berekenen , en buiten

twijfel is de kritiek van deae waariiemin;;en van

den overledenen Luitenant-Kolonel G. P. Hall-

STBÖii , opp:enomen in de Verhandelingen der Ko-

ninklijke Akademieder Wetenschappen voor 1823,

de grondigste proeve in dit veld. Hij heeft oplet-

tend gemaakt op de omstandigheden, die misvat-

ting kunnen veroorzaken. Deze worden bewerkt

door de veranderlijke waterhoogte der Ooslzee

,

die het gevolg is van verschillende oorzaken ; bij

eenen lagen barometer rijst de oppervlakte der

Oostzee, bij eenen hoogen barometerstand valt

dezelve weder. Bij lang aanhoudenden noord-

westenwind in de JJoordzee wordt het zeewater

in de Oostzee gedreven , hetwelk stijgt ; bij lang-

durigen zuidoostenwind valt het daarenlegen en

kan ver beneden dcszelfs gemiddelde hoogte ko-

men. Deze afwisselingen kunnen een verschil van

drie voet en meer bedragen. Eene verandering

van een' of anderhalf voet binnen eenige weinige

dagen is geenszins ongewoon. Een en dezelfde

waarnemer , welke gedurende eene zomerreis de

hoogte der merken boven de oppervlakte des wa-

ters had afgemeten, kan, zonder dat hij het be»

merkt, hoog water bij het eene merkteeken, laag

water bij het andere gehad hebben , waaruit het



M
zou schijnen als had de opheffing op ongelijke

plaatsen ongelijkmatig plaats gehad. Gedenkt

men dus , dat geene opgave aantoont of hel eerste

merkteeken bij hoog water, bij den middelbaren

waterstand of bij eenen lageren werd bepaald

,

zoo is het duidelijk, dat er geene zekere bereke-

ning over de hoegrootheid van de niveau's veran-

dering in een bepaald tijdsverloop gemaakt kan

worden en dat vele van deze merken eene onge-

lijke uitkomst geven zullen.

Dien ten gevolge vestigde HaLLSTBÖn zijne aan-

dacht op eene vroeger niet gebezigde wijze om de

middelbare hoogte van de oppervlakte der Oost-

zee te bepalen , namelijk door den zoogenoemden

waterrand. Wanneer naakte klippen in het wa-

ter afdalen in Fjerden of kleine bogten van de

Oostzee , waar geen hooge zee gaat , dan bedek-

ken zich de klippen met mos tot aan het water

,

maar blijven daar beneden kaal. Valt het water

onder de middelbare hoogte , dan ziet men de

rots naakt boven de watervlakte en de rand van

het mos loopt parallel daarmede , eenigzins hoo-

ger. Bij hoog water staat de rand van het mos

onder de oppervlakte van het water. Maar zulks

is alleen het geval in dergelijke bogten ; in de

opene zee zijn de klippen naakt, hoog boven het

water , zoo ver zij door de golven bespoeld wor-

den. Als de merkleekens in de opene zee staan,

moet eene gelijktijdige waarneming van de mid-

delbare hoogte in de digist bijr,ijnde*bogt gemaakt,

worden. Men ziet hieruit, dal waarnemingen óp
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de opgestelde merken veel bedachtzaamheid ver-,

eischen , om naauwkeurig te kuuoen zijn.

HÜLLSTHÖM beproefde oudertusschen om , mei

opgave van deze aanleiding tot onzekerheid, door

vergelijking van alle tot dien tijd toe verkregene

Waarnemingen, tot eeue approximative uitkomst

te geraken , voor de hoegrootheid der opheffing

in een' gegeven tijd. Zulks was, dat de stranden

rondom de botnische golf in een tijdsverloop van

honderd jaren zich met 4 voet verhoogd hadden

;

maar dat bij Calmar, waar echter de meeste en

naauwkeurigste waarnemingen gedurende eene

lange reeks van jaren ia 't werk gesteld waren ,

eene opheffing wel ontwijfelbaar zeker was , doch

derzelver grootte niet naauwkeuriger bepaald

kon worden , dan dat dezelve niet minder dan

0,6 voet en niet hooger dan 2 voet in dien zelfden

tijd was. De waarnemingen van BRunicorrA too-

nen aan , dat rondom de kusten van Schonen geene

opheffing van land kou worden aangewezen. Een

nader bewijs hiervan geeft de ruïne van eenen burgt

Lij Sölfvilsborg , waarschijnlijk van hooge oud-

heid , welke op eene klip in zee , niet ver van het

strand ligt en met zijne grondslagen zeer digt bij

het water reikt.

Professor Nilssoh heeft sedert door zijne waarne-,

mingen aangetoond , dat de van het noorden allengs
o

afnemende opheffing aan de zuidzijde van Hallandsa,

in het westen in eene allengs toenemende zinking

overgaat, waarbij de zee meer en meer van hel lage

land wegneemt, lüj Iteeft getoond, dat op den bo-

c
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en twee voet diep een veengrond voorkomt , waarin

stammen van verscheidene, van de in Schonen in het

wild groeijende boomsoorten ingezonken zijn en

noten van beuken en hazelnolenboomen aangetrof-

fen worden. Bij opgravingen in Trelleborg heeft

men op verschillende plaatsen met steen aangelegde

straten gevonden , drie voet diep onder den grond ,

welke thans volkomen in niveau zijn met de water-

lioogte in de Oostzee. lipfNAEus had den afslantf

gemeten , tusschen een groot steenblok , Stafsten.

genoemd en de zee. Zeven en tachtig jaren later

werd deze afstand gemeten door den Heer Nilsson,

welke dien met niet minder dan 380 voet verkort

vond , een verschil , welks grootheid alle verden-

king vernietigt , dat het een gevolg van de mindere

naauwkeurigheid van eene der beide metingen zija

zou. Voegt men nu hierbij 't geen Prof. KEiLUAn

berigt in zijne reize naar de kusten der Ijszee ea

naar het Beeren-eiland , aangaande de schielijker

voortgaande verhooging van de noordelijkste kus-

sten van ons vastland, dan blijkt, dat de Skandi-

navische bodem zich in het noorden het sterkst

en vervolgens minder en minder opheft , en dat

deze oprijzing naar de noordelijke grens van Scho-

nen toe geheel ophoudt en zuidwaarts daarvan in

eene nederzinking overgaat. Zoo ver men kan

oordeelen uit de waarnemingen , die sedert eene

eeuw op de oostkust van Skandinavië gemaakt

aijn , geschiedt deze opheffing gelijkmatig , maar

op de noordwestelijke kust toouen zich op ver-
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schillende plaatsen , boven elkander evenwijdig

loopende aanduidingen van een vroeger strand

,

welke schijnen te spreken voor sterkere opheffin-

gen in den voortijd , die op eens plaats hadden en

met langere tusschenpoozen op elkander volgden.

Of de opheffing van het 7.uiden naar het noorden

gelijkmatig toeneemt , dan of zekere zuidelijker

plaatsen hooier opgerezen zijn , dan enkele meer

noordelijke , en de opheffing alzoo eenigermate

golfvormig is , kan uiet als uitgemaakt beschouwd

worden. De kustbewoners rondom de Oostzee

besluiten zulks wel uit hunne opmerkingen en

zulks schijnt te volgen uit de waarneming der

uitgehouwen merkteekens , van welke echter het

getuigenis , om reeds opgegevene gronden , uiet

onbetwistbaar is.

Sedert de verandering van niveau aangetoond

is , ontstaat de natuurlijke vraag, welke kan de

oorzaak van dit verschijusel wezen ?

De vermindering van hel water, hoezeer voor-

gestaan door GoTTSCHAiK Wallerids, die be-

weerde, dat alle onze bergen in het water gevormd

waren, eene stelling, welke later den grondslag uit-

maakte van liet geologisch stelsel van Werweb,

blijkt weldra volkomen ongegrond te zijn; want,

wanneer men ook hare theoretische onmogelijk-

heid daar laat, zoo zou, wanneer zij plaats had,

alles wat op één strand geschiedt, gelijkvormig

op alle stranden moeten gebeuren, 't geen wij

niet eens aan de kusten der Oostzee zien plaats

hebben ; en wij kennen aan de kusten der Atlan-
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daartoe gediend hebben, en waar alzoo de be-

trekkelijke stand van de land- en watervlakte

geene merkbare verandering ondergaan heeft.

Leopold tow Buch , die in de jaren 1806 en

1807 eene geologische reis door Zweden en Noor-

wegen maakte , sprak in zijne Reisbeschrijving het

woord tot oplossing van dit raadsel uit (1) , de

kust van Zweden heft zich allengs over de opper-

vlakte der zee op. Hel is mij des te aangenamer

aan deze juiste opvatting van den toen nogjongen

Cicoloog te herinneren, daar wij in het algemeen

toen in Zweden nog ver af waren van deze ver-

klaring te vermoeden. Het denkbeeld van de op-

heffing des lands werd , zoo ver mij bekend is

,

het eerst uitgesproken door Art. Lazz. IHoro in

1740, in eene verhandeling over versleeningen van

zeedieren, gevonden in de berglagen van het vaste

land. Het maakte den grondtrek uit van Hdtton's

plutonische geologie , en Platfair had reeds in

1802, in zijne ontvouwing van Huttoh's leer, do

gissing geuit , dat het in Skandinavië vermelde

verschijnsel van watervermindering , op deze wijze

verklaard kon worden.

De opmerkzaamheid op de opheffing van de

Skandinavische kust is sedert meer algemeen in

Europa opgewekt , door het bezoek van den En-

gelschen Geoloog Leteli,, alhier iu het jaar 1834

(I) von Bocn's Jleise durch Normtgcn u. Lappland

,

I. 442. II. 278.



en zijne daarover aan de Koninklijke Sociëteit te

Londen ingeleverde waarnemingen. Lyeli be-

hoorde lot de Geologen , welke aan de waarheid

van de opgegeven* niveau - verandering twijfel

voeden ; hij kwam herwaarts om daar zelf on-

derzoek na te doen en dil onderzoek roeide allen

twijfel bij hem uit.

Het is sedert gebleken , dat opheffing en neder-

zinking van het land in betrekking tot de opper-

vlakte der zee, een over den geheelen aardbol

algemeen voorkomend verschijnsel is , en dal de

plaatsen, waar niets dergelijks, plaats vindt, ver-

gelijkender wijze, slechts weinige zijn. In En-

geland heeft men de meest afdoende bewijzen

ontdekt , dat ook dit land allengs opgeheven wordt,

hoezeer in veel minderen graad dan Skandinavië.

Engeland heeft, even als Skandinavië, zijne ban*

ken van schelpen , gevormd door thans in de

Noordzee levende soorten, en liggende verschei-

dene voeten boven de zee , en onlangs vond men

in zulk eeue bank het geraamte eens menschen

,

zoo opgevuld en omgeven met schelpen , dat het

duidelijk was, dat hij daar niet begraven werd,

maar dal het overblijfsels waren van eenen mensch

,

die daarin verdronken was , toen de zee daar nog

boven stond en wiens beenderen naderhand door

den bodem der zee omgeven en met de schalen

harer schelpdieren bedekt werden. Dat Engelauds

opheflïng niet vroeger een onderwerp van opmerk-

zaamheid was , hoezeer de geologie aldaar gedu-

rende eene halve eeuw meer algemeen bearbeid
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werd dan in eenig ander land , is ongetwijfeld een

gevolg van de gestadige niveau - verandering der

zee door eb en vloed rondom deszelfs stranden,

terwijl daarentegen dit verschijnsel rondoni de

Zweedsche kusten zich niet vertoont.

Maar , vragen wij , welke kan die kracht zijn

,

welke gedurende een lang verloop van eeuwen op

deze wijze verscheidene duizende vierkante mijlen

-iands met zijne gebergten vermag op te heffen ?

Hoe lang zal deze kracht voortgaan te werken ?

Wanneer zij eenmaal ophoudt, zal dan het opge-

-hevene land niet weder nederzinken tot het lagere

niveau , van waar het is opgerezen ?

Deze vragen kunnen alleen bij gissing beant-

woord worden. Voor diegenen onder U , M.H. H.

!

welke de geologie niet tot het onderwerp uwer

•onderzoekingen gemaakt hebben , zal ik aanvoeren,

wnl wij uit een geologisch standpunt vermoeden

-kunnen, daarvan de oorzaak te zijn geweest.

Eene groote menigte proeven ten einde de tem-

peratuur des aardbols op verschillende diepte nit

te vorschen , heeft het eenstemmige resultaat ge-

•leverd , dat de aardlagen en bergun des te war-

mer worden , hoe meer men in de diepte door-

dringt , en dat voor de diepte , tot welke men in

de schors der aarde heeft kunnen doordringen

,

•de temperatuur met een' graad voor elke honderd

voet toeneemt. Zulks is het geval zelfs in de on-

der den poolcirkel liggende landen. De tempera-

tuur der aarde op hare oppervlakte is daar meer-

dere graden onder het vriespunt des waters.
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Wanneer men daar in den grond nederdaalt, vindt

men, dal de temperatuur valt tot een zeker maxi-

mum, b. V. 5 of 6 graden ouder nul; daaronder

slijgt zij , komt tot 0° eu , nog dieper , stijgt zij steeds

al meer en meer daar boven. Deze hoogere tem»

peratuur in het binnenste der aarde kan niet van

buiten of van de oppervlakte koraeu : want deziC

kan niet meer geven , dan zij zelve heeft. Zij

moet alzoo berusten op eene toeneming van warmte,

welke van binnen uitgaat. Wanneer dan de tempe-

ratuur voortgaat
,
gelijkmatig met eenen graad op

100 voet toe te nemen , zoo is het ligt te bereke»

nen , dat op eenen zekeren afstand van de opper-

vlakte, de massa der aarde gloeijend zijn kan, en

op eenen nog grooleren, volkomen door gloeihitte

gesmolten ; waaruit volgt , dat de aardbol voor het

grootste gedeelte gevormd kan zyn uit eene gesmol-

tcne massa , van buiten ongeven door eene gestolde

korst van eeaige geographische mijlen dikte.

Vragen wij of zulks ook werkelijk het geval

is , dan kan daarop geen ander antwoord gegeven

worden , dan dat alle omstandigheden daarop

schijnen te duiden, dat zulks waarlijk zoo is.

Maar de omstandigheid, dat de temperatuur der

aarde naar beneden, of liever naar binnen toe,

aangroeit , geeft toch geenen toereikenden grond

Toor eene berekening van het .hoogste punt dezer

temperatuur of voor deu afstand van de opper,

vlakte, waar zulks bereikt wordt. Wij weten,

dat de aarde geenen volmaakten bolvorm heeft

,

maar eene sphacroidischc gedaante , afgeplat naar
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'de polen en dat deze afplatting volkomen beant-

woordt aan eene zoodanige als het gevolg moest

zijn van de snelheid , waarmede zij om hare as

wentelt. Dit veronderstelt dat , toen deze wente-

ling om de as haren aanvang nam , de aardbol

vloeijende moet geweest zijn : want eene vaste

massa had door deze kracht geene zoo regelmatige

gedaante-verandering kunnen ondergaan. Maar is

eenmaal de verbazend groote massa des aardbols

vloeibaar geweest , zoo kan een groot gedeelte

daarvan zulks nog wezen , terwijl de oppervlakte

door de uitstraling der warmte in de ruimte, na-

derhand stolde en voortgaat door dezelfde oorzaak

dieper en dieper te stollen, boewei met vermin-

derenden voortgang naar mate het gestolde in

dikte toeneemt. Maar wanneer zulks hel geval

was , zoo moesten de poolslreken , die thans zoo

afgekoeld en met ijs bedekt zijn, dat alle leven daar-

uit gebannen is, de eerste geweest zijn, waar de

temperatuur zoo zeer daalde, dat zij het verblijf

van levende wezens konden worden ; en dat zij

.zulks eenmaal waren , daarvan getuigen de stecn-

koollagen van Spitsbergen met hare overblijfsels

van tropische gewassen. Naar gelang der voort-

gaande afkoeling des aarbols, moest ook zijn dia-r

meter in dezelfde mate verminderen , zekerlijk eene

zeer geringe breuk van deszelfs grootte , maar

toch zeer veel, wanneer de vermindering in voeten

gemeten wordt. De gestolde korst moest dus

springen en instorten , en daardoor een gedeelte

der gesmolten massa opgedrukt worden naar de
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splelen, tot dat het evenwigt hersteld was. Daar

ia den voortijd de schors vergelijkcnder wijze dun

was, moet zulks dikwerf hebben plaats gehad en

al de onderzochte landen des aardbols dragen

daarvan de veelvuldigste blijken. Deze toen uit-

geperste en snel verkoelde en gestolde massa's

hebben meestal, hoezeer in zamenstel met de overige

schors overeenkomende , een geheel ander voorko-

men , een gevolg van deze veel schielijker stolling.

Skandinavië heeft vele overblijfsels daarvan , vooral

Noorwegen , hoewel zij ook in Zweden niet ont-

breken. Bij Hunneberg ligt eene geheele vierkante

mijl met zulk eene bergsoort bedekt, die in ge-

smollenen toestand uitgedrongen en rondom uit-

gevloeid is; Halleberg, Billingen, Kinnekulle, de

porfierberg in Elfdal enz. zijn van denzelfden aard.

Zij liggen alle op dus genoemde overgangsbergen,

gevormd op de toen en ten deele nog thans laagste

plaatsen, waar de aardschors het dunst was en

het ligtsl vaneen scheurde. De werking der hitte

van de uitgevloeide bergmassa op de naast onder-

liggende bergsoorten , waarover zij zich uitslorlle,

toont op eene ontegenzeggelijke wijze , hoe het hier-

bij toeging en wij kunnen zulks nabootsen , wan-

neer onveranderde deelen van deze bergsoorten

tol gloeihitte worden gebragt. Sedert de aard-

schors eene zekere mate van dikte verkreeg, heeft

dit verschijnsel wel is waar opgehouden , maar

andere verschijnsels van gelijksoortigen aard duren

nog voort. De waarschijnlijkste gissing over de

vulkanen is , dat zij openingen vormen , die lol de
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inwendige gèsmoltene massa der aarde neerdalen

,

welke het evenwigt in drukking , bij het inzinkea

der aardschors herstellen , waarbij een gedeelte

der gèsmoltene massa door dezelven wordt uitge»

perst , maar waarbij zich verschijnsels van ge_

weldigen aard voegen , wanneer het water gele-

genheid heeft , tot de gèsmoltene massa te komen

en er zich in uit te storten. Al deze verschijnsels

schijnen alzoo met elkander in een uoodziakelijk

verband te staan.

Bedenken wij nu , wat er geschieden moet

,

wanneer een door eene vaste schaal omgeven , ge-

smollen ligchaam , waarop de schaal dun is in

verhouding tol den diameter, langzaam afkoelt en

daardoor in omvang vermindert , zoo blijkt , dat de

schaal door haar gewigt breken moet en neder-

vallen , tot dat zij weder onmiddellijk op de gè-

smoltene massa rust. Maar daar de scliaal zich

gevormd heeft om eene kern van voorraaals groo-

teren omvang , zoo is zij nu te wijd ora op de

verminderde kern te passen ; zij wordt rimpelig

,

gelijk de schil van eenen gedroogden appel; ze«

kere deelen heffen zich hooger op , andere zinken

dieper naar beneden , bergruggen en meer of min

diepe dalen ontslaan. Hoe dikker de schaal wordt,

des te minder menigvuldig worden deze rimpels

,

en des Ie minder wordl het verschil in hoogte en

laagte, terwijl groote stukken opgeheven en an»

dere daarentegen nedergedrukt worden, zeer wei-

nig , maar langs eene veel grootere uitgestrektheid.

Dit verschijnsel zal aldus voortgaan; maar steeds;
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afnemen , zoo lang ecne uilwendige rimpeling van

de vaste gchiial, door de verkoeling en inkrimping

Tan liel inwendige mogelijk is.

Het is alzoo duidelijk, dat de waargenome ni-

veau-veranderingen van liet vasteland en de op-

pervlakte der zee, van zoodanig eene oorzaak kun-

nen afhangen , en dat de waarschijnlijkheid zeer

groot is, dat het werkelijk aldus daarmede gesteld

is, Hoe dikwijls verkondigen niet onze dagbladen,

dat men in het eene of andere landschap een on-

deraardsch gebulder gehoord heeft, van het zuiden

komende en naar het noorden gaande , onder het-

welk , toen het de meeste kracht had, losse voor-

werpen in huis en vensterruiten trilden , een geluid,

het meest gelijk aan dat, hetwelke gevormd wordt

door de scheuren , die in sterke winters op onze

groole meren in het ijs ontstaan. Niets is waar-

schijnlijker , dan dat het geluid gevormd werd

van eenen der bersten in de gestolde aardkorst, die

voortliep in de rigting , welke de komst en de ver-

dwijning van het geluid aangaf. Op de pools-

hoogte , waar onder wij wonen , is de aardkorst

te diep gestold om ons anders , dan slechts met

het geluid van hare bersten te verontrusten. An-

ders is hel gelegen digt bij de grenzen des evenaars,

waaromtrent ons de dagbladen in deze dagen fcn

nieuw ontzettend bewijs geleverd hebben (l).

(1) De aaidbeving op llaiii, 7 Mei 1842.
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Ik wensch thans de opmerkzaamheid onzer Geo-

logen te bepalen op eenige gedenkteekenen van

den tijd , toen een gedeelte van ons vastland

zeebodem was. In den naasten omtrek der hoofd-

stad vindt' men op eenen korten afstand , noord-

oostwaarts van de kerk van Solna , vlak onder de

grasweide , eene bedding van Tellina baltica en

Mylilus edulis , welke tot de schelpdieren dcp

Oostzee behooren. Dergelijke beddingen worden

daarenboven op verschillende plaatsen aangetrofri

fen , maar op eenigzins grooteren afstand , en zij

komen diep landwaarts in voor, in de nabijheid

van het Malar-meer , hetwelk voorheen eene der

grootste bogten der Oostzee uitmaakte.

Diegenen onder U , M. H. H. ! welke op de

terugreis zich van het Gotha- kanaal bedienen,

verzoek ik opmerkzaam te mogen maken op een

nog grootscher bewijs van opheffing des gronds,

hetwelk bij het aanleggen van het Trolihatte*

kanaal ontdekt werd. Om den waterval van

Trollhiitta te kunnen ontgaan, liet men eenen la-

gen, maar zeer breed uitgestrekten berg springen

,

door welken het kanaal thans loopt naar het kleine

,

aan de andere zijde des bergs liggende Aker-meer.

Maar dat meer werd niet diep genoeg bevonden.

Het moest droog gemaakt worden , om op den bo-

dem verder te kunnen worden uitgediept. Na dft

(1) A". reu Acad. Handl., 1832. p. 63.
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droogmaking werd de bodem des meers bedekt

gevonden met eene laag van turf, in weike, aan

de noordoostelijke zijde van het meer, eene menigte

houtwerk lag , in uiterlijk voorkomen naar over-

blijfsels eener brug gelijkende. Een weinig voor

deze brug werd een ijzeren scheepsanker gevon-

den , van de grootte zoo als kustvaarders bezigen,

met eene menigte van overoude gouden en zilve-

ren kleinodiën , ringen
,

gespen
,
glaspaarlen aan

zilverdraad geregen enz. , waarvan slechts een ge-

ring gedeelte , uit de handen der gewinzuchtige

arbeiders ter bewaring in het Museum van Oud-

heden gered kon worden.

Vragen wij nu hoe deze strand - brug , dat

scheepsanker, die metalen sieradien in het kleine

Akermeer gekomen zijn, hetgeen door eenen breeden

berg van het stille water van den Gotha-elf boven

den waterval is afgescheiden en welks grond 112

voel hooger ligt , dan het stille water beneden den

waterval. De brug en anker schijnen toch aan

te duiden, dat het schip aldaar vertakeld werd.

Bij de kanaalwerken in het meer heeft men

overal Noordzee - schelpen gevonden en men

vindt ze in de beddingen , die den bodem van

het Elfdal uitmaken. Deze schelpen , wier be-

woners niet in zoet water leven , getuigen, dat het

water der zee hier over stond , dat dit dal eene

bogt van de Noordzee geweest is, in een' tijd,

toen de waterval van Trollhatta nog niet bestond

of eenen onbeleekenenden val uitmaakte , welke

met zijne klippen den zeevaarder verhinderde
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de haven, waar de last ontladen werd. Dat

zulks iets meer dan eene loutere waarschijnlijk-

heid is, daarvan worden wij overtuigd door schelp-

banken van nagenoeg dezelfde hoogte boven de

zee , rondom Uddevalla , en door de schelp van

Lepas balanus, die daar nog is overgebleven op

de naakte klip , sedert den tijd , waarin hel dier

als bewoner der zee , aldaar zijn huis vestigde.

Hel anker toont , dat die tijd niet zeer verwijderd

kan geweest zijn en in historische tijden valt

,

hoezeer ome geschiedenis daaromtrent niets weel

te verhalen.

Er blijft mij nog over eenige woorden te zeg-

gen, over afslijpingen en schrammen op de opper-

vlakte onzer bergen. Deze hebben lang het on-

derwerp uitgemaakt van bijzondere waarnemingen.

V. TiiAS , CKO^sTEDT en vele onder onze oudere

bergwerkers hadden de schrammen opgemerkt ;

Hausmakn heeft ze in zijne reize door Zweden

vermeld ; Lasteyrie merkte bij eene reis in Zwe-

den, in het jaar 1800 op, dal de noordelijke zij-

den der bergen afgeslepen zijn, maar geenszins de'

zuidelijke; Alexander Brongniart vestigde, ge-

durende eene reis in Zweden in 1824, zijne op-

merkzaamheid daarop , dat onze bergen geteekend

zijn met meer of min diepe , evenwijdige groeven

,

van dezelfde rigting van het noorden naar het

zuiden als onze zandheuvels , en trok daaruit het
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van de daarover voortgesleepte bestanddeelen der

heuvels. Deze opmerkingen konden echter eerst

eene algemeener deelneming opwekken , nadat

Prof. Sepström, na een veeljarig, over een groot

gedeelte van Zweden uitgestrekt en met naauwkeu-

rige afmetingen vergezeld onderzoek van dit en al

de daartoe betrekkelijke geologische verschijnsels,

in eene uitvoerige Verhandeling daarover in de

Werken der Akademie der Wetenschappen voor

1836, de aandacht van de geleerden in Europa

niet alleen op deze afslijpingen en voren , maar

ook op derzelver waarschijnlijke oorzaak bepaalde.

Hij zocht die namelijk in eenen waterstroom van

aanmerkelijke hoogte, die groote en kleinere steen-

blokken , steenen . gruis en zand met zich sleepte,

zich met eene verbazende snelheid en veelligt lang-

durig over Skandinavië en waarschijnlijk ook

rondom groote dealen van den aardbol bewoog

,

in eene hoofdrigting , voor het minst in Skandi-

navië , van het noordoosten naar hel zuidwesten

,

maar ook op vele plaatsen van deze hoofdrigting

afgeleid door bergen , welke hij ontmoette , daar

de voren in de lagere deelen derzelven eene zijde-

lingsche rigting volgen , die door den tegenstand

bepaald wordt , maar in de hoogere gedeelten der

bergen in de normale rigting loopen. Dezen wa-

tervloed heeft de Heer Sefström den vloed der

gerolde steenen {Ilul/siens/loc/en) genoemd.

Uit onderwerp is daarna in een groot gedeelte

van Europa ijverig onderzocht geworden en wordt
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zulks nog. Hetgeen ous de geologen van Noord»

Amerika berigten , stemt met de beschrijvingen

van Sefstköm zoo zeer overeen , als had hij de»

zelven naar voorbeelden uit dal werelddeel ont-

worpen. Men heeft groc'ven en heuvels in Enge-

land aangetroffen ; men heeft de Zwitsersche Alpen

afgeslepen en gegroefd gezien , maar men heeft

geene opmerkzaamheid geschonken aan de daar-

stelling van Sefstköm in haar geheel en is daar»

door gekomen tot andere inzigten aangaande de

oorzaak van dat verschijnsel. Agassiz heeft uit

het verschijnsel van afslijping ea van groeven ia

de bergen de gevolgtrekking afgeleid , dat zij

gevolgen zijn van gletschers , welke steenen

in het ijs insluiten , door welken de opper-

vlakte der bergen , bij het allengs neerzinken van

den gletscher, geslepen en gegroefd wordt. Deze

steenen worden achtergelaten in een' hoop aan

den voet van den gletscher , waar het ijs weg»

smelt. Dergelijke steenhoopen noemt men »»o-

ratnes. Volgens deze beschouwing zijn de groe-

Ten bewijzen van gletschers des voortijds en

de heuvels zijn morahies. Deze verklaring heeft

zoo zeer het burgerregt verkregen , dat men in

verschillende landen naar de gletschers van den

voortijd en deszelfs moraines zoekt en ze meent

te vinden. Maar hij , die eenmaal een' dergelij-

ken heuvel , met zijne afgeslepene en ronde steenen

,

en eene tnoraine gezien heeft, met hare kantige,

meest groote steenen en haren veel geringeren in-

houd , kan ze nooit met eikander verwarren.
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Zij lijn aan elkander even ongelijk in voorkomen

als in wijze van ontstaan. De berg in Stokholms

nabijheid en de heuvel , op wiens zuidelijk uit-

einde hel ohservatorium gelegen is, bieden de

gewigtigste bijzonderheden van dit verschijnsel aan,

en ik wensch de opmerkzaamheid der Geologen

daarop te bepalen en vooral op hetgeen de Heer

SEfSTBÖM de stootzijde en loefzijde van den berg

noemt. De noordelijke kant is afgerond, geslepen

en gegroefd ; de zuidelijke is scherpkantig en in

zijnen oorspronkelijken , door opheffing gebrokenea

toestand. De Heer Sefström leidt deze ongelijk-

heid hiervan af , dat de vloed, tegen den noorde-

lijken kant aanstootende , denzelven afgeslepen en

alles, waarover de in hel water gemengde steen-

massa's heen gingen, («egroefd heeft, maar dal de-

zelve lüodregt over de sleille aan de noordzijde is

afgestort. Dit verschil tusschen de twee zijden

der bergen is , mijns erachtens , een afdoend be-

wijs tegen den oorsprong van dit verschijnsel door

gletschers.

Tot deze verschijnsels behoort nog een ander,

wel niet algemeen , maar toch juist niet zeldzaam

uitwerksel van den vloed , 't welk onze bergen

aanbieden , namelijk de reuzenketels {jülte gry-

torna). In dezen , naar beneden stortenden ge-

weldigen vloed , ontstonden hier en daar sterke

draaikolken, waarbij de steenen , die door den

draaikolk omgevoerd werden , zich in den grond

boorden en ronde holen vormden van eenige voe

ten wijdte cii gewoonlijk tweemaal zoo diep, in

/
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^elke men , wanneer zij door menschenhanden

niet lijn aangeroerd
, gewoonlijk eene menigte

rond geslepene steenen op den bodem vindt lig-

gen , bedekt met het water en den veengrond , die

het hol later hebben opgevuld. Twee zulke reu-

zenketels zijn onlangs in hunnen oorspronkelijken

toestand , door den Baron Löwen , digt bij Stok-

holm ontdekt , welke zich op Hastkolm bevinden

,

waarheen wij ons met eene boot kunnen begeven

om ze, zoowel ais derzelver voormaligen inhoud,

in oogenschouw te nemen.

Het zal Prof. Sefstböm en mij een bijzonder

genoegen zijn zoo ,
gedurende ons kort zamen-

zijn, diegenen van onze vereeniging, die in eene

naauwkeuriger onderzoeking der hier vermelde

verschijnsels belang stellen , willen toestaan , dat

wij hunne geleiders zijn op korte uitstapjes naar

de aan ons bekende plaatsen , waar die verschija-

sela zich het duidelijkst vcrtoonen.
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üniversitati litlerarum Erlangensi secularia

prima ad. d. X Kal. Sept. MÜGCGXLIIC.

celebranda gratalatur Arademia Leopol'

dino-Carolina Caesarea NaCurae Curioso-

rum. Adjecta est Joahhis Co^aADI Scbadér,

Dr. A. N. C. S. de Regelia , Beaufortia et

Calothamno dissertatio gratulatoria. Fra-

tislaviae , Typis Universitatis.

Dit stuk is , in meer dan één opzigt , merk-

v^aardig. Het bevat in de eerste plaats eenen

gelukwensch in mannelijken stijl en echt Latijn-

»che taal van den Voorzitter en de leden der

Breslausche Academie der Natuuronderzoekers aan

de Universiteit van Erlangen, bij gelegenheid van

haar honderdjarig bestaan. In Diiitschlaud heeft

men de gewoonte om zoodanige feesten te vieren op

eene wijze , welke ook voor de wetenschap nut-

tig is. Niet zelden wordt da4r door de uitgaaf

van een of ander wetenschappelijk gelegenheids-

geschrift de herinnering aan zulk een feest blij-

vende.

Een zoodanig geschrift volgt hier achter den

reeds gemelden gelukwensch. Dr. Schadbr , den

Kruidkundigen overbekend , ook door zijne vroe-

gere geschriften over de Myrtaceën , geeft in een

Overzigt van de serlio der Calothamneae , eenige

zeer belangrijke mededeelingen , welker hoofdza»

keiijken inhoud wij hieronder, voor zoo verre rij

nieuw zijn, laten volgen. ƒ*



De sectie der Calothamneae bevat de geslachr

teu. 1. /Je^e/zaSchauer. 2. Beaufortia K. Br.

3. Conothamnus Liudl. 4, Calotkamnus Labill.

&. Eremaea Lindi,

I. Het geslacht Regelia is zeer yerwant aan

Beaufortia , maar verschilt daarvan door de ge-

steldheid der antherae en de niet eenzame zaden.

Hiertoe brengt de Schrijver Regelia ciliata (Me-

laleuca Sprengelioides DC.) van Nieuw Holland

,

en aldaar gevonden door Prbiss en Dsumhohd.

II. Tot Beaufortia worden de nieuwe soorten

B. squarrosa van Nieuw Holland, alsmede B.

anisandra , B. Sckaueri Pkeiss, B. elegans

,

B, empetrifolia t B. inops , B. mtcrantha (alle

uit dezelfde verzameling van Pkeiss) gebragt en

beschreven. Tol het geslacht

III. Calotkamnus behooren de hier vermelde

nieuwe soorten C. torulosa, C. rvpestris, C.

robusla , C.laevis;ala, C. Lehmanni, C. Preis-

tii, C. schoenophijlla , C. Uuegelii , alle van

Nieuw Holland. Van de andere in dit geschrift ver-

melde soorten spreken wij niet, omdat die reeds

van elders bekend zijn.

Re Schrijver heeft, door deze bijdrage, op

nieuw den dank Kruidkundigen verdiend en , zoo

er nog bewijs voor noodig ware , aangetoond hoe

belangrijk de door Pbeiss verzamelde zaken zijn.

De Heer Schadei ontvange onzen dank voor de

welwillende toezending van zijn geschrift.

D. V.
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RoBEKT Browb's Ontdekkingen over de plu-

raliteit en de ontwikkeling der embryonen

in de zaden der Conifereae.

In het jaar 1834 heeft Robert Bbow» aan de

vereeniging van geleerden te Edimburg , zijne

ontdekkingen over het aanwezen van meer dan

éénen embryo in de Conifereae voorgedragen.

Uit de verslagen van die vereeniging zijn dezelve

reeds gedeeltelijk bekend geworden en hebben de

algemeene aandacht tot zich getrokken van allen

die in dit gewigtig onderwerp belang stellen. Met

de aan groote talenten eigene liberaliteit heeft de

Heer R. Bbowh zijne bevindingen en afbeeldingen

aangetoond aan ieder beoefenaar der wetenschap

die hem bezocht. In het jaar 1842 viel ook mij

dit genoegen ten deel en ik was er derhalve niet

weinig verheugd over dat zijne Fransche vrienden

den beroemden Natuuronderzoeker hebben over-

gehaald deze waarnemingen , die zeker geene

vruchten van eene ephemère ondervinding zijn

,

maar waarvan ten volle het « nonum premalur

in annum" geldt, in haar geheel bekend te maken.

Eene zaak als deze, mag dan ook niet worden

uitgesloten van de mededeelingen over belangrijke

vorderingen in de wetenschap in een Tijdschrü't

aan de Natuurlijke Geschiedenis toegewijd.

In 1826 had R. Bkowk reeds aangewezen dat

in de twee familien der Cyoadeae en Conifereae
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het planten.ei nooit in een vruchtbeginsel beval

,

maar aan den onmiddelijken invloed van het stuif-

meel blootgesteld is: eene wijze van zien , waartoe

vooral aanleiding gaf de volkomene overeenkomst

tuschen het ei der overige phanerogamen en het

deel hetwelk men tot op dat tijdstip in genoemde

familiën had aangeduid met den naam van ova-

riunt, en tusschen de verschijnselen der fecun-

datie in beiden. Ook werd destijds door Brown
reeds opgemerkt het standvastig aanwezig zijn van

meer embryonen in de bevruchte eitjes der Cy-

cadeën en de doorgaans overeenkomstige structuur

in de Conifereae. Een herhaald onderzoek vatt

onderscheidene /'tnws-soorten , als: PinusAbies,

Slrohus , Larix (L.) bewees dat dé pluraliteit en

de regelmatige plaatsing van embryonen even stand-

vastig was in de Conifereae als in de Cycadeae.

Want, in alle de bovengenoemde Pinus-sooriea

was de aanleg tot het voortbrengen van onder-

scheidene embryones even kennelijk en waren de

punten of areolae op gelijke wijze in eenen een-

voudigen kring geplaatst aan het boveneinde vaa

de membrana amnios.

Deze waarnemingen , welke een herhaald onder-

zoek van andere /"inwi-soorten heeft bevestigd ,

geven eene belangrijke overeenkomst te kennen

tusschen de Cycadeën en de Conifereae, Het

verdient opmerking dat, terwijl het vrouwelijk

voortplantingsdeel in beide deze familiën zulk eene

groote male van eenvoudigheid aanbiedt , het be-

vrucht ei daarentegen veel meer zamengesteld is
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en zelfs kan worden beschouwd als zamengesleld

of gevormd uit de wezenlijke deelen van vele za-

menvloeijende eitjes.

Een nader en herhaald onderzoek van Pinus

sylvestris ten opzigte van de ontwikkeling van het

ei heeft de volgende uitkomsten geleverd.

De eerste en tevens de duidelijkst waar te ne-

men verandering bestaat in het voortbrengen of

de afzondering van een zeer onderscheiden iigchaam

in de kern van het ei, die, vóór de bevruchting,

gevormd is uit eene vaste gelijkvormige massa.

Op dat tijdstip is het boveneinde van de m.

amnios eenigermate hol en heeft eene meer of

min ongelijke oppervlakte. Deze ongelijkheid is

hel gevolg van de verscheuring van het celweefsel

,

waardoor de tn. amnios oorspronkelijk was vast-

gehecht aan de punt van de primitieve kern , of

liever aan een kort rolrond aanhangsel uit deze

laatste ontstaande en in grootte en vorm met der-

zelver bolle punt overeenstemmende , waarvan

dezelve zich afzondert, wanneer het amnios xijn

geheelen groei heeft verkregen.

Men ontwaart somtijds op deze holle punt van

het amnios eenige kleine stippen van eene meer

donkere kleur en in eenen enkelvoudigen kring

gerangschikt, welke men echter, in het alge-

meen , moeijelijk kan onderscheiden. Beneden

de»e holle punt is hel amnios zelf voor ongeveer

een vierde gedeelte van zijne lengte doorschijnend,

terwijl hel overige gedeelte geheel en al ondoor-

schijnend blijft.
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Bij overlangsche doorsnijding io de geheete

lengte ontwaart men dat deze m, amnios bestaat

uit eene celacbtige pulpeuse zelfstandigheid , waar-

in men aanvankelijk geene ware bepaalde holte kaa

onderscheiden; het bovenste doorschijnende gedeelte

is ondertusschen van eene meer losse textuur , en ,

'

wanneer de daarin bevatte embryonen beginnen

zigtbaar te worden, dan ontstaat er, zoo wel

wat den vorm als de uitgestrektheid betreft , in

het midden , eene regelmatige holte. Vóór dat

echter de kiemen zelve of derzelver strengen zijn

waar te nemen , zijn de areolae of gedeelten vaa

de zelfstandigheid , die dezelve moest voortbren-

gen , zigtbaar geworden.

Deze areolae zijn , gelijk R. BeoWh dit in Mei

1827 heeft waargenomen aan den gewonen Larix,

van 3—5 in aantal , van eenen bijna cylindrischen

vorm en in eene bijna circulaire of elliptische

reeks nabij den top , waarmede dezelve waar-

schijnlijk gemeenschap hebben met de op gelijke

wijze op de oppervlakte gerangschikte en reeds

aangeduide punten.

In het amnios van Pinus sylvestris werden de

met dezelve overeenstemmende punten in Junij ea

Juli) in veel meer ontwikkelden staat aangetroffen.

In de specimina welke op dat tijdstip waren

onderzocht , waren de overblijfsels der kiemdra'

gende areolae, ten getale van zes , nog zigtbaar
,

maar zg bestonden toen uit conische vliezen van

eene bruine kleur, met derzelver spitse punten ge.

rigt naar de oppervlakte en schijnende allengskeut
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aan derzelver basis over te gaan üi de piilpeuse

eenigzins gekleurde zelfslandigheid , welke de mas-

sa Tan het amnios uitmaakt. Men vond door-

gaans eenen met elk dezer kegeldragende vliezen

overeenstemmenden zeer langen , eenvoudigen of

somwijlen met eenige zijtakken voorzienen draad.

Deze draden of strengen bestonden in het algemeen

uit vier rijen van cellen of verlengde en doorschij-

nende vaten , welke onderling met zeer veel slevig-

heid aaneenkleefden , maar in enkele gevallen zon-

der vaneenscheuring gemakkelijk waren van een te

scheiden. In eene der onderzochte soorten (Pinun

Pinaster) waren de dwarse afscheidingen in den

funiculus of zeer onduidelijk of ontbraken dezelve

geheel. Het boveneinde van elke streng was, in

alle de waargenomene eitjes, duidelijk verdikt en

van eene sphaeroidale neergedrukte gedaante, ter-

wijl in ieder van de vier cellen of vaten waaruit

dezelve gevormd was, eene kleine ondoorscliij-

nende areola was., overeenkomstig met den nu-

cleus der cellen , welke men zoo vaak opmerkt in

bet weefsel der Monocofy/edonen , en welke ook,

hoewel minder algemeen , bestaat in de Dicoty-

ledonen,

In het algemeen heeft Robert Beowi» gezien

dal de verdikte oorsprong of het hoofd van den

funi.Kulus omgeven was door een verscheurd en

uiterst doorschijnend vlies.

In den minder gevorderden toestand van Pinus

Pinasier heeft de auteur den funiculus van ge-

lijke doorschijnendheid gezien in zijne geheele
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eenig spoor van verdeeling, noch zelfs eenig be-

wijs van embryo aanwezig was. In eenen eenig-

zins meer gevorderden toestand van dezelfde plant,

even als in de twee andere waargenomene soor-

ten , P. sylvestris en Strobiis was het beneden-

einde van den funiculus verdeeld in zeer kleine

cellen , welke dikwijls op eene dubbele reeks •

maar doorgaans met minder regelmatigheid en in

grooter aantal waren gerangschikt. In alle ge-

vallen waren de onderste de kleinste en de minst

doorschijnende, ten gevolge van eene korrelige

stof, die geheel en al of bijna geheel ontbreekt

in het bovenste deel van den funiculus. Dit on-

doorschijnende en korrelige gedeelte is kennelijk

het beginsel van eene kiem. Wanneer zich de

funiculus verlakt , eindigt elke tak doorgaans in

een dergelijk beginsel , en deze zijdelingsche kiem-

dragende takken bestaan veelal uit een enkel val

of cel, terwijl de kiem van den hoofdtak door-

gaans uit meerdere voortspruit.

Men kan bewijzen, dat ieder dezer ondoor-

schijnende ligchamen in welke de hoofdstreng en

de takken der strengen eindigen eene kiem is in

haren ontwikkelingsloestand , wanneer men de-

zelve nagaat van den staat van eenvoudigheid , tot

aan dien waarin de verdeelingen van het onderste

deel zigtbaar worden en door ook deze na te gaaa

tot aan den toestand van volkomene zaadlobben.

De resultaten van deze onderzoekingen komea
hier op neder :
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1°. Dat de pluraliteit der kiemen in Pinus (en

waarschijnlijk ook in andere Coniferae) niet al-

leen standvastig, maar veel grooter is dan men dit

te voren heeft kunnen onderstellen ; devv^ijl elk be-

vrucht eitje niet alleen vele onderscheidene stren-

gen heeft , maar elke streng de geschiktheid heeft

om onderscheidene kiemen voort te brengen ; in

het rijpe zaad is het ondertusschen eene zeldzaam-

heid om meerdere kiemen in den volkomen toe-

stand aan ie treffen
;

2°. Dat eene kiem in de Conifereae , haren

oorsprong kan ontleenen uit eene of meerdere cellen

of vaten , hoewel een deel uitmakeude van de-

zelfde streng ; het blijkt ook dat het onderste

einde van de streng, zitplaats van de aanstaande

kiem, oorspronkelijk niet van de overige massa

verschilt [Ann, d. He. nat. XX. Bol. p. 193.).

D. V.





BOERBESCIIOUWING, LETTER-

KUNDIGE BERIGTEN

ES VERTALIINGEN.

OfER de ITlEM-ONTiriEKELING Van Pinus

Lartcio en sylvestris , Thuya orientalis ,

occidentalis en Tan Taxus baccala ;

DOOK

DE MIRBEL EU SPACH (1).

(\'oorgedragen den 30 Ort. 1843 aan de Acadénit

des Sciences).

Vertaald door W. H. de Vriesi.

Op den 6<len Oclober I8I0 werd aan de Aca-

démie des Sciences eene Verhandeling aangeboden

(1) Bij dit stuk ïijn een riertal zeer fraaije platen ge-

voegd , welke de aard van Tijdschrift ons niet

veroorloolt hier over te brengen. Wij durven

ecliter verzekeren dat de vertaling met de meeste

Daaiiwkcuriglieid geschied is, en ieder, die iu de

zaak belang stelt, bij het herhalen van deze waar-

nemingen, zal kunnen dienen om de opgegevene

daadzaken aan zijne eigene bevindingen te toetsen.

c. V.
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ten betooge dal de iiideeling der plianerogamen

ia endorhizae en exorhi%ae onvoldoende was.

De autheur had vergelijkende ontledingen gemaakt

van rijpe zaden van dezelfde soorten van planten

voor en na de kienning. Onder de eersten be-

vonden zich de zaden van Cycas circinalis en

Zamia spirahs. Geenen Kruidkundige , die op

hoogte zijner wetenschap was , was het toenmaals

onbewust, dat bij Zamia en Cycas, de kiem

even als eene as in hare geheele lengte geplaatst

is in een dik kiemwil , dat zij is omgekeerd , met

twee zaadlobben voorzien en dat haar worlellje,

op eenen korlen afstand na , den top van hel eitje

bereikt. Maar , wat men nog niet wist , was , dat

bij den Cycas dit worteltje eindigt in eenen dun-

nen , buisvormigen band van 12—14 centimeiers

lang , welke als het ware gevouwen en op een

kluwen gewonden is; dat deze band het sleunsel

is, door middel van hetwelk de betrekking van

het mannelijk orgaan en de ontslaande kiem plaat$

hebben : dal er tusschen hel worlellje en den top

Tan hel ei eene holle in de massa van hel kiemwit

was ; dat zich daar vier of vijf eivormige blaasjes

bevinden, welke ieder uitloopea in eenen buisvor-

migen band , die gevouwen en van eene aanzien-

lijke lengte ia, hoewel veel korter dai\ die van

den band van de centrale kiem. Wat viel er' aan-

gaande die blazen en derzelver banden Ie denken?

Er was tol op dien lijd geene daadzaak van dien

aard bekend geworden. De autheur meende de-

zelve te mueleu beschouwen als misdragene kie-
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meiti De ondervintling heeft dit oordeel naderhand

bevestigd.

Deze bijzonderheden waren inlusschen alleen op

den Cijcas waargenomen. De slechte staat van

de vrucht der Zamia , en eenige toevallige om-

standigheden bij de ontleding , lieten niet toe om
deze nasporingen zoo ver voort te zetten als men

wel zou gewenscht hebben ; hetgeue echter daar-

van gezien is
,
geeft aanleiding om het er voor te

houden , dat er eene groote overeenkomst is tus-

schen Zamia en Ci/r.as.

Het was op dien tijd dat Roebht Broww, te-

ruggekeerd van Nieuw-Holland , zijne roemrijke

loopbaan aanving door het bekend maken van

den Prodromus Tlorae Novae HoUanc/iae, Hem
waren de meest in 't oog springende karakters van

de bloemen der Cycadeën niet ontgaan, en zijn

schrander genie had hem de verwantschap doen

inzien, waardoor deze groep zich aan die der

Conifereae aansluit. De pluraliteit der kiemen

evenwel en de misdragt van alle deze kiemen on-

der uitzondering van ééne enkele van dezelven

,

werd eerst door hem bevestigd in 1835, zijnde

het tijdstip, waarop hij zijne uitnemende waarne-

mingen over de phjralileit van de kiemen der Co-

nifereae heeft wereldkundig gemaakt (I). De naam

(1) De Schrijvers iialen hier de plaats aan van het

Report of the Britisk Association for the adv. of

Scitnce , p. 59G. 18t>5 , en decicit dezelve in haar

geheel mede. Wij meenen (e kunnen volstaan

mei daarnaar te ver^jzcn.



Tan den aulheur was voor den Heer Spach en mij

een waarborg \oor de voortreffpüjkheid van de-

zen arbeid en noglans konden wij in 1840, 41

en 42 geen weerstand bieden aan onze begeerte

om zijne ontdekkingen in de natuur zelve na te

gaan.

In de tnededeelingen van Robekt Bkown is geen

enkel woord hetwelk niet volkomen naauwkeurig

is. Wij hadden zulks voorzien ; maar het is ons

voorgekomen, dat eenige verdere nasporingen aan

de verdiensten dezer onderzoekingen geen nadeel

zouden doen. Wij willen derhalve beproeven om
dezelve aan te vullen en nemen tot dat einde de

kegels zoo als zij zich voordoen in de maand Mei

van het tweede jaar. Er zijn op dat tijdstip op

de binuenvlakle van elke schub en digt bij het

punt van aanhechting, twee vrouwelijke bloemen
,

welke iu derzelver geheele lengte zijn vergroeid
,

de eener Ier linker, de andere ter regterzijde van

de linea mediana, beide omgekeerd in dier voege

dat de top nadert tot de as van den kegel. Dit

zijn zeker de eenvoudigste bloemen welke men
lent : zij bestaan uit een conisch uoolje in een

openstaand ovarium bevat.

Een tijd van twee of drie weken brengt in deze

organisatie belangrijke wijzigingen aan. Het nootje

blijft geen volkomen gelijkaardig weefsel meer.

Ten gevolge van de doorschijnendheid , zagen wij

in deszelfs midden een bolachtig blaasje, in welks

binnenste de niet onduidelijke bewijzen waren van

een weefsel, dat in zijne|onlwikkelingis. Dit blaasje



97

wordt grooler ea naar male dat de omvang toe-

neemt , vermindert in dezelfde evenredigheid de

massa van het weefsel van het nootje , hetwelk

eindigt met geheel en al te worden opgeslurpt

,

londer dat men met zekerheid kunne zeggen wat

er geworden is van de organische elementen , die

hetzelve zameuslelden. Alsdan neemt het blaasje,

hetwelk eigenlijk niets anders si dan de kiemzak , de

geheele ruimte , welke het nootje besloeg , in , hecht

zich met deszelfs benedenste gedeelte aan den waud

van het ovarium , en men moet het weefsel het-

welk wij in dien zak hebben zien ontslaan en tot

vastheid overgaan, erkennen te zijn het kiemwit,

dat later , ten gevolge van de kieming , veranderd

in eene melkachtige vloeistof, aan de kiem een

voedsel zal aanbieden , hetwelk uitnemend geschikt

is voor haren zwakken toestand.

Laat ons nu overgaan tot eene andere reeks van

daadzaken. In het inwendige van het kiemwit,

digt bij deszelfs ^óp , vertoonen zich onderscheidene

blaasjes , langwerpig van vorm en in eene sym-

metrische plaatsing rondom de centrale as. In

Abies alba en Pinus Laricio hebben wij er drie

geleld, vier in Abies canadensis , vijf in Larix

Europaea , zes in Cedrus Libani, Deze blaasjes

zijn los vereenigd mei het weefsel van het kiem-

wit, waardoor zij zijn omgeven.

Zij zijn , naar onze wijze van zien , de equiva-

lenten van eenen tweeden embryo-zak voor eiken

bundel van kiemen , welke zich ontwikkelen ; zij

bevatten een zeer fijn
,

geel weefsel. Dit weefsel
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neemt drie vierde van het bovenste gedeelte der

holle in. Het vierde is gevuld met vijf blaasjes,

welke te zanaen eene zeer sierlijke roset , die niels

anders is dan het begin van den band, uitmaken.

Daarna komt een tijdstip wan nop alle de blaasjes

aan hunne bases bersten en aan de banden den

doorgang verschaffen ; zij verlengen zich alle ge-

zamenlijk en dalen af in het middenste gedeelte

van het kiemwit , reeds vroeger , als om dezelve te

ontvangen , daargesteld (1). JMen ontwaart in der-

(1) Wij hebben den Heer Hobebt Brown onze tee-

keningen aangetoond en hij heeft ons wederzijds

de zijne medegedeeld. De vergelijking heeft ons

eenige verschillen doen kennen , daaruit vooral

voortvloeijende , dat wij beide niet dezelfde soor-

ten onderzocht en afgebeeld hebben. Zoo hebben

wij b. V. in eenen ovalen vorm afgebeeld de blaas'

jes , welke, inderdaad, ieder voor zich voor el-

ken bundel van kiemen , het equivalent van eenen

tweeden kiemzak ziju ; en wij hebben de roset bij

welke de band aanvangt
, geplaatst in het on-

derste gedeelte van de blaas, zoo als dezelve zicU

aan ons getoond heeft; terwijl het ons is voorge-

komen dal in de afbeelding van Robkrt BRO\v^f

het blaasje aan deszelfs basis was afgeKnot, en

dat de roset bij welke de band of de banden aan-

vangen, naar gelang er een enkele of meerdere

zijn, buiten en onder de blaas geplaatst was.

Merken wij nog op dat geene der kiemen, welke

RoBEHT Brown gezien heeft, hem iels heeft aan-

getoond, hetwelk gelijkheid heeft met de draden

van Pinus syivesiris eu Laricio , Laiix Europaca ,
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zelver binnenste eene zeer veranrlnrlijke hoeveol-

heid korrels. Nu eens zijn deze biiisvormige banden

gescheiden en onderbng van elkander onaflianke-

lijk , dan weder zijn zij bij elkander geplaatst en

zelfs onderling met twee , drie , vier , of meerdere

aan een gekleefd. In de beide beide gevallen ein-

digen deze banden altijd in een of meerdere

blaasjes, welke een lepeltje uitmaken en dikwijls

eene aanzienlijke hoeveelheid Korrels bevatteni

Het eindelingsche blaasje door lederen afzon-

derlijken band voortgebragt en de eindelingsche

blaasjes welke uit de vereenigde banden ontstaan

,

aijn, zonder twijfel, kiemen in derzelver eerste

ontstaan : zij worden allen , op ééne na , misdra-

gen. Maar , hetgeen zeer opmerkingswaardig is

,

deze ééne onderscheidt zich aanvankelijk door geen

duidelijk kenmerk.

I)e jonge kiem biedt ons eene wijze van groeijen

aan , waarvan wij tot hiertoe slechts in sommige

schiJDlIjk van vele aodere hoornen onder de Coni-

fertat,

Het is niet zeker dat de foecundatie onmisbaar

is voor de vorming der blaasjes. Deze onze gis-

sing berust op liet volgende t jonge planten van

jibies canadcnsis ^ welke wij met de meest moge-

lijke aandacht hebben onderzocht , hebben ons

vrouwelijke en geene mannelijke bloemen aange-

bfiden , hetwelk ons echter niet lieeft verhinderd

om in liet inwendige van het ei zeer wel gevormde

bbasjes, maar welke gcenc banden bcvatlcilen,

aau te treirou.
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Ahietineae en in eenige andere soorten lot de

Conifereae behoorende , zoo als Thuija , Taxus

enz. de voorbeelden kennen. Van uit het wortel-

einde van de kiem ontstaan buisvormige blaasjes.

Deze verlengen zich in de rigting der banden:

maar, door verloop van tijd vereenigen zich deze

blaasjes aan elkander, sluiten trapsgewijs elkan-

der in , vervormen zich op die wijze in celweef-

sels, smelten met de kiem als 't ware te zaraen en

worden vervangen door andere blaasjes , welke

aan dezelven gelijk zijn en welke zich alle even

als deze verhouden. Dit verschijnsel , waarvan

men onder de met zaadlobben voorziene planten

geen tweede voorbeeld zou kunnen aanwijzen

,

aou der moeite waardig zijn om na te sporen.

Wij bevelen het der aandacht van den Heer Ro-

BERT Browm aan.

In Thuya orientalis verschijnt de vrouwelijke

bloem omstreeks de eerste dagen van Maart , en ,

even als in de Ahietineae , bestaat zij alleen uit

een vruchlbeginsel en een nootje ; maar deze bloem

is regtstandig, terwijl zij in de Ahietineae is te

onderste boven gekeerd
; het vruchtbeginsel is ovaal,

het bovenste gedeelte is open en drielobbig ; in den

bodem van de holte is liet nootje vastgehecht, welks

top eene oppervlakte aanbiedt , welke een weinig

neergedrukt is. Men moet wel in aanmerking ne-

men dat deze oppervlakte voor de uitstorting van

het stuifmeel naakt is , en dat men dezelve eenen

korten tijd daarna bedekt vindt men kleine op-

l^eblazeue vliesjes. Tegen het einde van Maart
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Beemt het nootje den vorm van een klein vaatje

aan. De aanzwellingen , welke zich aan deszrlFs

top bevinden , schijnen niet minder talrijk te zijn

dan vroeger, en het aanwezig blijven van dezelve ,

niettegenstaande de onderzoekingen aan welke de

waarnemer dezelve blootstelt , laten geen twijfel

over , of dezelve aan het weefsel van het nootje

yaslkleven. Op hetzelfde tijdstip , toont zich de

kiemzak , waarvan wij tot op dat tijdstip nog

geen spoor opmerkten , in het middelpunt van het

Bootje in den vorm van een klein bolletje ; door

middel van kleine naaldjes kan men hetzelve uit

de holte , waarin hel bevat is uittrekken. In de-

xen zak, is een celachtigweefsel hetwelk in zijne

ontwikkeling is , bevat, dat later hel kiemwit zal

uitmaken. In Mei neemt het nootje den vorm aan

van een ei , de kiemzak wordt grooler , het kiem-

wit dikker en verkrijgt meer vastheid. Vier maan-

den na het bloeijen, en bij gevolg in Julij , is eene

leer aanmerkelijke hoeveelheid van dit inwendige

weefsel van het nootje opgeslurpt ; alsdan wordt

dit deel een holle cilinder ; maar het cellig weef-

sel , dat de holte omvat, neemt steeds toe: waar-

uit volgt, dat het nootje, in stede van te verdwij-

nen , zoo als het geval is in vele Abietineae ,

overblijft en zelfs in de vrucht wordt aangetroffen.

Het kiemwit , steeds bevat in den kiemzak , neemt

kennelijk in omvang toe en het verschilt weinig of

hetzelve vult de holle van het nootje.

In het bovenste gedeelte van het kiemwit doet

lich weldra een weefsel voor , hetgeen den vorm
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lieeft van eene kleine peer , en welks smaller

eincie naar de basis van het ovarium gerigt is. bit

deel bestaat uit 40—50 steunsels of banden , welke

onderling zijn vereenigd , maar die zich weldra van

elkander zullen scheiden en verlengen. Boven aan

ziet men 2—3 onregelmatige buizen, welke men,

bij eene overlangsche doorsnede van het bovenste

gedeelte van het nootje kan opmerken en waar-

van de uiteinden aan deszelfs top uitspringen.

Wij hebben reeds de aandacht onzer lezers ge-

vestigd op die kleine vliezige aanzwellingen , welke

zich aan den top van het jonge ei van Thuya

orientalis voordoen , en welke wij ook terug

vonden in Thuya occidenlalis en Juniperus

lycia. Moet men den oorsprong van die deelen

zoeken in de stuifmeelbuis? Wij gelooven dit niet,

schoon wij zeer wel weten dat deze buis , bij een

groot aantal soorten , doordringt in het inwendige

van het vruchtbeginsel en zelfs van het ei ; het is

ons evenwel niet voorgekomen dat dit plaats heeft

ten aanzien van de Conifereae. Wij kunnen nu

reeds verzekeren , dat , bij Thuya orientalis de

vliezige uitbreidingen aan het inwendige van het

ei haren oorsprong hebben ; dat zij met haar

beneden- einde aan de vereenigde banden zijn

vastgehecht , dal zij aan de punt van den kiem-

zak eindigen , den top van het nootje bereiken

,

zich eenen doorgang dwars door het weefsel van

hetzelve verschaffen en naar buiten uitspringen.

Indien men de verkwistende verscheidenheid der

vormen van het plantenrijk in aanmeiking neemt,
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kan men er zich dan wel over verwonderen dal

de wijze van bevruchten niet overal dezelfde is':*

In Thuija ocndeiita/is , verschilt de structuur

van het ei en deszelEs opvolgende wijzigingen, niet

wezenlijk van die, welke wij hebben aangeduid bij

Thuija orienlalis.

Gaan wij over tot het onderzoek van Taxus

baccata : het zal ons een nieuw bewijs leveren

Toor de leer welke wij verdedigen.

Tijdens den bloei, gelijkt het vruchlbeginsel van

Taxus baccata op eene regtstandig geplaatste eijer-

ichaal in miniatuur , welker top open is. Op den

bodem is het nootje vastgehecht , zijnde een ei-

vormig ligchaam , hetwelk bestaat uit een tamelijk

va«t celweefsel, en de holte van het vruchtbe-

ginsel slechts op eene onvolkome wijze aanvult.

In het inwendige van het nootje is niets hetgeen

aan de worduig van den kienizak doet denken.

Na zes weken is er eene zeer opmerkelijke veran-

dering. Het nootje is in die male gegroeid , dat

de oppervlakte op alle punten de inwendige op-

pervlukte van de holte van het vruchlbeginsel

aanraakt , zonder echter daaraan gehecht te zijn

,

tenzij door deszelfs basis, gelijk reeds is aange-

merkt.

In het midden van dit zelfde nootje hebben

zich drie kleine blaasjes ontwikkeld , ieder van

welke voorzien is mei eeae luiu of meer lange
,

buisaclilige uitgroeijiug. Zij bevatten slechis eenigc

verstrooide Lorreli,, Twee van deze blaadjes zijn

nu eens eiyonuig , nu eens nemen zij min of meer
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onregelmatige vormen aan. Het derde blaasje

,

meer in hel middelpunt gelegen dan de twee an-

deren en een weinig lager geplaatst dan dit, is

standvastig eivormig ; het zal later een teder weef»

sel bevatten , uit blaasjes gevormd , in het mid-

den van welke één enkel bolletje zal bevat zijn.

Dit derde blaasje is zonder eenigen twijfel de

kiemzak en het weefsel, dat zich in deszelfs holte

zal vertoonen , is het kiemwil in deszelfs ontwik-

keling. Maar, wat moet men denken van de

beide andere blaasjes , welke zoo vele trekken van

gelijkenis met den kiemzak aanduiden ? Zouden

zij dan misdragen kiemzakjes wezen , of liever

,

zouden zij niet sedert haren oorsprong eene ge-

heel andere bestemming hebben gekregen ? Wij

zouden wel genegen zijn zulks te gelooven , in-

dien wij don gang van derielver ontwikkeling

nagaan. Zoodra als het kiemwit aanvangt te

groeijen en lang vóór dat de kiem begint te voor-

schijn te komen , hechten zich deze blaasjes met

hare basis aan den top van den kiemzak , en de

buis, welke er bove nuilsteekt, verlengt zich door

het nootje tot digt bij de oppervlakte van deszelfs

middelste en uitstekende punt. Deze buizen her-

inneren , in zeker opzigt , aan de vliezige opzwel-

lingen , welke zich voordoen op de oppervlakte

van den top van het ei der Thuyas. Daar doet

alles ons gelooven dat zij bestemd zijn om in de

functie der reproductie eenen gewigligen rol te

spelen. Hier scheelt er weinig aan om dezelfde

bestemming te erkeuoeu , en heigene ons te dezen
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opzigle overblijft om op Ie merken , moet kennelijk

dienen om onze gissingen te bevestigen Inderdaad

zuilen zich een of twee dezer kleine blaasjes later

bevinden in eene indrukking, welke zich gevormd

hecfl aan den top van het kiemwit , en het is van

uit de basis dezer blaasjes dat de banden en bij

gevolg de kiemen zullen ontstaan. Het is dus

aeer waarschijnlijk dat deze geheele organisatie,

zoo als wij die nu hebben beschreven , vooral ten

behoeve van de fecundatie is daargesteld.

Terwijl het vruchtbeginsel in levenslengte toe-

neemt, groeit het kiemwit kennelijk aan ten koste

van de noot. Omstreeks dit tijdstip , verscheurt

zich het weefsel van het kiemwit van boven tot

onder, in de rigting van de as, tot de helft of

twee derden van zijne lengte. Deze vernietiging van

het weefsel, welke wij reeds hebben waargenomen

bij Pinus, verzekert aan de banden en aan de

kiem de voor hunne ontwikkeling noodige plaats.

üigt bij den top van deze kleine holte , vinden

wij, hetzij een, hetzij twee kleine blaasjes,

welke wij te voren vastgehecht hebben gezien aan

den top van den kiemzak. Het komt ons zeer

waarschijnlijk voor dat dezelve met dien kiemzak

nog vereenigd zijn ; ondertusschen moeten wij

verklaren dat wij van de aanwezigheid van dezen

zak geene sporen hebben kunnen terug vinden.

Zoude dezelve zijn opgeslurpt geworden, of lie-

ver , zoude hij zich zóó vast hebben gehecht

aan de oppervlakte van het kiemwit , dat het niet

meer mogelijk kan zijn deze doelen te scheiden en
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aan tegenspraak onderhevig Ie zijn.

Beschouwen wij nog de banden (suspenseurs).

Het is kennehjk dat tij uit de basis der kleine

blaasjes ontstaan , en dat zij vastgehecht blijven

tot aan de voikomene rijpheid van hel aaad. Som-

wijlen is er slechts een ; in andere gevallen telt

men er twee ; wij hebben er nimmer meerdere

gezien. Ieder van dezelve bestaat uit vijf of zes

in eenen bundel vereenigde buizen. De buizen

bevatten korrels, óf weinige, óf vele in aantal. Het

beneden-einde van den bundel eindigt met eenige

kleine tepelsgewijs gerangschikte blaasjes , welke

ook korrels bevatten. De tepel is de kiem in hare

wording. De banden en de kiem dalen af en

verlengen zich vrijelijk in de soort van koker,

welke gevormd is , door de vernietiging van een

gedeelte van het centrale weefsel van hel kiem-

wil. De verdere ontwikkelingen van de kiem

van Taxus verschillen niet wezenlijk van heigene

men in Thuya , 1'inus , Abies heeft opgemerkt.
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Die Gallungen der fossilen Pflanzen , ver-

glichen rtiit denen der Jetztwelt , durch

Ahbildungen erlautert , von H. R. GoEP-

PERT. Lief. III, u, IV. Bonn, Henry und

Cohen, 1844?

Wij hebben in het IXrle Deel van dit Tijdschrift

de aandacht onzer lezers gevestigd op de beide

eerste afleveringen van dit werk. De hier aan-

gekondigde afleveringen doen voor de eersten

,

wat de uitvoering en de belangrijkheid van den

inhoud aangaat , niet onder. Wij treffen hier de

volgende genera en species aan :

Knorria Sternb. — K. inibncata Sternb. tot

de Lycopodiaceën behoorende , uit de overgangs-

formalie (Grauwacke) in Silezie, bij Landshut.

Bechenea Goepp. Lycopodiaceae ? waartoe

Dechenia euphorbioides Goepp, van hetzelfde

terrein.

Hierna volgt een stuk over de systematische be-

werking der fossiele varens; waarin de Schrijver

eene wijziging voorstelt van zijne vroegere ver-

deehngswijze , voorgedragen in zijn Sijst, fil. fos-

sitiam (Act. Ac. C. L. C. Nat. Cur. XVIL p.

172— 174), meer naderende tot die , welke is aan-

genomen door BBOHCniAST, en waarbij hij vooral

die van Presl verwerpt. Die veranderingen ko-

URVi hier op ntêr;
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a. De eerste verdeeling , door den naam van

Fi/ices descisr.entes aangeduid , en waarloe be-

hoorden de geslachten Pachypteris , Bockschia

,

ea Anomopteris , vervalt. i'ac^y^/erj.s behoort

niet tot de varens. Bockschia moet nog worden

toegelicht. Anomopteris behoort tot de

6. Danaeaceae , welke groep moet bewaard

blijven. De representanten daarvan waren Gloc-

keria en Danaeites , waarbij zich nu nog voegen

Taeniopleris en waarschijnlijk ook Anomopteris

,

ten aanzien van Welke G. evenwel nog geene ge-

noegzame inlichtingen kan geven.

c. Gleichenieae. Hiervan kan alleen Astero-

carpus blijven , terwijl ook hiertoe behooren

l'lnalopteris , Laccopteris en Partschia van

Pbesl.

d. Neuropterides. Hiertoe bragl G. Neurop-

teris , Odonfopteris , Adiantites (zijnde het ge-

slacht Cyr.lopteris Brong.) , voorts Dictyopteris

Gutb. en Sckizopteris Brong. ; Adiantites wordt

weder Cyctopteris , nit hoofde dat een herhaald

onderzoek den Schrijver de overtuiging heeft ge-

geven , dat er, behalve Adiantum, nog andere

varens zijn met eene zoodanige waaijervormige

verdeeliug van de aders. Dictyopteris dient in

zeker opzigt als overgang tot de soorten van de

groep der Pecopterides , welke voorzien zijn van

anastomoserende middelste of zijdelingsche nerven.

Zoo lang als onze kennis van de fructificalie der

Neuropterides zóó onvolkomen is, kan men niet

beter doen dan om in eene groep de soorten.
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welke hiertoe behooren , te zamen te brengen.

De NeuropleiiUet kau mea verdeeleu in die

met eenen

a. nervus medius evanescens , waartoe

Neuropleris en Odonlopleris , en

b. nervus medtus nullus , waartoe Sc/tizopie-

ris , Cyclopteris , Dictyopteris behooren.

e. Sphenopterides» Deze afdeeh'ng, welke de

soorten van Sphenopteris Brongn. en Sternb. in-

houden , bevatte Cheilanthiles , Hymenophylli-

tes , Trichomaniles , Sleffensia. Hoezeer men

de gelijkenis van vele soorten van het thans levend

geslacht Cheilanthes met de fossiele soorten van

het eerste geslacht niet kan ontkennen , zoowel

ten aanzien van den vorm der bladen als van dien

der vruchten , zoo bestaan er echter te vele ande-

ren , als Lindsaea, Davallia, welke eene gelijke

structuur hebben ; daarom oordeelt 6. het doel-

matig om den algemeenen naam van Sphenopteris

voor de verschillende vormen te behouden , en diea

van Cheilanthiles slechts als eene onderverdeeling

aan te nemen. Sleffensia blijft in deze groep in

den zin van G. , niet in dien van Presl. Byme-

nophyllites en TricAomanites zullen zonder twij-

fel ook het beste onder Spkenoplerides gerang-

schikt worden , en het is derhalve minder gepast,

dezelve in eene afzonderlijke groep Ie stellen.

ƒ. Pecopterides. De moeijelijkste groep van

allen , vooral uit hoofde van het minder bekend

zijn van de organen der fructiflcatie , tot welker

kennis in alle de fossiele varens men wel niet zal

h
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komeut De moeijelijkheid •wordt daarbij nog

groeier , omdat men niet wel kan bepalen de

grenzen tusschen de Pecopterides en Spheno-

pterides. De gesteldheid der nerven is hier uilne«

mend geschikt om onderverdeelingen toe te laten:

derhalve verdeelt G. dezelve in «) Pecopterides

met anastomoserende zijdelingsche nerven , b) Pe-

copterides met dichotome of gevorkte zijdelingsclie

nerven. Daarna volgt eene latijnsche diagnostiek

van die groepen , te uitvoerig om hier mede te

deelen.

Taeniopteris Brongn. uit de groep der Danaea-

ceae. T. Münsteri Goepp. in koolsehisl , de zoo-

genaamde liasformatie, bij Baireulh , zeer nabij

komende aan de thans levende Angiopleris e-

vecta DCt

HymenophylHles Goepp, en Trichomanitea

Goepp ; beide gpslachten , welke in de tegenwoor-

dige Flora in habitus elkander zeer nabij komen

,

maar zeer wezenlijk verschillen , wat betreft de

vrucht. Hiervan worden beschreven B. Uum-
boldti Goepp. , uit de kolen-laag van Walden-

burg in Silezie ; E. Zohelii Goepp. van dezelfde

plaats; T. Beinerli Goepp. in steenkolen-laag bij

Charlülleiiburg in Silezie ; T, hifidus Goepp. ia

kalksteen bij Edimburg.

Steffensia Goepp. , waartoe S. davallioides

Goepp. uit de steenkolen-laag bij Waldenburg in

Silezie, tot de tegenwoordig levende Vavalliae,

Alnitea Goepp. , uit de orde der Beluiaceae.

A. Kefersteinii Goepp,
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Beluliles Goepp. waartoe B. Sahhausensis

Goepp. , met de voorgaande tot dezelfde orde be-

hoorecde en nabij Salzhausea gevonden.

Sphenopteris Brongn. , uit de afdeeling der

Sphenoplerides , op gelijke wijze begrensd wor-

dende als door- BaOKGidAaT, en de volgende se*

ctiën bevattende

:

a) Davalloides.

De soorten daartoe gebragt , gelijken op die van

het geslacht DavaUia en gedeeltelijk ook op

Lindsaea, ja zelfs op de Bymenophylleae , van

welke zij zich onderscheiden door het kleiner

aantal nerven in elk blaadje.

Sph. davaUia Goepp. , in lagen van kolen-

schiste , bij Charlottenburg in Silezie.

Sph. dislans Stenib. , op gelijke plaats als

boven.

Sph. Braunii Goepp. , in zandsteen (Keuper-

niergel genaamd) , bij Baireuth.

Sph. spinosa Goepp, , in eene laag van steen*

Itolen-schiste , bij Saarbrück in Duitschland.

/ï) Cheilanthoides.

Sph. lyratifolia Goepp., op laalstgeraelde plaats.

Sph. prinr.eps Sternb. et Presl , in zandsteen

(Keupermergel genaamd) , bij Baireuth.

y) Dicksoniuides vel Aspidioides.

Tot deze sectie behooren de soorten, welke na-

deren lot de mullipinnatae van Aspidium , Po'

h*
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lypodium, Dicksonia, en die zich van de voor»

gaande onderscheiden. Hiertoe worden voorts ook

gebragt de soorten» welke vroeger door G. gere-

kend werden tot Aspidites.

Sph, patentissima Goepp. , op gelijke plaats als

Sph. princeps,

Sph- latifolia Brongn. , in steenkolen-schiste

bij New-Caslle in Engeland , en elders.

Sph, Kirchneri Goepp. , in zandsteen , Keuper

genoemd , bij Reiudorf (?) in den omtrek van

Bamberg.

Sph. tricarpa Kirchn. et Goepp. , op gelijke

iplaats als boven.

Asplenites Goepp. , uit de afd. Vecopteridet

der Filices. Hiertoe heeft G. een aantal soorten

met langwerpige, op de nerven zich bevindende

vruchthoopjes, zoo als op de tegenwoordige As-

plenieae ,
gebragt , welke hij meende doelmatig

van Pecopteris te kunnen afscheiden.

Aspl, radnicencis Goepp. , in steenkolen-schiste

te Brzas, bij Radnitz in Bohemen.

Aspl. Reichianus Goepp. , in gelijke laag te

Zwickau in Saxen.

Aspl. divaricatus Goepp., bij Waldenburg ia

Silezie.

Beinertia Goepp. , met Gymmogramme der te-

genwoordige Flora het naast overeenkomstig . waar-

toe £. Gijmmogrammoides Goepp. , in de steen-

kolen-schiste bij Charlottenburg in Silezie.

D. V.
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Novarum et minus cognitarum stirpium

rnigillus onlavus , quem indici soholarum in

Gymnasia jlcademico Samburgensium anno

J844 kabendarum,praemisit JoANNES Geor-

Gius Christianüs LEaMJNN. Hamb. 1844,

Qaarto.

Deze pugillus bevat 1°, Genera nova et species

novae Uepalicarum , en 'wel de navolgende

:

Gymnantke. Tayl. MS. aldus gekenmerkt

;

« Receptac.ulum, commune , terminale , ohconi-

cum , descendens. Calyx nullus. Capsula qua-

drivalvis seta suffalta. Elateres spirales se-

mintbus interjecti. Anlkerae in foliorum axillia

liberae pedicellatae." Taylor in literis. Hiertoe

wordt de hier beschrevene soort G. tenella Tayl.

MS. gerekend.

Plagiochila Gottsckeana Lindb. MS. — P.

ckiloscyphoidea Lindb. MS. — P, strombifolia

Tayl, MS. — Scapania nimbosa Tayl. MS. —
Jungerm. monodon Tayl. MS. — J. leucoce-

phala Tayl. MS. — J. Ariadne Tayl. MS. —
Madolheca UguUfera Tayl. MS, — M. Leiboldi.

— Frullania cylindrica. — F. eboracensis. —
F. Deppii, — F. Lindenbergii. — F. lacinio-

sa. — F. virginica. — F. falciloba. — F. bra-

chyclada. — Ptychanthus squarrosus Mont.

MS, — Lejeunia Haskarliana. — L, Clitonia

Tayl. MS. — L. Filaria Tayl. MS. Dezelve
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zijn van bijna even zoo vele verschillende landen

en leveren eene belangrijke bijdrage tot de schoono

familie der Hepaticae , tot welker kennis onze be-»

roemde vriend vroeger reeds zóó veel heeft bijge-

dragen.

II. Novitiae Florae Novae Hollandiae. Waar-

onder het nieuwe geslacht Petalophtjllum Nees

db Es. het eerst voorkomt , en waarvan de cha~

ratc/eressera/j'a/is dus gesteld is; « Frons obovata,

superne radiatim lamellala ; perianthium ses-

aile , campanulalum , gamopkyllum. Capsula

evalvis , irregulariter dehiseens. Elaieres tri^

apiri, Semina magna , reticulata,"

Als soort is hiervan beschreven : P. Preissü',

Dit geslacht slaat ais het ware lusschen Fossom-

bronia en Diplolaena en is verwant aan een

ander , nog niet benoemd Braziiiaansch geslacht,

Macroztamia Preissü , een der belangrijkste

vormen der Cycadeën, van Nieuw-Holland. —
Drosera rosulata, glandulifera , platysHc/ma

,

pulchella , micrantha , remellosa , porrecta,

Neesii, sulpkurea, alle nieuwe soorten van Pkeiss.

Sondera, een nieuw geslacht van LEDHiKn , van

houding als de Droseraceae, aldus in korte en

wezenlijke kenmerken geschetst'; « Ca/yx pro/aut

de 8-fidus, Corollae petala 8 , oblonga vel of>-

lango-linearia. Stamina 8. Capsula unilacu-

laris , bivalvis, Semina basi laliore planentis

ajjiixa , lineari subulata , in processum Jilifor»

mem atlenuata." Hiertoe worden S Preissii en
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macranlha , beide van Pheiss , gebragl. — Ulri-

cularia similis en Hookeri , van denzelfden.

Hel nieuwe geslacht Polypompholyx lot de

Utricularieae behoorende , en hier beschreven

heeft lol c/iaracier essendalis : « Calyx quadri'

partitus
, foliolis decussatis oppositis inaequa-

libus , anlico posticoque inaequalihus , laterali'

bus brevioribus aequalibus." De soorten hiertoe

gerekend , zijn : P. Endlicheri, latiloha , tenella.

Tol het nieuwe geslacht Trioostularia. N. ab

Es., uit de Restiaceae , brengt L. hier T. com~

pressa , N. ab Es. Ms. en Neesii. Nog komen

hier voor : Chaetospora microslaehya , N. ab Es,

Ms. , nana, — Macherina resinosa, — Ely
nanthus grandijlorus , revolulus , obtusijiorus

,

N, ab Es,

Deze pugillus doel ons derhalve eenige aller-

belangrijkste en nieuwe Nieuw-Hollandsche plan-

tenvormen kennen. De verzameling van P«eiss

bevat in alle de onderscheidene familiën, van

welke hij de specimina heeft aangebragt , eenen

schat van nieuwe voorwerpen. Dit zal uit de be-

schrijving, welke door onderscheidene botanisten

bewerkt en onder de redactie van Prof. Leumask

wordl publiek gemaakt , weldra blijken.

D, V.

&
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Onderzoekingen over het Gehoor-orgaan bij

de Orlhoptera van Prof. C. Th. roN SiE-

BOLD Ie Erlangen. Erichson''s Arc.hiv

für Naturgesch. X Bd. 1844. S. 52—81.

Taf. I.

De eigenaardige geluiden , die de regtvleugelige

Inseklen voortbrengen , het knersen en piepen der

sprinkhanen en krekels, zouden reeds doen ver-

moeden, dat bij deze dieren het gehoor niet onl»

brak, ook wanneer er geene stellige vraarnemingen

omtrent het aanzijn van deien zin bij die insektea

bestonden. In 't voorbijgaan spreekt de Heer v, S.

ook van de stemwerktuigen bij deze orde der in-

sekten ; het geluid wordt bij Acridium door hel

strijken der achterpooten tegen eenen overlangschen

vervus van de dekschilden , bij Locusta door het

Op- en nedergaan van den hoornachtigen rand van

het regterdekschild langs eenen vijlachtigen kam

Tan het linkerschild veroorzaakt, en is bij beiden

alleen aan de mannetjes eigen. De lezers , die

met de meeningen der Schrijvers over dit onder,

werp bekend zijn, zullen, zonder mijne aanwij»

zing, wel opmerken, waarin de Heer v. S. hier

van anderen afwijkt, terwijl hij zich op herhaalde

waarneming beroept en zelfs zoo veel zorg aan

dit onderwerp besteed heeft , dat hij hel onder-

scheid der geluiden bij onderscheidene soorten

,
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b. V. bij vele soorten van Gomphocerus, naauw-

keurig weet op te geven. De hoofdinhoud echter

van deze voortreffelijke onderzoekingen betreft het

gehoororgaan zelf. Als zoodanig beschouwt hij

bij Acridium een deel, 't geen Lathbille als lot

voortbrenging des geluids dienende , had aange-

merkt , doch waarin ook reeds 31ÜLLEa (sur vergl,

Physiologie des Gesiahtsinnes , S. 439) een ge-

hoor-orgaan erkend had. De korte, maar belang-

rijke beschrijving, die Mülleb van dit deel bij

Grijllus (Poecilocerus) hieroglyphicu» gegeven

had, wordt door v. Sikbold in de hoofdzaak be-

vestigd , maar met nieuwe mikroskopische opmer-

kingen vermeerderd, volgens onderzoekingen bij de

geslachten Gompkocerus , OedipoJa, Fodisma,

Calop/enus en Tiuxalis. Men ziet aau de rug-

zijde van het eerste segment des achlerlijfs een

eirond vlies, 't geen in een' hoornachligen ring is

ingesloten , waarin van voren en van onderen het

derde stigma van het borststuk gelegen is. Van

binnen liggen achter op dit trommelvlies twee

hoornachlige deelen , waaraan een wit blaaye

met helder vocht gevuld , bevcitigd is. Naar het

ondereinde van dit blaasje loopt een zenuwtak

van den derden borst-zenuwknoop afkomende , en

in een' knoop uitloopende , waarin kernvormige en

lange, gesteelde, stafvormige , holle ligchaampjes

liggen. Eene luchtbuisblaas, van hel derde stigma

ontspringende, ligt achter de kleine walerblaas en

de zenuw , zoodat deze tusschen de luchlblaas en

het trommelvlies ingesloten zijn.
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Op eene andere plaats ligt bij de Locustae hel

orgaan, dat voij Siebold als gehoororgaan be-

schouwt , in de boveneinden namelijk der tibia van

het eerste paar pooten. Hier is een dubbel trom-,

melvlies aanwezig, hetwelk bij sommige soorten

met eene hoornachtige capsula bedekt is. Ook
hier wordt eene blaasvormige verwijding dep

tracheae in de nabijheid dezes deels aangetrof-

fen ; twee zenuwtakken , van den eersten borst-

knoop ontspringende, gaan naar de voorpooten ,

waarvan de grootste zich in de onderscheidene dee-

len der pooten verspreidt. Een zenuwtak van den

kleinsten tak , die uitsluitend voor het orgaan i

't geen wij beschouwen, bestemd is, zwelt tot

eeuen langwerpigen platten knoop aan , waarvan

hel ondereinde als een band over de voorste uit-

gehooide oppervlakte van de tracheale blaas heen-

loopt. Men ziet hier weder dezelfde kernen en

gestoelde ligchaampjes als in den zenuwknoop bij

de Acridiodea , en het onderste bandvormige deel

vertoont zich aan de voorvlakte golfvormig , door

kleine, met helder vocht gevulde blaasjes, in elk

van welke zulk een gesteeld ligchaampje gelegen

is. Bij Ac.hela (Gryllus campestris , domesticu»

en achaiinus Bürm.) schijnt , volgens het onder»

zoek bij drooge voorwerpen , eene gelijke inrigting

aan de scheenen aanwezig ; bij Gryllotalpa kon

de Schrijver , even eens als bij Blaita en Forfi-

cu/a , niets ontdekken, 't welk op een gehoor-

orgaan belrekking had.

Dal bij lagere dieren de zintuigen niet zoo ge-
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ceniraliseerd en niet noodwendig in den kop p;e-

plaatst zijn gelijk bij de gewervelden, hangt met

hunne gebeele inrigting en met den vorm des ze-

nuwstelsels in 't bijzonder te zamen. Ook ont-

breekt het niet aan andere voorbeelden , waarbij

V. S. te regt aan de talrijke oogen der tweescha-

lige weekdieren van het geslacht Fecten en Spon-

dijlus herinnert , die aan den rand van het pallium

liggen.

Leze belangrijke ontdekkingen zijn de vrucht

van vierjarig en behoedzaam onderzoek. Het zou

dus aanmatigend zijn , eenige vluglige waarnemin-

gen in het werk te stellen , om er over te oor-

deelen , en tot naauwkeurig onderzoek ontbreekt

het mij aan lijd en gelegenheid. Ik wilde slechts

de aandacht der lezers van het Tijdschrift op dit

onderwerp vestigen. Misschien zal ook een of

ander onzer Vaderlandsche waarnemers zich hier-

door opgewekt gevoelen om aan dit mocijelijk on-

derzoek zijnen tijd en zijne krachten te beproeven.

Hel zij mij alleen vergund , den Hoogl. v. S. op-

merkzaam temaken , dat het minder naauwkeurig

is , wanneer hij , van de twee openingen op de

tibiae der voorpoolen van Locuslae sprekende,

zegt, dat BrBMEisTEH tot nog loe de eenigewas,

die er melding van maakle (S. 72). De voor-

IreQelIjke »e Gbeh toch beschreef dezelve bij

Lonusla siccifolia (JUémoires pour V Uisl. des

Inn, UI. p. 440) als: >y une esp'ece de boulon

» fjui a une cavité en dedans , comme nela pa-

» rnil par deux ouvertures , maïs tjiii ne Ie
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npercent pas d'outre en otitre, L'usage de cc

» bouton creux et percé de deux trous
, queyai

» également trouvé sur les jambes antérieures

» de plusievrs autres espèces de Sauterelles

,

» m''est absolument inconnu, " Hij beeldt het deel

af op PI. 37. fig. 6. Bij groole soorten , zoo als

bij Locusta neriifolia , vallen deze twee openin-

gen ook zoo zeer in het oog , dat het vreemd zou

zijn , dat ze niet reeds vóór Büsheister waren

opgemerkt. Ook Lansdows Goildinq heeft over

deze deelen afzonderlijk gehandeld (Observations

on the crepilaeulum and the foramina in the

anterior Tibiae of some Orlhopterons Insects

,

Transant. of the Linn. Soc. XV. 1827. p. 153—
155) , zonder echter daaromtrent iets der vermel-

ding waardig op te teekenen. Deze aanmerking

ontneme overigens niets aan ons oordeel over deze

onderzoekingen van v. S., eenen waarnemer , wiens

groote talenten hem reeds sedert lang de reglma-

tigsle hoogachting aller beoefenaars der dierkunde

verworven hebben.

Het was misschien niet moeijelijk (bij Locustae

althans door wegsnijding der voorpooten) proeft

ondervindelijk de meening des Schrijvers over de

zitplaats van het gehoor te onderzoeken , welke

men, gelijk mijn beroemde Vriend Jon. Mülleh

zegt , veelligt daarom bij de inseklen niet gevon-

den heeft , omdat men haar aan den kop heeft

gezocht.

J. V. D. H.
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Statmnt das Menschen-geschlecht von einem

Paa7-e ab ? Vom naturwissenschaftUchen

Standpunkte naher beleuchlet, Eine For-

lesting von Dr. F. J. JüLlus WiLBliASn ,

iirdentl. Professor der Medicin an der

Ludeuiigs-Universitat zu Giessen, Giessen

1844. 8vo.

Men verwachte niet te veel van dit werkje,

fiet is eene Voorlezing gehouden te Giessen , in

het Gezelschap für Wissenschaft und Kunst.

In hel kort bestek eener voorlezing (hier 44 blad-

zijden in klein 8vo , tamelijk wijd gedrukt) kan

een onderwerp , zoo als het onderhavige , wel

niet grondig behandeld worden , en het is des te

minder voor zulk eene behandeling geschikt ,

wanneer het nog met vele andere, aan hetzelve

min of meer vreemde , algemeene bespiegelingen

doorweven wordt. Hel is ons niet wel moge-

lijk den gang der redenering te overzien , en een

streng betoogende trant voegde misschien niet

voor den kring , waarvoor deze voorlezing be-

stemd was. Dat alle zich door paring voortplan-

tende dieren van een enkel paar afstammen (S. 12) ,

en dal alle dier. en planlen-soorten oorspronkelijk

aan ééne bepaalde plaats gebonden waren (S. 24)

,

.schijnen de twee voorname grondzuilen uit te ma-

ken , waarop de autlieur zijne meening (want



12$

meer dan meening is het hier niet) rusten Jaat

,

dat er slechts één oorspronkelijk menschenjjaar

moet worden aangenomen. Tegen beide deze

stellingen , en vooral tegen de tweede zoude men
evenwel jrewigtige bedenkingen kunnen maken

,

maar de kritiek zou dan ligt uitvoeriger worden

dan de voorlezing zelve,

J. V. D. H.

. Handhuch der Geseliichte der Natur von

U. G. Broun , J)r. der Philosopkie , ord.

Professor der Natur u. Gewerbs-lFissen-

schaften an der Universiteit %u Heidelherg

u. Director i/ires zoologischen Museums,

lerBd. Stuttgart 1841. 8to. 446 bl. lier Bd.

1843. 836 bl.

Een veel omvattend werk heeft de Hoogl. Brohh

ondernomen , 't welk reeds grootendeels afgewerkt

voor ons ligt. Het maakt een gedeelte uit van de

D/aturgesc.hichte der c/rei Reiche , welke voor 12

jaren werd aangevangen, en waarvan wij in het eerste

en tweede deel van ons Tijdschrift melding hebben

gemaakt. Volgens het oorspronkelijk plan zou de

Heer Bromn voor dit werk de natuurlijke geschie-

denis der vroegere tijdperken van onzen aardbol

bewerkt hebben, onder welken titel, zoo het schijnt,

de flora en fauna der voorwereld , de l'alae'

ontologie wordt aangeduid. Hij heeft echter ge-
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tneend, dit oorspronkelijk plan eenigermale te moe-

ten wijzigen en uil te breiden tol eene geschie-

denis der natuur, welke eene wetenschappelijke

bijeenvoeging behelst van 't geen ons aangaande

de vroegere en latere algemeene veranderingen in

de natuur bekend is. Als wezenlijk bestanddeel

dezer algemeene geschiedenis van de natuur moet

dan ook de Astronomie beschouwd worden. Niels

als dood en onveranderlijk in de natuur aanmer-

kende, onderscheidt de Schrijver in zijne inleiding

•vier trappen van leven , door hem Allrac.tions-

Leben, Affmitats Leben, Or^anisches Lebenen

Vernunfl Leben genoemd. Het eerste genoemde

leven vertoont zich in de wereldbollen , het tweede

in de mineralen , het derde in planten en dieren

,

het vierde in den mensch. Van hier is de ver-

deeling van het geheele werk ontleend. Het eerste

deel handelt over het Lehen der Erde , Altrac-

iions Leben , Kosmisches Leben (de astronomie

en een gedeelte der physische aardbesclirijving)
;

het tweede over het Leben der Erd-Sloffe , Che-

misches Leben , Tellurisches Lehen (de geologie

en een gedeelte der physische aardbeschrijving)
,

het derde over het Leben der Organismen (de

geschiedenis der Flora en Fauna). Deze drie deelen

zijn in de twee voor ons liggende banden grooten-

deels voltooid. Het vierde gedeelte, 'l geen over het

Vernunft Leben handelen zal , over den invloed

der oppervlakte van onzen aardbol op de ver-

spreiding van den mensch, op de ontwikkeling

en beschaving van het menschelijk gcsluciit, en
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over den wederkeerigen invloed van den tncnsch

op de gesteldheid der oppervlakte van onze aar-

de , op het klimaat en op hare vorige bewoners

,

blijft nog ter behandeling over.

Wat de bewerking van de verschillende gedeel-

ten betreft, wij vermeten ons niet daarover eea

algemeen oordeel te vellen. Ons kwam het eerste

gedeelte (^//rac/jons-Zeéen , S. 7— 62) bijzonder

beknopt voor, en wij twijfelen of het voor lezers,

die met hel onderwerp onbekend waren , wel

verstaanbaar genoeg en voor hen , die er ken-

nis van bezaten , niet onvoldoende zou zijn. Dat

dit astronomische gedeelte ook niet vrij is van

misslagen , bleek ons uit het oordeel van zaak-

kundige vrienden. Enkele onnaauwkeurigheden

schrijven wij liefst aan vergissing toe, zoo als,

wanneer op bl. 28 gezegd wordt , dat voor alle

plaatsen onder denzelfden meridiaan gelegen , de

zon op denzelfden tijd op- en ondergaat, en op

bl. 29, dat alle plaatsen, die op dezelfde breedte

liggen , gelijke temperatuur hebben , 't geen al-

lhans niet van het topographisch klimaat kan ver*

staan worden (zie lager, S. 403, 404),

Het tweede gedeelte (Iste Deel, S. 63—447),

behelst de geologie, het Leben der Erd-Stoffen.

Onze aardbol ging uit eenen , door warmte ver-

dunden en vloeibaren toestand in eenen vasten

over. Eerst elastisch vloeibaar , vervolgens druip-

baar vloeijend , werd zij met eene vaste schors

,

op de oppervlakte door de afkoeling ontstaan

,

üiugevea. Het eerele boek dezer afdeeling handelt
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gevolgelijk over den druipbaar vloeibaren toestand

onzer aarde tot aan de stolling eener schors; het

t^frecde van de vorming van deze aardkorst tot

Op den tegenwoordigen tijd (S. 132—448). Dit

tweede boek , het hoofdonderwerp der theoreti-

sche geologie, is daarom ook het uitvoerigst be-

üandeld en maakt het hoofdonderwerp des eer-

sten deels uit. Wij kunnen den Schrijver hier

niet in alle bijzonderheden volgen en moeten ons

met eene algemeene beschouwing vergenoegen.

Nadat de aardkorst gevormd was, plaatste de-

ze zich als het ware tusschen twee vormende

krachten in : tusschen het vloeibare hulsel (den

dampkring en het waterj en tusschen de vloei-

bare kern. De vaste korst zelve wordt in de

laatste plaats beschouwd als op hel vloeibare

hulsel en op het klimaat terugwerkende kracht

en als voorwaarde van het organische leven. Wij

inden in dit gedeelte eenen rijken schat van daad-

zaken, die van de groote belezenheid des geleerden

en bekwamen Schrijvers getuigen, en zijn werk,

ook voor de bezitters van de geschiedenis der

veranderingen van de oppervlakte onzes aardbols

van vos Hopp en de Principles of Geology van

Ltell, belangrijk maken. De behoedzame wijze ,

waarop sommige te algemeene theoriën , zoo als

die van Elie de BEioMOST, over de onderschei-

dene opheffingen der gebergten (S. 291—293) en

van AcAssiz over de Gletschers beoordeeld wor-

den , verdient de opmerkzaamheid van hen , die

geneigd zijn om elke nieuwe meening met al te

i
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groot* vooringenomenheid op Ie vangen en aan

te kleven.

Hel iweede deel handelt over hel leven der be-

werktüigde wezens en over de geschiedenis der

Flora en Fauna. Vooraf gaat eene beschouwing

der levenskracht (of, gelijk hier geschreven wordt,

der organische levenskracht) , welke geen nieuw

licht over het onderwerp verspreidt. De geschie-

denis der bewerktuigde schepping volgt hier op,

zonder, volgens hel op bl. 28 gegevene overzigt,

nog geheel voltooid te zijn , zoodat wij het sldl

daarvan in hel derde deel , waarvan wij nog geene

aflevering ontvingen , te gemoet zien. Dit over-

zigt willen wij hier tnededeelen

:

1. Leven der soorten van bewerktuigde wezens

in 't algemeen.

Schepping. — Verspreiding , geologisch le-

ven en ondergang der bewerktuigde wezens.

2. Onderzoek van versteende overblijfselen in het

bijzonder.

Geologische plaatsing van dezelve ; veran-

deringen, die zij ondergaan hebben; label

van overzigt ; zoologisch-botanische en geo-

logisch-geognostische resultaten.

3. Systematische beschrijving van uitgestorvene

bewerktuigde wezens.

Dit derde deel (benevens de laatste onderdeden

van het tweede) ontbreekt nog aan de behande-

ling , en wanneer het met eenige uitvoerigheid

bewerkt zal worden , kau hel met hel laatste ge-

deelte van het gehecle werk (over den invloed van
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d€n grond en hel klimaat op den mensch en van

den mensch op de natuur, zie boyen bl. 124) , niet

wel in een boekdeel worden zamengevat.

Bij de schepping der bewerktuigde wezens

wordt natuurlijk over de zoogenoemde ge7iera(io

aequivoca (^Urerzeugung) gehandeld. De Schrij-

ver is niet geneigd aan te nemen , dat dezelve

nog thans voor lagere bewerktuigde wezens be-

wijsbaar is. Bevredigen kon ons echter zijne

redenering niet. Wij laten zijne eigene woorden

hier volgen : « Jfüre indessen eine noch neuer-

liche ljrer%eiigiing auch nur für einige nie~

drige fp^esen erweishar , so könnte man sic

auch für die übrigen unler der wohl unter-

stiitzbaren F^oraussetztmg annehmen , dass die

Bedingnisse , tvelche diese Urerzeugimg tnö-

glich machen , in einer friiheren Zeit der Erde

in griisserer Intcnsilat als jelzt vorhanden ge~

wesen seyen, Lasst sich jene aber , -wie es

scheinl , nicht erweisen , so mussen wir gleich-

wohl die Vr-erzeugung , wenn auch als eine

jelzl völlig erloschene Zeugungskraft der Erde

zu Hülfe riifen , um die erste Enlslehung der

Jrlen zu erklaren"' {S. 29, 30). Wanneer hel

laatste als een postulaat aangenomen wordt , de

soorten namelijk van bewerktuigde wezens hebben

liaar eerslc onlslaati aan eene generatio aequi-

voca Ie danken ; ook wanneer er ihaiis in 'l ge-

heel geene generalio aequivoca meer inogl plaals

licbben , dan is hel vrij overtollig , over hel al of
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niet bestaan eener zoodanige, thans nog Toort»

durende scheppende kracht te redeneren , en al het

daarover in het midden gebragte blijft dan ook

zonder resultaat voor de schepping der bewerk-

tuigde wereld. Bijkans zou men zeggen, dat de

Schrijver, om toch over dit duister onderwerp

u iichöpfung der organisr.hen Welt," eenige

bladzijden te kunnen vullen , de behandeling

van het vraagstuk der generatio aequivoca hier

had ingelascht. Hierop volgt verder de beschou-

wing der aanvankelijke uitwendige voorwaarden

des levens: warmte, licht, vochtigheid, zamrn-

stelling van den dampkring enz. Waarom, met

de groolle der eilanden en van het vaste land, ook

de grootte der landdieren zou moeten toenemen

(S. 54) , zien wij niet in ; onze geologische erva-

ring bevestigt deze theoretische onderstelling niet,

gelijk de Schrijver zelve erkent (S. 61) ; maar

ook de tegenwoordige toestand van onzen aard-

bol en de geographische verspreiding der dier-

soorten strijdt tegen dezelve. De Sunda-eilanden

hebben hunne groole Pachydermata (Rhinoceros-

soorten , en Sumatra ook den indischen Olifant)
,

terwijl het ongelijk grootere Amerika geene dier-

vormen heeft , die daarmede in grootte gelijk

staan. Bijzonder uitvoerig is de hierop volgende

beschouwing van de ontaarding der soorten , door
'

uitwendige omstandigheden , door aangeboreiie

misvorming en kruising der soorten , waar men

eene rijke aanhaling van daadzaken vindt , die

voor den botanist en zooloog niet minder dan
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voor den physioloog zeer belangrijk zijn.

Niet minder leerzaam is de behandeling der

verbreiding van de bewerkluigde wezens (S. 200—
303 , waar ook de vraag geopperd wordt, ofeene

en dezelfde soort oorspronkelijk slechts één mid-

delpunt van verspreiding had , die echter de Schr.

op eene tegenovergestelde wijze als Wilbrard,

in zijne boven vermelde voorlezing, geneigd is te

beantwoorden. Onder de benaming van latentes

Lehen , worden hier ook de daadzaken over den

winterslaap bij alle klassen van dieren raet zorg bij

een gezameld. Onder geologisch leven der bewerk-

luigde wezens (S. 303— 498), eene veelligf niet

zeer gepaste benaming , verstaat de Schrijver de

veranderingen , die de bewerktuigde wezens op

den grond en op het klimaat hebben uitgeoefend.

De turfvorming is hier wijdloopig en leerrijk be-

handeld
,

gelijk ook over koraal - riifen eu eilan-

den vele facla zijn bijeen gezameld.

Het afilerven der levende wezens, het uitster-

ven en vergaan der soorten , de wijze , waarop

organische overblijfselen in berglagen geraakten

,

en de veranderingen , die zij ondergingen : ver-

koling , verwering, incrustering , versteening,

oplossing , met achterlating van afdruksels enz.

,

maken de overige ondervverpen van het tweede

deel uit.

Het medegedeelde is voldoende om een overzigt

van het plan des werks te geven. Proeven van

drrgelijke behandeling der geschiedenis van de

natuur (die men geenszins met natuurlijke ge-
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schiedenis verwarren moet) bezitten wij wel , ge-

lijk de Schrijver in het eerste deel (S. 2) er eeni-

gen opnoemt , waarbij men nog Tn. A. t. Hageit,

Kosmologische Geschichle der Nalnr , Heidelb.

1808, F, J. VoiOT, Grundzüge einer Nalurge-

schichle als Geschichle der Entslehung und
weilere Ausbildung der Naturkörper , Frankf.

a. M. 1817, en in zekeren zin ook Perty, All-

gemeine Naturgeschichte, III Bde, Bern 1837—

1840, zou kunnen voegen; maar op zulk eene

schaal aangelegd, zoo veel omvattend en naar

dergelijk plan zamengesteld , is mij nog geen ander

werk bekend. De Schrijver verdient derhalve om
den aanleg van dit werk ook dan onzen dank

,

wanneer wij op bijzondere gedeelten van hetzelve»

eenige aanmerkingen zouden kunnen maken.

J. v, B. H.

Ueber die Pacinischen Kórperchen an den

Nerven de.s Menschen und der Saugethiere,

Ven J. Henle u, A. Köllikkr. Mit 3 Tafeln.

Zürich 1844. 4to.

Pacini , een Italiaanscb Geneeskundige , be-

schreef het eerst kleine elliptische ligchamen aan

de zenuwtakken der hand gehecht (1335), welke

gelijktijdig ook door Andral, Camus en Lacroix
ontdekt, doch in Frankrijk eerst een jaar later

beschreven werden. Deze ligchaampjes worde»
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hier naauwkeuriger onderzocht. De Schrijvers

vonden cïenzelven slechts bij zoogdieren , bij den

mensch bijlians alleen aan den voetzool en de

handpalm en nooit dan aan gevoelszenuwen , niet

aan spierzenuwtakken , vastgehecht ; bij de huiskat

waren zij talrijk aan de takken der sympathische

zenuwvlechten in het mesenterivm, '
Zij bestaan

uit eene menigte in elkander geslotcne vliezen

,

even als een bulbus; ia de tusschenruimlen is een

eiwitachtig vocht en binnen in loopt eene zenuw-

vezel , die met eene knopvormige aanzwelling

blind daarin eindigt. Bij volwassene menschen zijn

zij 0,8— 1.2"' lang en 0,4.'»— 06'" breed, en zij

slaan op kleine steeltjes, die 1,5'" lang zijn. Voor

pathologische voortbrengselen kan men deze dee»

len niet wel houden , of derzelver ontstaan aan

drukking toeschrijven
, gelijk Gbuveilhier, omdat

ze aan de binnenzijde der hand voorkomen, doen

wil ; het mikroskopisch-ontleedkundig onderzoek

onzer Schrijvers pleit daar tegen, terwijl zij ver-

der deze ligchamen ook reeds bij het menschelijk

emhryo in rudimentairen toestand erkenden. De

gelijkheid met electrische toestellen bij visschen

(vliezige tusschenschotten met vocht gevuld) , doet

hen overhellen om deze ligchaampjes voor eene

soort van electrieke organen te houden , een ge-

voelen reeds eenigermale door Paciwi voorgedra-

gen , die dezelve in verband bragt met het dier-

lijk magnetismus, waarvan hij een warm aan-

hanger schijnt te zijn. Eene merkwaardige proef

aan het eind van het werkje vermeld , verdiende
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wel door ander'en herhaald te worden. Wij voor

ons wetea niet wat nuttigheid deze kleine electri-

sche apparaten hier aan de handen en voeten of

in liet mesenterium hebben zouden , terwijl ons

ook geene physiologische gronden voor eene elec^

triciteils - ontwikkeling in deze streken des lig-

chaams schijnen te pleiten. Zeker zal althans de

bekende electriciteits - ontwikkeling bij Katten

,

waaraan de Schrijvers herinneren (S. 37) niets

bewijzen , want deze is aan de harige huid alleen

toe te schrijven , en blijft , zoo als niet behoeft

vermeld te worden , aan het afgestroopte kattenrel

bij wrijving altijd eigen. In allen gevalle kon de

aandacht op deze raadselachtige ligchamen niet

beier gevestigd worden , dan door de voortreffe-

lijke Waarnemers , aan welke wij deze kleine

monographie te danken hebben. De Pacinische

ligchaampjes hebben daardoor in de fijnere alge-

meene anatomie voor altijd eene geschiedkundige

beteekenis verkregen , al mogt het zelfs den nako-

meling niet gelukken , derzelver physiologische be-

teekenis aan te wijzen.

J. v. o. H.

Monografhia generis Raphidiae Linnaei.

Continens et novas de hvjus getie?-is singnlis

speciebus inslilutas observationes , et inle-

gram onmiitm
,
quae kuc tisque inventae



133

suilt , specierum descripfionem, y^rljenfis

Tab. FII layidi inrisis , atio.iore Gvi-

l/EL.VO TaEA^iO SCHNEIDER , P/uloSop/l.

Doet. Vratislaviae 1843. 4to.

Eene wel bewerkte monographie, waarin niet

alleen de vroegere Schrijvers met zorg gebruikt

en naauwkeurig vergel<'ken zijn , maar ook de

gedaanteverwisseling van drie soorten voor het

eerst bekend gemaakt en eene nieuwe soort {R/>.

affinis in Silezië en in de omstreken van Regens-

burg gevonden) bijgevoegd is. Van de Rapindia

crassicornis , die de drie ocelli , welke aan de

overige soorten eigen zijn , mist, vormt de Schrijver

het ondergeslacht Inocellia. Behalve deze soort

zijn hier zes soorten beschreven en afgebeeld
,

die de Schrijver naar de gedaante van den kop

en het aantal cellen of vakjes in de vleugelvlek

{pteiostigma) op de volgende wijze gerangschikt

heeft.

Sectie A. Capite obovato , postice obconico-an-

gustnto.

Subsectioa. Pterostigmate biareolato. Larvae

corpore gracili angusto.

lili. ophiopsis Schumm.

Rh. xanthostif^ma Scliumm.

R. a/jpnis Schneid.

Suhsectio 6. Pterostigmate triareolato, Larvae

corpore paululum latiore , minus gracili.

Rh. media Burm.
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iSeclio B. Capite lato suliqiiadiato
;

(plerostig-

mate Iriareolato).

Larrae corpore latiore , solidiore.

Rfi. major Burm.

Rh. notata Fabr.

I)e Rh, crassicornis ( Inocellia ) heeft geene,

areolae in het pterostigma.

Wij hebben reeds in hel tweede deel van dit

Tijdschrift (Boekbeschouwing, bl. 97, 98) de

aandacht onzer lezers op dit geslacht gevestigd.

Hetgeen na de daar vermelde Verhandeling vah

PEKcnERON (GuÉBiN, Magasin de Zool. 1833)

is in het licht gekomen , bepaalt zich vooral bij

Bdbmeister , Stephens en Stein , welke laatste

de gedaanteverwisseling in Wiegmann's Archiv

(1838) behandeld heeft. Een ander opstel van

dezen Schrx^scr (Bemerkungen au den von Herm
SonuDiMEL aufgeslellten Arten der Gattung Ra-

phidia L. , in Okek's Isis , 1837. S 98 — 103)

vonden wij door Scb>eioer niet vermelfi.

J V. u H.



BOEKBESCHOUWING, LETTER-

KUNDIGE BERIGTEN

EU VERTALINGEJN.

Ëntwurf6iner systematischen Eintheilung und

speciellen Besckreibun^ der Plaliwürmer

,

aufmicroscopische Unlersuchungen gegrün-

det von A. S. Oeested, Mii Hokschnitlen

und 3 Tafdn. Copenhagen 1844. 8°.

Nadat mi^n van de wormen van Linraeus de

weekdieren en straaldieren had afgezonderd , ble-

ven er nog vele over , die toen eigenlijk niet regt

wist te plaatsen en willekeurig tot de ringwor-

men bragt. Nog steeds is dit gedeelte van het

stelsel der dieren in eenen zeer onvolkomenen toe-

stand , niettegenstaande v. BAEa {Beitrüge zur

Kennltiiss der niedern Thiere , Nov. Act. Acad.

Caes. Leop. Carol. Tom. XÏI, 2. 1827. S. 525—

762) vele belangrijke wenken gegeven heeft, welke

men niet genoeg heeft opgevolgd , maar die onge-

twijfeld den regten weg aanwijzen om ook hier

lot eenc meer natuurlijke rangschikking te gera-

ken. Onder de meest zonderlinge diervormen van

deze afdceling der ongewervelde dieren bchooren

die , welke de onvermoeide Deensche Zooloog

O. F. MütLEB I op het einde der vorige eeuw, onder

k
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den naam van Planariae vereenigde. De verge-

lijking echter der afbeeldingen in de Zoolo^ia

Banica , hoe gebrekkig die ook zijn mogen , is

reeds voldoende om eik, die met de studie der

dierkunde eenigermate vertrouwd geworden is

,

tot de overtuiging te brengen , dat de onderscheidene

soorten, die Muller onder dezen naam zamen-

bragt , geenszins lot een en hetzelfde natuurlijk

geslacht behooren, en het nader onderzoek der

diervormen zelve bevestigt die overtuiging meer en

meer. Zulks is dan ook reeds door den arbeid

van V. Baee , Dügès, Ehrereerg en anderen

voldoende gebleken. Een systematisch werk , waar-

in de soorten in meer natuurlijke groepen verdeeld

werden, bleef echter eeue behoefte der welen-

schap , waarin de verdienstelijke Schrijver van de

voor ons liggende proeve heeft trachten Ie voor-

zien en werkelijk in vele opziglen voorzien heefi

,

zoodat ziju arbeid zeker met daukbaarheid door

hel wetenschappelijk publiek ontvangen zal wor-

den. Reeds in het vorige jaar had hij in Kköteu's

Naturhistorisk Tidsskrifl (IV. 1843. p. 519—

581) zijnen arbeid hoofdzakelijk bekend gemaakt,'

dien hij hier echter verbeterd en uitgebreid , met

afbeeldingen voorzien en in eene meer algemeen

bekende taal overgebragt, voor eenen uitgebreider

kring van lezers toegankelijk heeft gemaakt. Zijne

verdeeling sluit zich aan die van £nKE^EERG iu

de Symbolae physicae aan. Bij de Farailiën der

Dendrocoela en Rhabdocoeta van EBaEMBEac ,

voegt hij nog die der Cryptocoela , welke hij
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vroeger in Rröter's Tijdschrift Microcoela ge-

noemd had. Hij stelt deze drie familiën (als

thesis, antithesis en synthesis in den dialecti-

schen vorm) op deze wijze zamen

:

Os indistinctum non liberum, Tubus cibarius

simplex. .. Rhabdocoela,

Os dislinclum eylindricum , liberum, Tubus

cibarius cum appendicibus ovatis,

Dendrocoela.

Os maximum tentaculorum more exserlile. Tu-

bus cibarius arbusculiformis.

Cryplocoela,

i::Tot de Cryptocoela behooren de geslachten-

Tkysanozoon Gkdbe , Planocera Biainville ,

£uri/lep/a EuBtzymha , LeptoplanaEunzvB. , en

Typhlolepta Obbst. Tot dit laatste geslacht be-'

hoort eene soort, bij het eiland Hveen gevonden,

die zich vooral door het gemis van oogen van,

Leploplana onderscheidt. Tot de familie der

JJendrocoela behoort het geslacht Derldrocoelum,

ÜERST. (P lujiaria /ac/ea Müll.), Pla7iar!aOv,K.sr.

(Planar. torva MüLi. , Plan. nigra Müll. enz.) ,

Monocclis EuREKi). , en Telostoma Oerst. , welk

laatste geslacht aldus gekenmerkt wordt : Corpus

depressum ovale ; onuli qualuor ; aperlura oris

extremilali poslicae corporis proxima. Hiertoe

behoort eene zeer kleine soort, die O. onder de

kieuwen der mossels aantrof, van welke veelligt

Plan. tuhulosa van Fabhicios niet onderscheiden'

is. De familie der Rhabdocoela bevat slechts een
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klein gedeelte der soorten die Ehrenbeeq ondeP

dien naam vereenigd had en is verdeeld in de ge*

slachten Prosfoma (Duo.) Oerst. , Vortex Ehresb.,.

Derostoma ( Dog. ) Oerst. , Mesostoma Dog. ^

Strongylostoma Oerst. , Tijphoplana Ehrehb. ,

Macrostoma Oerst. , Microstoma Oerst. en Con.'

voluta Oerst. Tot Mesostoma behoort de Pla-

naria tetragona Müll. (de Fasciola qxiadrari'

gularis van Pailas) , waarvan Fockb in het eerste

deel der Annalen des Wiener Museums ( 1836

)

onder, den naam van Planaria Ehrenbergii eene

zeer belangrijke beschrijving gegeven heeft. Bij

Strongylostoma , waar het ligchaam niet door-

schijnend is , staat de mond meer naar voren. Het

geslacht Macrostoma onderscheidt de Schrijver

door de volgende kenmerken : Corpus lineare'

oblongum , teretiusculum ; aperlura oris ïnfera

ah apice haud maltum remota ; os annuli»

forme ovale i ex serie musculorum simplici cow
stans , parum exsertile. Oculi duo. De geslachts-

naam is niet goed gekozen, daar de Schr. zegt,

dat de mond zeer klein is en de naam daarentegea

eenen grooten aanduidt. Hiertoe brengt hij Ma-

crosloina hystrix {^Derostoma plalurus Düg. ,

Turbella platurus Ehrenb.) en Macrosloma ap-

pendiculatum (Plan. appendiculata 0. Fabr.).

jjl/ïcros/oma onderscheidt zich door eeiien kleinen,

aan de onderzijde digt bij het vooreinde des lig-

chaams geplaatsten mond, een dun bolrond ligchaam

en twee oogen ; hiertoe behooren Microsloma li-

neare (Vlanar. linearis Müll. enz.) en Micro-
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sf6ma leucops (Planar, linearis , Zoot. Dan.) ^

Derostoma lanceolatum Ddg. , Tarbella lanceo-

lata Ehbehb. Het geslacht Convoluta heeft een

ia de lengte opgerold ligchaam en geene oogen;

hiertoe behoort de Plan. convoluta Abildgaasd,

Zool. Dan.

Al deze geslachten vormen te zamen eene Onder-

Orde , welke de Schrijver Trematodina noemt.

Zij hebben slechts «ene opening aan het darmka-

naal (eenen veelal voor uitstulping vatbaren mond)

en veelal een plat ligchaam. Eene andere Onder»

Orde , die O. Cestoidina noemt , heeft twee ope-

ningen van het darmkanaal. Hiertoe behooren de

Rhabdocoela van Ehrenbesg voor het grootste

gedeelte. Het zqn alle zeewormen , meest van

aeer langwerpigen vorm. De Schrijver verdeelt ze

«p de volgende wijze ;

Familia I, Nemertina.

Os in/erum terminale.

1) Corpus filiforme utrinque aequaliter affe-

nualum, CephalotrixOERST., AstemmaOt.Rsv.

2) Corpus lineare teretiusculum , antir.e plus

minusve dilatatum. Borlasia (Oken) Gerst.,

Tetraslemma (") EnBEsn. , Nemertes (Cov.)

Oeb8t. , Potijstemma (EnaEss.) Oerst.

{*) Ilicitoc behoort de Plan. dorsalis Abildo. Zool.

Dan., welke de Schrijver Tetrastemma varicolor '%

iioeiut, waarvoor wij liever ye/ftco/wzuudeDlezcQ.
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3) Corpus linearfi oblongmn , depressum, Ce-

rebratulus Rekibk.

Familia II. Amphiporina.

Tubi oibarii utraque aperlura terminalis

opposüa.

Amphiporus Eekerb., Oerst.

De ontleedkundige onderzoekingen van den Schp.

vullen hetgeen v. Baer , Doges en andereu hadden

leeren kennen ten deele aan. Zoo heeft de Schr.

b. V. bij Monocelis in hel enkele oog eene dub-

bele kegelvormige lens leeren kennen , zonderlinge

priemvormige spiervezelbundels bij Mesostoma
,

terwijl vooral de geslachtsdeelen naaiiwkeuriger

onderzocht zijn en de gelijkheid in vorm bij het

uitwendig geslachtsdeel (clitoris -^z penis) aange-

toond is. Ook de spermatozoa zijn onderzocht,

wier verschillende vorm tot onderscheiding der

soorten zon kunnen bijdragen.

Bij den regtmatigen lof, dien wij aan onzen Schr.

gaarne toekennen , mogen wij echter onze beden-

kingen niet verzwijgen omtrent de denkbeelden over

de natuurlijke verwantschap en de algemeeae ver-

deeling der wormen , die op bl, 33 en verv. voor-

komen. Oersted verdeelt namelijk de klasse der

wormen (Vermes) in vier Orden: Annulata , A-

poda , Entoüoa , Infusoria. Ik weel inderdaad

niet welke kenmerken men aan eene klasse geven
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kan , die zulke verschillende orden omvat. De Schr.

geeft er dus ook geene , tenzij men als zoodanig

beschouwen wil 't geen hij zegt , dat eene bijkans

onbeperkte lierhah'ng derzelfde organen in eene

rigting (die der lengte) de wormen, de laatste

klasse der gelede dieren , kenteekent. Is hier eene

toespeling op de denkbeelden van v. Baeb , gelijk

wij meenen , dan komt hel ons voor , dat de Schr.

hier verder is gegaan dan v. Baer bedoelde. Ook

MiisB Edwards heeft eene dergelijke vereeniging

voorgeslagen , waarin echter de polygasirica niet

vervat zijn. Waar is toch ook de herhaling der-

zelfde deelen
(
die beinahe unbegrümie /f^ie-

derliolung derselben Organe in eirier Richlun^^

der Liinge nektnlich) bij enlozoa ci/s/ica of in-

fusoria pohjgastrica ? Tot de Apoda behooren

vier Onder-orden: Nematoidina , Acanthocepha-

lina , Trematodina en Cestoidina. Deze ver-'
é(

deeling is naar die der Entonoa gevolgd , maar ,

behalve dat de Enio%oa geene natuurlijke ver-

deeling (Klasse of Orde) uitmaken, gelijk Rc-

DOLPui , vomBaer, Leuck\rt hebben aangetoond

en bijkans alle latere Schrijvers erkennen, moeten

toch wel veeleer de typen der parasüen bij de

vrij levende wormen , dan omgekeerd die der vrij

levende wormen bij de parasüen gezocht worden.

Tot de Onder-orde der Trematodina brengt O.

twee familiën , de Ilirudinea en Planariae. Deze

verdeeüngea zullen zekerlijk niet worden aange-

nomen. Eene vereeniging van Ilirudo en Planaria

wordt door de ontleedkunde dezer dieren weder-
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legd. De Orde der Axanthocephalina bevat de

Sipunculacea , die toch zeker wel beier bij de

Echinodermata gebragt zullen worden , dan ge-

lijk hier , tusschen Gordius en Hirudo,

De natuurlijke geschiedenis der Planariae mist al-

tijd nog een gewigtig hulpmiddel, namelijk, goede

afbeeldingen der soorten, want die, welke in d?

Zoologia Danica gegeven zijn , voldoen evenmin als

die, welke Dugès in de Ann. des Sc. nat. T. XV,

1828. gegeven heeft , aan de eischen der weten-

schap. Wij hebben daarvan telkens het gemis

gevoeld , wanneer ons soorten van het zoete wa-

ter, de eenige, die wij tot nog toe in de natuur

in verschen toestand onderzochten , voorkwamen,

In onze sloolen vindt men tusschen Lemna menig-

maal Plan. lorva , Plan, nigra en Plan. laclea;

de Planaria Ehreiibergii van Focke , of FaS'

viola quadrangularis van Pallas , door dezen

in de slooten van Zorgvliet bij den Haag ontdekt

,

herinneren wij ons niet, vroeger gezien te hebben

en zochten wij althans dezen zomer te vergeefs.

Onze zeewater Planariae zijn nog geheel onbe-

kend. Hier blijft
,
gelijk in menig opzigt , nog een

ruim veld voor het onderzoek onzer Fauna over.

Mogt bij den aanwakkerenden lust voor de Zoö-

logie weldra dit veld bij ons eeuen bearbeidep

vinden.

J. V. D. H,
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Horae Tergesiinae oder Beschreibung und

Anatomie der im Herhste J8i3 hei Triest

beobachteten Akalephen, Von Dr. J. G.

FHiEDatcH Win, , Privatdor.enfen in der

Medicinischen Fac.ultüt %u Erlangeri. Mil

%wei Tafeln. Leipzig 1844 4°.

Het is bij onze Duitsche naburen niel ongewoon,

dat beoefenaars der ontleedkunde bij den aanvang

van hunne loopbaan of later zelfs bij herhaling

Italië of het zuidelijk Frankrijk bezoeken , om

ddir , aan d£ kusten van de Middellandsche zee

,

uit eigene aanschouwing den onbegrensden rijk-

dom van vormen te leeren kennen , waarin het

dierlijk leven zich in het water opeiibaart. Nizza

en Triest en het schilderachtige Napels werden

in deze eeuw dan ook veelmalen door Duitschers

bezocht ; hier verzamelden RuDotpni en J. F.

Mbcilel , om van thans nog levenden niet te spre-

ken , een groot gedeelte der bouwstoffen voor

hunne uitgebreide Werken. Zoo geleidt ons dan

gok hier de Heer Wili , met wiens onderzoeking

over het Insekten-oog, de lezers van dit Tijd-

schrift reeds voor driejaren bekend werden (Vill.

Deel, Boekbeschouw. bl. 69) aan den zeeboezem

y^n Triest, waar hij, door een stipendium van

den Koning van Beijcrcn en door het stipendium

filumejibac/iianum der Goltingsche Iloogeschool

,

voor ccne wetcnschapfielijke reis ondersteund , de

Jaatsle maanden van het jaar 1843 doorbi;i;;l ; vu
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als vrucht van dit verblijf, geeft hij ons deze on-

derzoekingen over Acalephae , welke veel behel-

zen , 't geen voor de wetenschap nieuw is , en

waardoor hij zich derhalve aanspraak op onze

erkentelijkheid verworven heeft. Hier volge een

kort verslag van den voornamen inhoud van zijn

geschrift.

Het verschijnen en verdwijnen der kwallen in

de haven en aan de kust was, volgens de waarne-

mingen van den Schrijver , niet afliankelijk van de

rigting van den wind , maar wel van deszelfs he-

vigheid. Bij sterken wind verdwenen zij en sche-

nen , volgens den Schr. , zich slechts in de diepte

te verschuilen, geenszins, gelijk anderen meenen

,

zich van de kust te verwijderen en verder zee-

waarts in Ie begeven. De bewegingen der geribde

kwallen of Beroëcea worden uitvoerig geschilderd.

Dat het kleppen der plaatjes, waarmede de ribben

bezet zijn, tot de voortbeweging des ligchaams dient,

wordt door den Schr. op goede gronden betwij-

feld , terwijl volgens den tegenwoordigen staat der

ervaring , a!s het meest waarschijnlijk gevoelen

wordt voorgesteld , dat afwisselende zamentrekking

van afzonderlijke deelen van het spierstelsel de

voorname oorzaak der beweging is (S. 11 , 12).

De eerste afdeeling handelt over de geribde

kwallen. Hier worden drie soorten uitvoerig be-

schreven : Eucharis multicornis Eschsch- , Cy-

dippe brevicostata Wiil , en Beroê rufescens

FoHSK. Bij de beschrijving der laatstgenoemde

soort vermeldt W. een klein voorwerp , 't welk

de door Eschscholtz aan het geslacht Medea toe-
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^kende Icenmerken verloonde, en 't geen hij een-

maal in November aantrof. Hij 13 geneigd, het voor

een jong dier van Berue riifexcens en over 't ge-

heel liet geslacht Met/ca voor een' onvoikomea

toestand van Beroé' te houden (S. 22), Op deze

zoologische beschrijving volgt het onlleedkiiiidig

en mikroskopisch onderzoek , waarvan wij slechts

het een en ander vermelden kunnen. Het darm-

kanaal is regt en ligt in het midden , in de as

Tan hel ligchaam. Aan den grond van de maag

aijn twee openingen, die gesloten kunnen worden

en in een trechtervormig deel geleiden., hetwelk

aich in twee uilvoerende buizen splitst , die even-

eens gesloten kunnen worden. Van dezen trechter

ontspringen de watervoerende vaten , die zich in

verschillende geslachten op verschillende wijzen

langs het ligchaam verspreiden en uil een fijn vlies

beslaan , 't geen van binnen mei trillende wimpers

{Flimmer-epithelium) bekleed is (S. 33). Deze

buizen, die men verkeerdelijk voor bloedvaten

gehouden heeft, dienen lot de ademhaling. Er

zijn echter ook bloedvaten , die langs de water-

voerende vaten ioopen of dezelve van rondom in-

sluiten en welke ronde ligchaampjes, 5*5 lijn groot,

met eene duidelijke kern bevatten ; deze lig-

chaampjes (bloed bollelj es ?) schijaen zich echter

bijkans niet Ie bewegen ( S. 37 ). — Gkant had

dezeroode ligchaampjes reeds waargenomen, maar

dezelve ten onregle voor eijerstokken gehouden.

De voorlplanlings - werktuigen liggen daarentegen

langs de ribben onder de huid. De geribde

kwallen zijn tweeslachtig. Aan de ééiie zijtc
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der ribben liggen de eijerstokken , aan de andere

de les/es. De spermatozoa en de eijeren , met

kiemblaas en kiemvlek , zijn door den Schrijver

naauwkeurig waargenomen en afgebeeld (S. 39

—

41). Het is den Schr. niet gelukt, de openingen

der uitvoerende buizen op te sporen , welke hij

echter vermeent , dat zich aan het vooreinde des

ligchaams bevinden. De gelegde eijeren schijnen

zich langzaam te ontwikkelen , en de Schr. meent

ook , dat de geribde kwallen langzaam groeijen en

geenszins, zoo als Eschscholtz beweerde, eenja-

rige dieren zijn (S. 43 , 44). Den zenuwring met

acht knoopen , welken Gbabt bij Cydippe pileua

rondom den mond heeft waargenomen (•) , kon

de Schr. niet ontdekken , maar hij vond daaren-

tegen een' kegelvormigen zenuwknoop tusschen de

uitloozingsbuizen van den trechter, waaruit fijne

draden ontspringen , die iu de lengte langs de maag

en de ribben loopen en zich in fijne takken split-

sen. Aan het achtereinde van dezen knoop is door

eenen korten steel een met vocht en kleine kalk-

krystallen gevuld blaasje bevestigd, 't geen met het

gehoororgaan , 't welk von Siebold bij weekdieren

ontdekte, overeenkomt (S. 44— 46). Doorschij-

nende, inde lengte en kriugvormig loopende spier-

vezels maken het stelsel van bewegingswerkluigeu

uit en vertoonen dwarse strepen (S. 47—49). De

tenlacula of vangdraden zijn verschillend ingerigt

,

(1) Zie dit Tijdschrift, II. 1835, Boekbeschouwing

,

bl. 28.



147

maar vertoonen altijd kleinere draadjes , die, wan-

neer zij zich terugtrekken , zich op den hoofddraad

als cellen vertoonen. De draden worden niet door

vochtstrooming
,

gelijk gemeenlijk wordt aange-

nomen , maar door spierwerking ontrold. Will

meent , dat ze met de deelen overeenkomen , die

Waghkk bij Medusen en Actiniën als de organen

beschouwt , die het branden of steken veroorzaken

(IVessel - orgajie) , hoezeer hij door het aanraken

Tan Eucharis nimmer eenige prikkeling der huid

kon waarnemen (S. 49—54). Onder de opperhuid

liggen bij ^eroi' pigment-cellen. De plaatjes langs

de ribben bestaan uit cilia
,
jig '" dik en waarvan

de langste bij een groot exemplaar van Eucharis

multicornis i"' lang vaaren (S. 54—56). De zelf-

standigheid des ligchaams , die tusschen de inwen-

dige organen ligt , is geleiachtig en beslaat uit groole,

ronde cellen ; dezelve kan op eene niet wel ver-

klaarbare wijze in volumen toe- en afnemen (S.

56, 57). Over het phosphoresceren van Beroe

rufescens en Eucharis multicornis werden door

den Schr. langdurige en herhaalde waarnemingen

in het werk gesteld ; het verschijnsel hangt met
de verrigting der geslachls-werktuigen geenszins

zamen ; bij de eerste soort zag \V. zelfs gedurende

hel leven nimmer licht langs de ribben , hoezeer

aij bij doode dieren , even gelijk het geheele lig.

chaam licht gaven , 't geen echter door eene

blaauw-groene kleur van het geel-roode , stralende

hcht des levenden diers onderscheiden was (Si

57, 68).
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. De tweede ufdéeliug handelt over schermdragen-

de kwallen of Medusiden. Hier wordt vooreerst

Cephea JFagneri, eene nieuwe soort , beschreven

en aldus gekenmerkt : C. disci glabri centropro-

minulo , fusco ; brachiis bipartitis , cirris inter

hrachia quatuor ; co/yledonihus aut lacteis aut

coeruleis. [ Deze soort schijnt mij aan Cephea

luberculala na verwant te zijn , voor zoo ver ik

uit EscnscHOLTz mag oordeelen , want MAcai's

werk, waarin die soort beschreven is, staat mij

aiet ten dienste]. Ook hier vond de Schr. , evea

als bij de geribde kwallen, bloedvaten of zag al-

thans bruine bolletjes (^§5
"' ia doormeter met

eene ronde kern) , die langs de vaten der armen

en Luiten het lumen dezer watervaten lagen (S.

58—63j. Polyxenia leucostyla Will (afgebeeld

Tab.. II. fig. 1.), is aldus benoemd om de witte

cirri (S. 64—60). Cijtaeis tetraslyla Escu'sch. ,

(S. 67 , 68) , welke zeer kleine soort slechts een-

maal door den Schrijver werd waargenomen en

eenigermale van de beschrijving van EscnscHotTz

scheen af te wijken^ Cyi.-ais polystyJa Will

(Tab. II. fig. 5) met 26 cirri aan den rand, die

aan de punt bruin waren. Het van deze soort

door den Schr. onderzochte voorwerp was man-

nelijk , dat van de vorige vrouwelijk en hij blijft

daarom eenigzins in twijfel, of ook beide tot eene

soort behooren kunnen. Nog eene kleine kwal

(§'") wordt als eene soort van Cy/ae?s met eenige

twijfeling beschreven. — Geryonia pellucida Wild

(S. 70—73. Tab. II. fig. 8). Geryonia planata
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WiLL (S. 78. Tab. 11. fig. iS, 14). Thauman-

tias leucostijla Wui (S. 73 , 73. Tab. II. fig. 16). —
Twee kJeiae kwallen , die tot het geslacht Ephyra

van EscQscHOLTz kunnen gebragt worden , maar

welke de Scbr. voor yormen uit den jeugdigen

stand van andere schermd ragende kwallen houdt

<S. 74r-:76. Tab. II. fig. 20). Een dezer voor-

werpen week van Ephyrct or^tolobata van Escn-

SCBOLTZ daarin af, dat de randblaasjes (de oogen

,

volgeus Ehresbeeg , die in deze Verhandeling al-

lijd als gehoorblaasjes beschouwd worden uit ana-

logie met de onderzoekingen van von Siebold bij

Mollusca^ niet tusschen de acht lobbeu , maar

aan het eind der lobben , tusschen twee slippen

,

waarin deze uitloopen , gelegen waren. De maag

werd door een watervoerend kanaal , hetgeen

daarvan duitlclijk afgescheiden was , omgeven , en

aan beide zijden van hetzelve was een bloedvat

aanwezig.

De derde en laatste afdeeling bevat aanteeke-

ningen over de pijpkwallen {Diphyes) S. 76—S3.

De hier beschrevene en afgebeelde soorten zijn

:

Diphyes Kochii , Ersaea pyramidalis , Ersaea

iruncala en Ersaea elongata. De holle , waarin

de buis, aan welke de magen baug<.-n, eindigt,

die EscnscnoLTZ Saflhöhle noemt , gelooft de

Schr. dat met water gevuld is en tot de adem-

haling dient. De blaas , die aan den grond der

magen bevestigd is, houdt hij met Meïbn voor ten

ïoorlplanliogs-wcrkluig. liij vond er ingewands-

wormen ia of althans dierlijke vormen , die te
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groot vooi' spermaloiioa zijn ; hij trof dezelve

eok in de magen aan ; vooral waren zij talrijk

bij Ersaea elongata. De vangdraden bezitten

eene ronde blaas , waarin een dwars gestreept

ligchaam ligt, 't geen uit langwerpig ronde lig-

chamen bestaat ; ook hier vinden zich draadcellen

(Faden-zellen) , die met de dusgenoemde Nessel-

organe der Actiniën overeenkomen.

}. V. D. H.

Ueber den Bau und dif, Lebensersckeinuit'.

gen des Branchiostoma lubricum Costa , Am-
phioxus lanceolalus Yakrell. Gelesen ift

der KOnigl. Akademie der Wissensck. sft

Berlin am 6 December J84J. Von J. Müi,-

iFR. Mit 5 Kupferlafeln, Berlin 1844»

gr. 4°.

Met Amphioxus lanceolatus , dien eenvoudig-

slen tol nog toe bekenden vorm der gewervelde

dieren, werden de lezers van dit Tijdschrift voor

iruim drie jaren bekend, door eene verzameling

van bériglen en vooral door de onderzoekingen van

Ratiike, waarvan wij eene verkorte vertaling met

afbeeldingen hebben medegedeeld (D. VIII, Boek-

beschouwing , bl. 73—93). Later hebben Goodsir ,

{Trans, of the Royal Soc. of Edinburgh. XV.

1841) Muller en Retzibs de anatomische on-

derzoekingen van dit diertje voortgezet. Van de
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tmldekkiiigen der laatstgenoemden verscheen een

erslag in het Jlonaisberickt der Köm'gl, Preuss.

Akademie der Wissenschaften su Berlin , voor

December 1841 ; zij zijn in het voor ons liggend

werk uitvoeriger en met vele afbeeldingen voor-

zien , bekend gemaakt. Hetzelve geeft ons eene

ontleedkundige beschrijving, waardoor het maaksel

van dit diertje bijkans zoo volledig opgehelderd is

als dat van eenig ander gewerveld dier ; het is voor

elk , die in vergelijkende ontleedkunde belang stelt

,

onmisbaar. Wij bepalen ons daarom slechts tot

enkele punten.

De chorda dorsalis bestaat uit eene massa van

dwarse vezels, die zich in platen of lagen laat

afscheiden. Rondom den mond loopt een, uit ge-

ledingen bestaande , kraakbeenige ring , van wel-

ken kraakbeenige draden uitgaan , die de as der

mondcirri uitmaken. Van deze cirri liggen er

aan weerszijden van den mond , vijftien. De stralen

der vinnen zijn op de fibreuse plaat van de skelet-

vormende laag bevestigd. Zij loopen tol het einde

•der vinnen , ook bij de buikvin voort , en hebben

de gedaante van cellen of buisvormige capsulae,

die eene weeke massa bevatten benevens een helder

vocht, 't geen de overige ruimte opvult. In de

stralen der buikviu b'ggen in elke capsula twee der-

gelijke dcclen naast elkander. In de kringvormige

,

met lange cirri voorziene plooi , die de mondholte

van den ademhaiiugszuk ufsclieidt , kon M. geen

kraakbeen ontdekken. De kraakbeenderen van de

kicuwholtc zijn m liet algemeen' doorR/kTUSi

/
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naauwkeurig beschreven. Men moet er echtei"

bijvoegen, dat de boveneinden der kraakbeenige

strepen of draden (welke Muller Kiemenleislen

of Knorpelsta.be noemt) van boven boogvormig

vereenigd zijn. Deze kraakbeenige draden be-

staan uit vezels , die in de lengte loopen ; aan de

chorda dorsalis zijn zij door een' band bevestigd ,

die in spitse slippen uitloopt , en aan welken

Muller , om de gelijkheid in vorm met den , in

de menschelijke anatomie dusgenoemden band •

van het ruggemerg, den naam van ligamentum

denticulatum geeft. Het ruggemerg eindigt van

Voren stomp en loopt niet spits uit, gelijk Ratekg

opgeeft , ofschoon het hier eenigzins dunner is dan

in het midden. De zenuwen zijn alle naar den

typus van ruggemerg-zenuwen gevormd , en ver-

deelen zich in één' dunneren tak , die naar bo-

ven , en eenen dikkeren , die schuins naar onderen

en naar voren loopt. Van de zintuigen , welke

R. geheel aan Amphioxus ontzegt , bezit het dier

echter eenige sporen. Zoo zijn er twee zwarte

vlekken aan het voorste stompe einde van liet rug-

gemerg, die onvolkomene oogen voorstellen, Köl-

LiKEa heeft ook een bekervormig reukorgaan waar-

genomen, 't geen slechts aan de linkerzijde aan-

wezig is. In de inwendige oppervlakte van den

mond ligt een raderorgaan , eene in vingervormige

slippen verdeelde plooi van het slijmvlies. Van

hier af begint de mo/us vibralorius , die zich

door den kieuwzak en het geheele darmkanaal

voortzet, en waardoor het water en het voedsel
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haar achteren bewogen wordt. Eene eigenlijke

dooriwelging heeft niet plaats, en het dier voedt

zich slechts van infusoriên en andere mikroskopi-

sche diertjes. De doorgang in het darmkanaal is

langzamer , dan die in de kieuwholte. Het slijm-

vlies, dat de kraakbeenige draden der kieuwholte

bekleedt, laat talrijke fijne, met trillende haartjes

bezette spleten over, zoodat de kieuwzak geens-

zins gesloten is, maar zich ia de buikholte opent,

van waar de waterstroom door den porus ahdo-

minalis heengaat. De blinde zak aan het darm-

kanaal , dien Ratbke met de maag vergelijkt
,

is groen gekleurd en heeft een klierachtig weefsel.

MÜLLEa beschouwt dit deel als eene lever, in dea

eenvoudigen vorm van uitstulping van het darm-

kanaal , gelijk bij het emhryo der hoogere dieren.

Over het vaatstelsel deelt M. belangrijke bijzon-

derheden mede, die hij bij levende jonge en nog

doorschijnende voorwerpen ontdekte; het hart is

een lang vat zonder hartezakje , hetwelk aan

weerszijden van vijf en twintig tot vijftig kicuw-

slagaderen uitzendt , die zich aan den oorsprong ia

even zoo bulbilli arteriosi uitzetten. Uit de kieu-

wen ontspringen de venae branc/tiales , die in de

aöria aan de rugzijde overgaan ; maar er is daar»

enbovcn aan weerszijde voor den kieuwzak eenen

onmiddcllijkeu overgang door een' kloppendcn hart-

vormigen Uuclus Bolalli. Van het ader-stelsel is

slechts het gedeelte, dat op den blinden darm of

de lever ligt , onderzocht , het overige is aan het

uug bij hel Icvcud Uier uuttiukkeii, Auii de on-
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(lerzijdc van de lever ligt een rhythmisch kloppende'

poortaderstam , aan de rugzijde eene, even eens

kloppende vena cava of liever vetia hepatica

,

die van voren , waar de blinde darm van hel

spijskanaal afgaat, zich ombuigt, en haar bloed in

het kieuwenbart uitstort. Het bloed is geheel

kleurloos. Dit is eene merkwaardige bijzonder-

heid , even als het rhythmische kloppen van alle

ader- en slagader-stammen , die Muller daarom

ook allen harten noemt. Het vaatstelsel mist dus

nog die hoogere centralisatie , welke bij de ove-

rige gewervelde dieren regel is. ïfisren schijnen

bij den Amphiosus te ontbreken. De deelen , die

in de buikholte , digt bij den porus abdominalis

door Muller werden waargenomen, en die hij-

meent , dat veelligt nieren konden zijn , vertoonden

echter geene uitloozingsbuis. Ook is de ligging

aan de onderzijde van hel darmkanaal (Tab. I.

. fig. 3. i,i,i ,t , i), zoo het ons voorkomt, voor

die raeening niet gunstig.

Tot nog toe slaat Ampkioxus alleen. Wij hebben

hier een gewerveld dier , het is een visch ; hel naast-

bij hetzelve staan de Cyclostomata, maar het kan'

echter in die orde niet worden opgenomen.

J. V. B. H.

Sind die Naturwissenschaften éin Bildungi-'

mitiel 7 Eine lilerarisv.ke Slreitfrage , der

öffentlichen Beurtheilunf; norgulegl i'on Dr.-

Eems Fbibs, Professor an der Unitertitdt:
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«u Opsula. Aus dem Schwediscken vom

Professor HoEKSCHDCH, Dresdeu und Leipzig

1844. 8°.

Onder Naturwissenschaften verstaat Prof.

FaiEs liier alleen of hoofdzakeJijk Botanie ea

Zoölogie , biologische wetenschappen. Hij onder»

scheidt scherp en stelt als 't ware tegen elkander

over Naturlehre en Natui-geschicltle (S. 9) , en

wil de biologische wetenschappen in nader ver-

band met Geschiedenis , dan met Physica , Chemie

en Astronomie brengen. Zonderling genoeg , dat

hij de Geographie als den grondslag der biologi-

sche wetenschappen beschouwt , daar toch phy-

sische geographie veeleer als een gedeelte der as-

tronomie moet aangemerkt worden. Tegen het

Schema van verdeeling der wetenschappen op

bl. 13 voorkomende, zouden gewigtige bedenkin-

gen te maken zijn. Waar blijft b. v. de mine-

ralogie ? Doch hoe dit zij , en hoezeer wij in

de, dikwerf al te zeer op vergelijkingen jagt ma-

kende voorstelling , somtijds eenen helderen , ge-

leidelijken gang der denkbeelden missen, meenen

wij echter, dat het werkje van den beroemden

Botanicus vele wenken bevat, die behartiging

verdienen. Wij gelooven met hem, dal de mathe-

matische wetenschappen door eenzijdige opvatting

tot een mechanisch begrip des Ilcclals geleiden

kunnen. Nog meer steramen wij met hem in

,

dat de aangeboren neiging door verkeerde lei-

ding geheel kan verstikt woiJen , en dal men
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hel oriilprrigl in de natuurlijke geschiedenis in da

jeugd moei aanvangen. « fVo diese aus Zwnng
soll gelernl werden , wird sie eine Leclion,

für die Tage des Examens , tvo diess aus

Jugendiiebe geschieht verbleibl sie ein, Ver-

miii-hlniss für das Leiten " S. 39.

Wanneer wij de beoefening der natuurlijke ge-

schiedenis als opvoedings- en beschavingsmiddel

wilden aanprijzen , het zou vooral zijn, omdat zij

de zinnen scherpt en het waarnemingsvermogrfi

versterkt door aanschouwing. Onze opvoeding

is bijkans uitsluitend philologisch - hislorisck.

Daardoor geraken velen in hel begrip , dat stude-

ren niet anders is dan leeren. De oordeelskracht

kan niet beter gewekt en geoefend worden dan

door de levendige aanschouwing , en de natuur

levert daartoe in hare voortbrengselen eeue onuit-

pulbare bron , om hier verschil , ginds weder ge-

lijkvormigheid en verwantschap te leeren opmer-

ken. Eerst dan zal onze opvoeding natuurlijker

worden , wanneer men dat meer algemeen leerl

inzien. Wanneer het waar is , dat wij voor het

leven leeren moeten en niet voor de school , dan

komt het toch ook vooral op oordcel a<in ; zonder

dat is de grootste geleerdheid slechts ballast, die

men ongebruikt met zich sleept. Kakt heeft dat

zeer vvuui geschilderd : « Ein Arzl , ein Richter

oder ein Staatskundiger kann viele schone patlio-

logischc . juristische oder politische Rcgein im

Kopfe habcn , im dcm Grade dass er selbst ein

gründlicher Lelner werden kann und wird den-
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noch in der Anwendung derseiben Icicht verstossen,

eniweder weil es ihm an nalürliche Urlheilskraft

(obgleich nicht ara Verstaude) mangelt , und er

zwar das Allgemeine tVi abstracto einsehen , aber

ob ein Fall tra concreto darunter gehore, nicht

unterscheiden kann , oder auch darura , weil er

nicht ^enug durck Bcispiele und wirkliche

Geschafte zu diesem lirtheilc abgerichtel wor-

den. " Critik der reinen Vernunfl , S. 127.

Wanneer de geheele opvoeding dat waarnemen

,

opmerken en oordeelen heeft onderdrukt , kan men

dan bij eenen jongeling verwachten , dat het nog

in de klinische zalen ontwaken zal?

Wij willen daarmede echter de philologisch-his-

torische studiën niet op den achtergrond stellen of

verdringen ; evenmin twijfelen wij aan de noodzake-

lijkheid der wiskundige studiën, maar wij vragen

voor de natuurlijke geschiedenis in de opvoeding der

jeugd slechts eene plaats nevens de andere vakken van

kennis , opdat de harmonische ontwikkeling van

alle vermogens vrij en onbelemmerd moge voort-

gaan en de natuurlijke aanleg , het instinkt zouden

wij bijkans zeggen, dat elke gezonde knaap voor

het onderzoek van Gods schoone schepping heeft,

niet wegkwijne en verstikt worde onder den druk

eeacr geleerde opvoeding.

J. V. D. H.
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Veber die Bildun^ des thierischen Körpers

aus dem Ei vort Dr. E. Grdbe
, gegen-

zvürtig Professor an der Universitiit au

Sorjiat. Gelesen in der Physikalisch-

ökonomischen Gesellschaft %u Königsberg

am dl Mai J8U. Königsberg 1844. 8°.

Op dit klein geschrift meenen wij opmerkzaam

te moeten maken , dewijl wij ons verzekerd hou-

den dat elk , die in den voortgang der physiologie

belang stelt , hel met genoegen lezen en met ver»

ineerdering zijner kennis uit de handen zal leggen.

Het is een gedeelte van het eerste stuk der Kö-

nigsbergcr wissensckaftliche Unïerhaltungen ,

waaruit het afzonderlijk is afgedrukt. De ont-

wikkelings-gcschiedenis van een' ringworm , Clep-
.

sine compla-aala , door de afbeeldingen eener

wel uitgevoerde lithographische plaat opgehelderd ,

maakt het eigenlijk onderwerp uit. De deehng

van den dojerkogel , het eerste ontstaan der twee

buikranden , die aan de rugplalen der gewervelde

dieren herinneren , de vorming van het zenuw-

stelsel , van het aanvankelijk geslotene darmka-

naal , het doorbreken van het dojervlies , het ver-

wijlen der jongen in het , aan vele dojerzakkca

gemeenschappelijk eiwit , het aanhangen aan het

mocderdier , dat de eijeren bedekt , dit alles is

zeer populair en toch wetenschappelijk en met

vergelijking der onl'wikkcliugsgeschiedenis bij htt
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overige dierenrijk geschilderd. Het geheel geeft

een' vernieuwden indruk van de waarheid , dat

,

gelijk de Schrijver het aan het slot zijner Ver-

handeling zoo treffend zegt , geen gebied meer

door den aden^ der Goddelijke wijsheid door-

stroomd wordt dan de ontwikkelingsgeschiedenis»

J. V. D. H.

Vittreksel uit een brief van Dr. A. Brants
aan J. VAN der Hoefen over eene door F. fViLL

in de samengestelde oogen der insekten opge-

merkte bijzonderheid.

« Onlangs las ik in Mülier's Archiv , 1843.

« S. 349 , dat F. Wiit in de zamengestelde oogen

« der Insekten een orgaan meende gevonden te

« hebben , waardoor in dit zintuig de pigment-

« massa , die de pupil vormt , bewogen en gevol-

<t gelijk eene vernaauwing en verwijding der pupil

« veroorzaakt zoude worden. Het is mij gebleken

« dat dit vermoedelijke bewegingsorgaan uit tra»

« chcën bestaat en ik houde mij onledig met dit

<r punt nader uit een te zetten euz.".

Joppe J8 October JSW.



DE GROEI DER INTERHODIA, ONTiEEDKÜOTlIG

ONnERZOCHT.

Prop. UNGER.

(Hierbij plaat VI.)

Er is veclligt geen onderwerp der planten-phy-

tïologie , hetwelk , sedert den laatslen tijd , zoo

ijverig is behandeld , als de groeiwijte van den

stengel en de bladen. In zoo verre zich deze door

waarneming van gemakkelijk ie melen verande-

ringen laat onderzoeken , zijn de onderscheidene

wijzigingen van den groei tamelijk naauwkeurig

nagegaan en is men zoowel ten aanzien van dien

van den stengel als ook van de bladen tot niet

onbelangrijke uitkomsten geraakt.

Heeft men nu langs dezen weg, om zoo te zeg-

gen, het resultaat van de inwendige ontwikkeling

leeren kennen , er blijft echter nog eene der ge-

wigtigsle vragen , waar hel hier op aankomt , op

te lossen over , namelijk , hoe de toeneming der

declen , ten naasten bij , plaats heeft ; eene be-

antwoording welke slechts ten gevolge van grondige

onlleedkundige onderzoekingen kan plaats vinden.

Eene proeve van zoodanige beantwoording van

dit vraagstuk, bepaaldelijk voor zoo veel aangaat
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denstcngct, wordt hier onclcrnompn. Men mcrkd

hierbij inlusschcn op , dat deze proeve geene aan-

spraak maakt op algemeciie geldigheid , maar dat

dezelve voor 's hand^ sieclits lot een speciaal ge-

val betrekking hebben kan.

Om deze vraag met eenigzins goeden uitslag te

kunnen beantwoorden , moet men alle zorg aan-

wenden bij de keuze van het voorwerp , hetwelk

tot onderzoek moet dienen. Niet elke plant toch

,

zonder onderscheid gekozen , past voor alle soorten

van aanwijzingen , hoewel de wet , welke men
wil opsporen ook in ieder gewas 't welk men

kiest , kan zijn uitgedrukt. Indien het er om te

,doenis,om ecne tellingen meting van elementaire

organen te bewerkstelligen, dan zullen wij, zon-

der twijfel , den besten weg inslaan , indien wij

eene plant kiezen, waarvan de. structuur eene

telling van die organen geddogt , en van welke de

kleinste elementaire deelen nog eene grootte heb-

ben I welke , zoo veel als mogelijk is , eene meting

toelaat. Zoodanige omstandigheden in aanmer-

king genomen , koos ik geeno knoppen en takken

van boom- of struikachtige gewassen , maar scheur

ten van eene kruidachtige plant, namelijk Cam-
pelia Ziiuftnia Ricii. ( Tradescanlia Zanonia

Swz.) , vooral de takken van eene matige lengle,

welke in hunne zelfstandigheid in alle deelen v>rcuk

en kruidachtig zijn , in welke de knoopen duide-

lijk zijn, zonder dat zij evenwel bijzonder sterk

uitkomen , en in welke ook de jongste geledingen

cellen aanbieden van eene zoodanige grootte , dat
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men dezelve duidelijk kan onderscheiden , zelfa

zonder het aanwenden van de sterkste vergroo-

tingen.

De bouw van den stengel in deze plant komt

,

in het algemeen , hier op neder. De voorname

massa wordt door celweefsel gevormd , in het-

welk men verstrooide vaatbundels aantreft
, ge-

plaatst op de wijze , waarop dit gezinn wordt in

de monocotyledonische gewassen. Onaangezien

nog deze laatste , is echter ook in de massa der

parenchymatische cellen eene zekere rangschikking

in dezelve, ten aanzien van de overeenstemming

der hoofdvormen , in alle de geledingen niet te

miskennen. Terwijl in de knoopen , dat is, in

de deelen aan welke de bladen hunnen oorsjirong

ontleenen , hel cellenweefsel bestaat uit meerdere

lagen van in de breedte uitgebreide of lafelvormige

cellen , is hetzelve in de internodiën zamengesleld

uit rijen van in de lengte gestrekte en boven op

elkander geplaatste cellen. Bij den lengte-groei

der asaen nemen de knoopen slechts zeer weinig

toe , terwijl het vooral de internodiën zijn , aan

welke .eene in 't oog vallende verlenging te beurt

valt.

Wij weten , door gedane waarnemingen , dat

iu het algemeen deze groei der internodiën aan-

vankelijk meer of min gelijkvormig in alle deelen

(jlaats vindt , maar dat daarna de uitzetting het

eerst oplioudt aan de basis , terwijl de overige

deelen van het intcruodium voortgaan zich te ver-

lehgcxi eu de aljcngskeas naar boven voortgaande
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siering der uitzetting ten laatste in de bovenste

deelen intreedt (1). Of eene dusdanige centripe-

taie wasdom ook in onze plant plaats vindt, kan

ik , althans door directe metingen, niet bepalen , uit

hoofde dat , door de gesteldheid der scheedevor-

mende bladen , de meting voor jonge internodiën

niet uilvoerbaar is ; doch men mag dit wel aannemen.

Maar bovendien heeft dit slechts eene zeer onder-

geschikte beteekcnis , daar er, voor 's hands', min-

der aan gelegen ligt om te welen , in welke orde

de verlenging van de deelen der internodiën plaats

heeft , dan na te sporen , welke rol de elementaire

deelen daarbij te vervullen hebben. De aard van

anatomische onderzoekingen verbiedt een en het-

zelfde internodium in alle stadiën van deszelfs ont-

wikkeling na te gaan en de veranderingen waar

Ie neraen , welke de elementaire deelen in der-

zelver dimensie en onderscheidene gesteldheid on-

der\indent Slechts middelijk kunnen wij geraken

tol een overzigt van de veranderingen door de ont-

wikkeling lot stand gebragt, en dit alleen, in-

dien wij meerdere internodiën met elkander ver-

gelijken , welke in onderscheidene tijdperken vati

ontwikkeling verkeeren. Elk lager staande inter-

nodium moet noodzakelijk eenmaal geweest zijn

in den toestand van datgene, 't welk is voorafge-

(1) In hoe verre deze wet bij ODderscheiduric 'planten

wijzigingen ondervindt, moeten meer opzctlclijkc

waamcmiugen uitmaken. GnsEmcn \ti Archtv

für IfatvrgCichichle , 18i3. p. 267.
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gflan , en , al liicdeii ook niet alle internotlion van'

ccnen lak de volkomcnc onlwikkelings-tijdpeiken

aan van een enkel inlernodiiim , zoo zijn echter

die internodiën ten minste als hoofdtypen van de

ontwikkeling aan te merken (1).

Dit op den voorgrond gezet zijnde, kan de ont-

lèedkundige onderzoeking van de op elkander vol-

gende internodiën aantoonen , hoe ongeveer de

ontwikkeling der onderscheidene stadiën volgde

en in welken zamenhang deze staat met het leven

der cellen.

Daar , gelijk is aangemerkt , de knoopen eenige

verandering ondervinden gedurende de uitgroeijing

van den tak , zoo zullen wij hij het onderzoek

tan dit onderwerp ons vooral hebben bezig te hou-

den met de vergelijking der internodiën en daarbij

in het bijzonder onze opmerkzaamheid vestigen op

de rijen der cellen.

Ik nam eenen scheut van Campelia Zanonia ,

Vaii welke de van onder naar boven op elkander

(I) Hierbij moet men niet over liet lioofd zien, dat,

daar uiet alle internodiën in 't algemeen op dezelf-

de hoogte komen , cene groote ongelijkheid onder

de reeds volkomen uitgegroeide internodiën moet

plaats hebben , welke zich ook iu de lengte-ver-

houding aantoont. Wanneer hierin niet ceue bij-

zoadere, van de eerste onafhankelijke, wtt ware,

zoude men niet kunnen inzien, waarom de gele-

dingen van eene volkomen gevormde as niet door-

gaans gelijk zouden ziju, hetwelk ccUter niet het

geval is.
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volgende iuternodiëu de navolgende afmetingen

toonden.

De lengten der internodien waren:

31,4'"
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stonden in doorsnede in het eene 53 , in het an-

dere 93 zulke rijen van cellen. Het onderzoek

der overige achtien leden wees in bijzonderhedeo

aan , in welke arithmetische belrekking de ge-

noemde getallen zijn , want het bleek dat he£

aantal van de in eene reeks boven elkander staande

cellen was als volgt;

256, 192, 158, 118, 102, 91,83,85, 76,76,

^7, 75. 66. 71, 76, 70, 43, 15, 8,6;

terwijl het aantal cellen van den dwarsen dod'-

meter de volgende reeksen toonde:

93, 95, 90, 85, 80, 88, 87, 79, 85, 82, 77,

84, 88, 79, 95, 75, 82, 97, 74, 53 (1).

Hieruit blijkt, dal de toeneming der elementaire

deelen in de lengte veel sterker is dan in de breedte ,

en tevens ook dat de eerste allengskens in de laatste

schijnt over te gaan.

(1) Dat beide ieze rcelcsen van gctalleD niet evcnreriig

zijn aan den onafgebroken voortgang van de grootte

der afmetingen , maar oudersclieidene oscUlatiën

aantoonen , mag , in het eerste geval wel worden

toegeschreven aan fouten bij het tellen, hetwelk,

onaangezicn nog de inspanning van het oog, met

onvermijdelijke hindernissen gepaard is ; maar , dit

moet, wat het laatste geval aangaat, zijne verkla-

ring ook daarin vinden , dat , nu eens meerdere

dan weder mindere vaatbundels in de doorsnede

vielen , welker elementen even als die der cellen

geleld, werdeu. i
' "
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Hierdoor nu was ,-ilihanj uitgemaakt, dal de

Vfrg7-ooting der leden voortdurend door bijvoe-

voeging van nieuwe elementaire deelen plaats

vindt.

Iets anders is de vraag of deze bijvoeging alleen

het verschijnsel van den groei verklaart , dan wel

of hierbij ook nog andere omstandigheden eenen

wezenlijken invloed uitoefenen. Vond toch het

eerstgenoemde plaats, dan moest het aantal van

de aangegroeide elementaire deelen naauwkeurig

overeenkomen met de vergrooting van hel gelid ,

dat is , 6 : 256 moest zich b. v. verhouden als

0,1'": 31,4" of 53:93= 0,7:2, hetgeen niet het

geval is, dewijl de toeneming van de internodiën

verre weg grooter is dan de bijvoegmg van nieuwe

cellen. Hieruit vloeit onwedersprekelijk voort,

dat , om den gegevenen meetbaren groei voortte-

brengen , ook nog vergrooting van hetgeen reeds

voorhanden is, volgen moet.

Om nu die vergrooting der cellen te bepalen,

deed ik metingen van dezelve in alle internodiën

en koos daartoe immer een der grootsten.

De verhouding van de toeneming van deu door-

meter in de lengte was aldus

:

0,246" 0,204" 0,12.V" 0,117" 0,139"

0,128"' 0,118" 0,121'" 0,123'" 0,122"

0,121'" 0,127" 0,124" 0,096" 0,117'"

0,063"' 0,032'" 0,021'" 0,011'" O.OlO"

Of omstreeksiiiiiiiiiïiïiï
Jf<T>ï'5'7'»'5'B H>B'Ï»Ï'Ï'T5»
I I 1 I 1 1

f> T5 TSi IT > Ï3' To3*
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Die van de breedte was aldus

:

0,0670"' 0,0708"' 0,0626"' 0,0670"

0,0706'" 0,0665'" 0,0775'" 0,0786"

0,0747'" 0,0650'" 0,0840"' 0,0600'"

0,0760'" 0,0366'" 0,0630'" 0,0460"

0,0350'" 0,0240'" 0,0180"' 0,0170'".

Wanneer alle cellen van een internodium even

groot werden (dat is, even lang en breed), dan

zoude men uit de bekende bijvoegsels der elemen-

taire deelen en uit de bijvoeging tot derzslver

grootte, den wasdom der internodiën gemakkelijk

kunnen berekenen ; of, omgekeerd, zoude uit den

groei van hel internodium zoowel de bijvoeging

der cellen als de toeneming van den doormeier

zijn op te maken.

Is derhalve a de lengte van eene cel.

A. flt. de groei van dezelve.

n, het getal der cellen van een inter-

nodium.

r. de bijvoeging tot het vorige ge-

tal , eindelijk

l, de lengte van het internodium,

alsdan kan b. v. 2 ^ door de volgende formule

uitgedrukt worden :

2 / = M (a + A a) + r (fl! -f. A a)

21 =. (n -I- r) (« + A a) uit welke,

in geval A a de onbekende grootte ware

2/
A a = — o := 2 / — « (re + r)

n + r i !— '

n + r.
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%i evenwel zijn in geen inlernodium de ele-

mentaire .deelen even groot , maar leveren dezelve

een aanmerkelijk verschil op. Indien men der-

halve bepalingen als de zoo even genoemde wil

voornemen , dan moet men vooraf trachten de

gemiddelde grootte der cellen in de bijzondere

intemodiëu op te sporen.

In de aangeduide gevallen zijn zoodanige ge-

middelde grootten niet aangegeven, van daar dat

b. V. de berekende lengte der internodiën niet kan

overeenstemmen met die , welke door meting is

gpvonden. Doch het was slechts mijn voornemen

om opmerkzaam te maken op de omstandigheden
,

welke bij eene naauwkeurige beoordeeling van de

verhouding van den groei in ruime mate zijn in

het oog te houden.

Indien wij nu te zamen vatten , wat tot de

verklaring van het verschijnsel van den groei lot

hiertoe, met behulp der ontleding, hebben ge-

vonden, zoo staat, althans in dit bijzonder geval,

vast , (laf de vergruoémg van de internodiën

van de as het gevolg is van de bijvoeging van

nieuwe elementaire deelen en van de vergroO'

ting van die deelen , tvelke reeds voorhanden,

%ijn.

In boe verre nu deze bevinding op den groei

van andere planten kan worden toegepast , en of

er niet veelligt nog meer eenvoudige verhoudingen

voorkomen , welke door deze formule :

2/ = 2nen2/— 7i2a

uitgedrukt kunnen worden, en in hoodanige ge-
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Tallen met den groei van hel internniliiim :;eene

Tergrooling der cellen , of in andere ^eva'leii gecne

bijvoeging van nieuwe elementaire deelen volgt ,

kan ik, voor 's hands en bij gebrek van genoeg-

zame ervaring , niet uitmaken , hoezeer dit zeer

wel mogelijk kan zijn.

Wij gaan nu verder en doen de voor de ana-

tomie veel meer gewigtige vraag , op welke wijze

bij den groei der internodiën de bijvoeging van

nieuwe elementaire organen volgt, daar de tweede

vraag , hoe de vergrooling der reeds gevormde

cellen plaats vindt, minder zwarigheden aanbiedt.

Bij de omstandigheid dat de planten-ontlee.lkun-

digen onder elkander het nog niet eens zijn len

aanzien van de wijze van ontslaan der elementaire

deelen , of wat op hetzelfde neerkomt, van de

cellen, wordt de vraag van nog zoo veel grooler

gewigt , omdat zich welligt daardoor voor de

eene of andere wijze van beschouwen nieuwe

gronden laten aanvoeren.

Zonder twijfel moeten wij bij dit onderzoek

uitgaan van de punt der as, terwijl wij hier niet

alleen met zekerheid eene vorming van cellen,

maar zelfs de vormingsplaats der internodiën lee-

ren kennen. Wanneer men van den top van een'

scheut van Campelia Zanonia alle de grootere

bladen tot op de allerkleinste en jongste weg-

neemt, en door de aldus ontbloote |'unt der as

eene zoo naauwkeurig mogelijk door het midden

gaande overlangsche snede maakt , dan verkrijgt

men bij sterke vergrooting een beeld als Fig l
,
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in helwelL a de punt der as , b b deelen van

appeiiiliculaire organen en c. d. de eerste sporen

van hel internodium uitmaken. Ue cellen aan de

punt hebben in den regel eene middellijn van §^

eener lijn , nadereu in het algemeen den bolvorm

en toonen nog geen in het oog vallend onderscheid

in hare middellijnen. Het grootste gedeelte van

dezelve bevat eene cellenkern , welke bijna de

geheele cellenruimte inneemt en in welke men

duidelijk een kernligchaampje opmerkt.

De jongste bladen wijken hierin bijna niet af.

Van de buitenste afgeronde en evenredig breede

jjunt naar beneden worden de rijen grooter en

wel eens zoo groot als de buitenste zijn , zij be-

vallen op verre na niet doorgaans eene cellenkern.

Eerst ongeveer van de plaats c af lot aan d ont-

waart men, behalve de vergrooting der cellen ea

het in nog geringere mate te voorschijn komen

van de cellenkernen in dezelve, eene lineaire rang-

schikking , en wel in dier voege dat dezelve reeksen

schijnen te vormen. Ik heb slechts 5 op zooda-

nige wijze boven elkander sla;mde cellen kunnen

onderscheiden. Eene cel van gemiddelde grootte

,

bedroeg in haren diameter, welke met de as even-

wijdig liep TTï'"' Hierna volgden eeuige lagen

van meer in de breedte verlengde cellen , eene van

welke men bij e opmerkt; dit was de eerste aan-

duiding van eeneu knoop, in welken reeda eenige

spir.'ile vaten waren op te merken. Hierna deed.

zich het tweede internodium Fig. 2 , voor , in

hetwelk reeds 7 in eene reeks boven elkander
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staande cellen waren te onderscheiden. Meest allen

van ongelijke grootte , echter veel wijder dan de

overeenkomstige cellen van het eerste intemodium,

waren zij doorgaans alle met cellenkernen voorzien.

De lengte van eene cel bedroeg ^^"', Op eene

gelijke lusschenlaag van den knoop volgde hel

3de intemodium (Fig. 3) reeds met 17 cellen in

eene reeks. Deze hadden dikkere wanden , zel-

den eene cellenkern en waren aanzienlijk grooter

geworden.

De met de as evenwijdige diameter der cellen

bedroeg in de tweede cel van onderen (gelijk bij

de overigen) reeds j', streep, (n het vierde inter-

lernodium kon men zeer wel 46 boven elkander

staande cellen ontwaren, waarvan de diameter

JL.'" bedroeg. Dit intemodium was reeds gemakt

kelijker te meten en verkreeg eene lengte van

1,7"'. In het vijfde intemodium van 3'" lengte

hadden de cellen i'" , in het zesde van 4"' lengte

I, in het zevende van 4,7'" lengte J'', in het

achtste intemodium i"' enz.

In een ander geval waren de verhoudingen der

dimensiën van de uiterste internodicn in derzelver

cellen, onder overigens geheel dezelfde verhoudin-

gen , als volgt

:

Lengte van het int. 1.

1 _"
lO

Getal der in eene rij

boven elkander

staande cellen ... 2. 6. 22. 40. 70. 115.

11.
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Waaruit blijkt dal , al mogen ook de verhou-

dingen der gelallen afwisselen en de groolteu naar

geene bepaalde wellen toe- en afnemen , niette-

min met de voortgaande ontwikkeling zoowel de

uitzetting als het aantal der cellen toeneemt. Om
de bron te vinden , uit welke de voortbrenging

der nieuwe aangroeijende elementaire deelen plaats

vindt , zullen wij slechts eene door onderscheidene

iuternodiën gaande overlangsche snede beschou-

wen. Hieruit vloeit voort , dat dezelve niet geheel

uitsluitend te zoeken is in de knoopen , dewijl de

internodiën aan dezelfde, ja, aan nog meer in 't

oog vallende veranderingen onderhevig zijn ; maar

ook niet in eene of andere van derzelver lagen

of deelen, uit welke, even ais uit een brand-

punt de ontwikkeling van nieuwe cel.'en volgt.

Het is integendeel duidelijk dat de ontwikkeling

van internodiën zelfs de vorming van nieuwe ele-

mentaire deelen voorafgaat. Het is derhalve nu

nog uit te maken, in welke cellen van het inter-

iiodium en op welke wijze dezelve plaats vindt.

De eerste vraag vindt hare oplossing bijna eenig-

lijk in de waarneming, dat aanvankelijk ge-

lijke deelen van het iuternodium zich gelijk-

matig uilzellen , terwijl later de uitzetting zich

slechts beperkt lot de bovenste gedeelten derzelve.

Daaruit volgt , dat ook de productie van nieuwe

elementaire deelen in dezelfde cellen van de bo-

ven beschrevene rijen plaats heeft , en dat deze

|)rüductiviteit in de lagere cellen vroeger te voor-

schijn treedt dan in de bovenste. Wij zullen
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dien len gevolge iu alle de cellen van een infer-

Tiodium , dal nog in vollen staat van groei i»
, {a

xelfs in eenige cellen van weinig meer toenemende

internodiën het ontstaan van nieuwe cellen kunnen

waarnemen.

De tweede vraag , op welke wijze het ontstaan

van nieuwe cellen in een reeds gevormd cellen-

weefsel plaals heeft , hangt noodzakelijk zamen

met de voorstelling , welke men heeft over de vor-

ming van de cellen.

^iii(k ben niet van meening dat de cytoblasten de

bron zijn van nieuwe cellen , althans in dier voege,

dat dezelve onmiddelijk uit deze tot hare vol-

komene ontwikkeling overgaan. Vooral in het

gegeven geval zoude het hoogst moeijelijk kunnen

worden om de vorming der nieuwe cellen in zulke

internodiën te verklaren , welker cellen meestal

geene celletikern bezitten. Mijn voornaamste ar-

gument legen deze theorie is , dat men het te voor-

schijn komen der jonge cellenblaasjes uit de cel-

lenkem niet opmerkt , althans daar niet waar

nieuwe formatien plaats hebben , en dat men nog

veel minder dezelve zich tot cellen ziet uilzetten.

Ja , ik zeg niet te veel, wanneer ik beweer, dat

nog geen planten-ontleedkuadige deze ontwikke-

ling volkomen, dal is, overtuigend, heeft waar-

genomen. Ook ik heb in eenige oudere interno-

diën van Campelia Zanonia somwijlen cellen er-

kend , welker aytoblasl met een blaasje voorzien

was, zoo als Fig. 6 dit aantoont, maar eene

verdere vorming van de laatstgenoemde cellen kon
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ik , mei de meest mogelijke opmerkzaamheid , niet

ontdekken en even zoo weinig kon ik . uit andere

verschijnseleu , daarfoe besluiten, zoodal ik eer ge-

loof dat deze toestand van den cytoblast een voor-

loojjer van zijne oplossing is , waarbij natuurlijk

ook het naauwelijks bemerkbare en waarst^hijnlijk

niet uit een volkomen ontwikkeld vlies bestaand

blaasje weder verdwijnt, .

''-.

Zoo wij het alzoo als uitgemaakt kunnen hou-

den , dat, tenminste in dit geval , de cellenkernen

geen invloed als boven genoemd is op de vorming

van nieuwe cellen uitoefenen , zoo moei de grond

der laatslen in iets anders worden gezocht eii wid

het naast in den overigen inhoud der cellen en

veelligt in den cellenwand zelven. Indien wij

onze aandacht vestigen op een cellenweefsel , in

hetwelk nieuwe ontwikkelingen worden voort-

gebragt, zoo als in Fig. 1. 2. 3., is voorgesteld,

als dan zullen wij het zeer in 't oog vallend

achten , dat niet dezelfde cellen even dikke wan-

den bezitten, maar dat, integendeel, eenigen

van dezelve zeer teeder gebouwd zijn , terwijl

daarentegen anderen naauwelijks merkbaar wor-

den. Hieruit laat zich met veel waarschijnlijkheid

opmaken , dat deze laatste van lateren oorsprong

zijn en ik betwijfel of er wel een waarnemer zal

zijn, die zooweide daadzaak als de daaruit afge-

leide gevolgtrekking zal misduiden. In de Fig.

2— 3 zijn zulke teedcre cellenwauden in hel bij-

zonder zeer duidelijk te erkennen, en daarom ziet

nieu ook in Fig. 4 liet eeoe deel van de punt /
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van Fig. 1 a nog eenigzins sterker vergroot , en

Fig. 5 , welke de dwarsnede van de basis eens

jongen blads uitmaakt.

Indien men nog eeuigzins naauwkeuriger let op

het voorkomen van zulke teedere cellenwanden

,

dan zal men niet kunnen uit het oog verliezen
,

dat dezelve zich meest verhouden als dwarse

wanden en zich naar eene of andere rigting uit-

zettende cellen , waardoor dezelve tevens in twee

vakjes verdeeld worden.

Daar zoowel de uitzetting der cellen naar de-

zelfde rigting, als ook naar andere rigtingen voort-

durend volgt , zoo merkt men op, dat beide door

zulk eenen scheidingswand (die niet altijd gelijken

gang houdt met bovengenoemden groei) verdeelde

holten er weldra uitzien als de oorspronkelijke

cel , die onderling door eene min of meer duide-

lijke vernaauwing verbonden zijn en natuurlijk

aan de plaats van zamenkomst nog dien oor-

gpronkelijken cellenwand doen kennen , Fig. 3* **,

Deze scheidingswand nu is veranderd lot eenen

voor beide cellen gemeenschappelijken cellenwand,

doch doet op dezen onlwikkelingstrap geene ver-

dubbeling van het vlies , welke later volgt , er-

kennen.

Nu is nog aan te toonen op welke wijze zoo-

danige scheidingswanden in reeds gevormde cellen

ontstaan. Ook deze zaak laat zich op meer dan

eene wijze verklaren , en het ontbreekt ook niet

aan het bezigen van zulke wijzen vaa verklarea

ouk voor andere gevallen.
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Vooreerst kan die scheidingswand reeds oor-

spronkelijk eene verdubbeling zijn van twee in

eene cel onafhankelijk van den cytoblasl ontstane

blaasjes of cellen ; ten tweede kan dezelve een-

voudig als voorlzelling van den binnenwand eener

cel ringvormig aanvangen en meer of minder schie-

lijk naar het middelpunt van dezelve groeijen,

en eindelijk ten derde kan dezelve ook wel als

eene inplooijing van den cellenwand zelven ring-

vormig ontstaan en zich allengskens naar binnen

tot eenen dubbelen scheidingswand sluiten.

Deze laatste wijze van ontstaan der scheidings-

wanden is namelijk door Mohl bij de cellen der

Algen en door Nügeli in de wortelharen van

Marehanlia als geldende aangenomen. Wat nu

de waarnemingen betreft , op welke men afgaat

bij de Algen , hebben de eerste stadiën van de

formatie van den scheidingswand allezins het aan-

zien van plooijen, gelijk Mobl deze afbeeldt (Uebe?-

die Vermehrung der Pflauzen - zeilen ditrcli

Theilung, T. I. Fig. 4 a.) ; hel kan ook bij der-

zelver dubbel vlies wel zeer mogelijk zijn dat de

inwendige, eigenlijke cellen-membraan zulke in-

plooijingen vormt, vooral daar Sculeiden derge-

lijke heeft aangewezen ten gevolge van de ontwik-

keling en vergrootiag van dezelve aan eene zij-

de. Indien men evenwel de verdere ontwikkeling

dier vermeende plooijen nagaat , ziet men dat het

geene plooijen zijn , maar inspringende gedeelten

van het cellenvlies, welke nu eens rondsom , dat

18, ringvorraig, dan weder van eene zijde uilgaan,



178

gelijk het geval is in Zygnema condensatum

Agardh , in Fig. 7. Hier kan men tevens waar-

nemen , dat de ontstaande scheidingswand niet

het prodiikt is van twee met elkander in aanra-

king verkeerende , in het binnenste van oudere

blaasjes ontstane cellen ; hoewel de zich in twee

gedeelten ophoopende groene inhoud zich met

eene omgeving van slijm bedekt , welke met den

ontslaanden scheidingswand dikwijls te zamen

vloeit.

Wat eindelijk aangaat de inplooijingen in de

worlelharen der Marcliantia, door JVacELi voor-

gesteld (Lin7iaea , \M. 248. l. 9. fig. 12—14),

deze zaak toont mijn mikroskoop mij geheel an«

ders. De dubbele lijn der inspringende lepelvor-

mige verlengsels , waarop het hier vooral aan-

komt , kan ik doorgaans niet erkennen , en ik

moet de in Fig. 12 voorzeker te scherp geteekende

lijn b voor een gezigtsbedrog verklaren. Of der-

halve zoodanige inplooijingen van cellenvliezen

,

die, wanneer zij werkelijk plaats vinden, zich

toch altijd onder bepaalde omstandigheden voor-

doen, bij de vorming der scheidingswanden in

hoogere gewassen voorkomen , kan wel naauwe-

lijks worden in twijfel gelrokken worden, en dit

des te minder omdat, zoo veel mij bekend is,

geen planten-ontleedkundige dezelve daarvoor heeft

willen doen gelden.

Van een groot gewigt is de vraag, of, zonder

dal men eene inplooijing aanneemt , de scheidings-

wand , welke in de zich vermeerderende cellen
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Ie voorschijn komt, oorspronkelijk renvoii lig of

dubbel is. omdat van de beantwoonling dier vrage

vooral afhangt , of men zich het ontstaan der

cellen op deze of gene wijze voorstelt, en ein-

delijk ook wel om den wasdom m het algemeen

op deze of gene wijze te verklaren. Dat het on-

derzoek, hetwelk hier bedoeld wordt tot de aller-

moeijelijksle vraagstukken behoort en bij onze te-

genwoordige hulpmiddelen aan de grenzen van het

onbereikbare raakt , bel.oeft wel niet bevi'ezen Ie

worden. De oplossing van deze vraag kan ook moei-

jelijk gelukken , waaneer men massa's van hel

celweefsel tot onderzoek kiest , daar deze op zich

zelve te weinig doorschijnende zijn en door het

over elkander liggen der cellen de omtrekken van

ieder van dezelve meer of min onduidelijk worden.

Dat nu deze zaak door aanwending van het ont-

leedmes niet veel beter, integendeel, door ver-

scheuring of beleediging van deze teedere deelen,

in den regel , bezwaarlijker wordt , moet iec{^r

een toestaan, die zich met dit onderwerp prak-

tisch heeft bezig gehouden. Het beste zullen wij

daarom tot qns doel geraken , indien wij zulke

planten uitkiezen, welke uit enkele naast- of bo-

ven elkander staande cellen bestnan , zoo als dit

het geval i» bij vele algen, zwammen enz., en bg
meer zamengestelde of hij volkomene planten in

den eersten aanvang en met name in die deelen,

welke slechts uit vlakke vormen of dradjge rijen

van cellen be.'tlaan , zoo als b v de ofiperhuid

en de harige verlengsels, de worteJharen , enz.
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Werkelijk zijn alle deze deelen , sedert langen

lijd , als de meest geschikte beschouwd geworden

,

voor de oplossing dezer vraag ; echter hebben zij
,

ondanks alle aangewende moeite , tot geene ontwij-

felbare , zekere uitkomsten geleid. Wat de hoofd-

zaak aangaat moet ik erkennen , dat de meeste

waarnemers overeenstemmen in datgene , wat zij

gezien hebben , maar dat zij in de verklaring ver-

schiüen. Ook ik moet b. v. als volkomen waar

erkennen, alles wat Nügeli aanvoert over de vor-

ming van de spleetopeningen bij onderscheidene

monocotyledonische planten , zonder evenwel in

zijne verklaring te deelen , en ik voer hem het-

zelfde tegen als hetgene hij mij (t. a. pi.) heeft

toegevoegd : « de daadzaak is juist , maar de ge-

volgtrekking is geen noodzakelijk logisch gevolg

van dezelve."

NSgbli heeft , naar mijn oordeel , het onderhavig

onderwerp op het scherpzinnigst nagegaan ; het

zal gevolgelijk , ten einde mijne wijze van 2;ien te

doen uilkomen , voldoende zijn om Nügeli's theorie

der cellenvorraing eenigzins naauwkeuriger te toet-

sen en te wederleggen. NacEii houdt de cellen-

kern in den regel (?) slechts als van eenen midde-

lijken invloed op het ontstaan van nieuwe cellen.

Hij geeft verder aan , dat zich de cellenkern op-

lost , dat weldra daaraan twee nieuwe cellen ont-

staan en dat zich het eerste spoor van het cellen-

ylies der jonge cellen om deze laatsten vormt
;

verder, dat de cellenkernen der jonge cellen weder

verdwijnen en dat bijna gelijktijdig de opslurping
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van het vlies van de moedercel weder aanvangt.

KiïGEii voert tot howijs dat de zich als een een-

voudige scheidingswand voordoende scheidings-

vlakle niet eenvoudig is, maar uit twee plaatjes

bestaat , de volgende waarneming aan. Indien

cellen , in welke zich eene zoodanige scheidings-

wand pas gevormd heeft , met water in aanraking

zijn gebragl , dan dringt er dit door endosmose in

en brengt ten minste aan de randen, eene isolering

te weeg van de beide zelfstandige cellen.

Uit deze tamelijk gebrekkige waarneming trekt

NüGEn het besluit dat de scheidingswand dubbel

moet zijn en drukt dit door afbeeldingen(t.a.pl. Linn .

Bd. XVI. p. 137. T. 9) in Fig. 23-25 uit, welke

de zaak allezins aanschouwelijk maken en zonder

behoorlijk onderzoek ook menig een als afdoende

zullen voorkomen. Kennelijk zijn de figuren

24—30 welke in eene cel twee andere met in

elkander vattende ringen voorstellen , of bij te

zwakke vergroeiing , waarbij het hoogere en die-

per gelegene deel te gelijk in den focus van de

objectief lens valt
, geteekend , of zij zijn niet en

face , maar van de zijde gezien voorgesteld. In-

dien men evenwel eene cel niet den scheidings-

wand van voren beschouwt, zoo als b. v. de cel

Fig. 23 , dan zal men zelfs na de werking der

endosmose (*) geenszins met zekerheid kunnen

(*] Ik wil daarmede niet te kennen geven, dat er niet

in het algemeen verschijnselen van endosmose zich

voordeden , welke zich dikwijls te duidelijk door
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ZPggen , of (Ie zich als eene eenvoudige sirpep

voordoende scheidingswand uit een of uit twee

elkander rakende vliezen bestaat , omdat men

doorgaans niet met zekerheid kan zeggen , of de

lichtere tusschenruimlen welke lussohen den kor-

religen inhoud en de oorspronkelijke cel ontsaat

,

mei water gevuld is of niet.

Om te dezen aanzien zekerheid te erlangen ,

aangezien dit als eene levensvraag in de theorie

van de cellen-formatie is te beschouwen , heb ik

ai pogingen aangewend en geraakte eindelijk, na

vele vergeefsche pogingen , tol de volgende resul-

taten.

Ik koos tot voorwerp voor deze onderzoekingen

jonge haren, welke pas ontwikkeld waren op de

pas ontstaande bladen van Syj-inga vulgari^ , zoo

als zij zich in de maanden November en December

vertoonen in de knoppen van dezen struik. De

Fig. 8 a, b, stelt voor twee van deze haren in

vereeniging met de opperhuid en in vollen was-

dom , hetgeen men kan opmaken uil, de gelijktij-

dige aanwezigheid van en de vermenging met vele

kleinere en grootere haren.

Deze haren hebben drie tol vier scheidingswan-

den , van welke de onderste duidelijker, de bo-

het aanzwellen van enkele leden en het bnikig

uitzetten van den teederen scheidingswand deden

kennen. Dit nu was des te duidelijker, omdat

door toevallige verwonding liet een of andere uit-

stekende loculanient van liet liaar deszelfs inlioud

ontledigde.
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yensle, •welke pas gevormd zijn , uitwendig naau'

welijks Ie erkennen zijn. De inhoud van alle de

vakjes was eene zeer fijne , maar digle , korrelige

zelfstandigheid , welke de zich in het midden van

elke holte bevindende cellenkern zoo aanvulde,

dat men die niet dan met moeite kon erkennen.

Aanraking met water bragt althans na verloop

van eenigen tijd geene verandering te weeg ; ik

kon alzoo langs dezen weg niet ligt geraken tot

bevestiging of verwerping van de wijze van zien

van MacELi. Ik meende derhalve door den in-

tloed van chemische zelfstandigheden eene verdig-

ling en te zamentrekking van den fijnkorreligen

inhoud te voorschijn te brengen , om den met den

uitwemligcn wand van het haar in verband staanden

tusschenwand eenigzins naauwkeuriger te kunnen

onderzoeken. Verdunde minerale zuren bragten

weldra de gewenschte werking voort , maar de

geheele inwendige gesteldheid deed zich op het

schoonste voor , indien ik bij het matig bevoch-

tigde praeparaal eenige potassa caustica voegde

,

welke zich allengs oplossende, zoowel het vlies

der cellen , als den inhoud meer of min lichtgeel

kleurde. Ook nu kwam nergens hel minste spoor

Tan eene verdigling te voorschijn , maar deze

volgde zoodra als ik eenen droppel waterige ïodiiim-

oplossing langzaam daarop liet inwerken. Nu kon

ik onder den mikroskoop allengs het te zamcn-

vallen van den korreligen inhoud en te gelijk het

terugtrekken van de cellenwanden waarnemen.

De korrelige zelfstandigheid werd daarbij grootor.
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donkerder, en de cellenkernen kwamen daarbij

immer duidelijker als donkere bolletjes en mei

eenen licbten kring omgeven te voorsclrijn. Maar

nu toonde zich de scheidingswand als eene een-

voudige van eene verdikte basis uitgaand , onge-

meen teeder vlies. Wat NacELi aanzag voor het cel-

lenvlies van de ontstane geïndividualiseerde cellen

,

toonde zich als niets anders dan eene begrenzing

Tan den korreligen inhoud. Onmogelijk kan eenen

zoo scherpzinnigen waarnemer als den zoo even

genoemden , elk spoor van deze tusschenwand-

formatie ontgaan zijn , en werkelijk zien wij dat

ook hij bij de beschrijving van de vorming der

huidkliercellen van Allium Cepa, op eene kleine

wrattige verhevenheid aandachtig maakt (t. a. pi.

p. 239. Fig. 25) , en het voor waarschijnlijk houdt

dal het als een vooruitspringende rand rondom dea

binnenwand van de cel verloopt. Terwijl hij het-

zelve verklaart voor eene intercellulaire ruimte

tusschen beide de huidkliercellen van de moeder-

cel en het vergelijkt met eene gelijke formatie

van de speciale-raoedercellen in de moedercellen

der sluifmeelkorrels, is hij, even als vroeger, ia

de dwaling vervallen, welke ik meen reeds bij

eene vroegere gelegenheid te hebben opgehelderd

{Bericht über die 2Jsle Versammlung Deulsch,

Naturf. u. Aerzte).

Als slotsom van dit onderzoek (ten zij men de

zaak tot het gebied van eenen ijdelen woorden-

strijd wil terug brengen) volgt , dat de tusschen-

ruimten van de zich vermeerdereade cellen in elk
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geval oorspronkelijk als eenvoudig moeien worden

aangenomen, en dat derhalve in de meeste ge-

wallen , waar groei van celweefsel plaats heeft

,

dezelve niet plaats heeft door intra-utriculaire
,

maar door merismatische eellenvormen , waardoor

noch van moedercellen, noch van derzelver op-

lossing sprake kan zijn. Maar lioe zich uit dea

oorsfMTonkelijk eenvoudigen ceilenwahd allengs «ene

idiibbele laag ontwikkelt , hoe die zich ten gevolge

van de verdere ontwikkeling gedeeltelijk of geheel

vaneenscheidt , ia ontegenzeggelijk minder moei»

jelijk te begrijpen en te dezen opzigte zullen de

gevoelens wel tot eenheid te brengen zijn.

Tot het wél begrijpen van <le vorming van den

ccheidingswand , veroorloof ik mij nog op te mer-

ken , dat dit geen verschijnsel is , hetwelk bij den .

groei der cellen , hoewel in anderen vorm , niet

KOU Lerug komen , en dat dit alzoo geenzins zoo op

ïich zelve staal , als men dit zou kunnen meenen.

Gelijk bekend is , neemt de cel , vooral wanneer

aij hare meeste grootte heeft verkregen , toe in

(likte van haren wand. Dit heeft plaats door 't

bijvoegen van de stof , waaruit het cellenvlies be-

Etaat , op de inwendige vlakte , meest in den vorm

yan eene bijna afgebrokene cellenvlieslaag , in een

ander geval in den vorm van eaie nelvormige of

eene bandvormige uitbreiding. Van dezen tot den

ringvorm is slechts «Séne schrede en gaat deze

,

gelijk bij meerdere Cacteën , nog verder, dan is

tic schijfvormige scheidingswand , de eerste schrede

van de schcidingswand-vurming , reeds gemaakt.
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Aldus heeft derhalve deze wijze van celvermeer»

dering , welke ik de merismatische noem , kenne>

Jijk in zekere perioden eenige analogie met de

cellenwand - vorming , en staat gevolgelijk on-

getwijfeld onder den typus van den cellengroei

,

even als , in het algemeen , vermeerdering slechts

een voortgezette groei is.

Om nu weder terug te komen op hel onder»

Werp, van hetwelk wij zijn uitgegaan, zoo is het

nu meer dan waarschijnlijk, dat de vermeerde-

ring der cellen zoowel in de punt , als in de inter-

uodiëu van den stengel van Campelia Zanonia

door tusschenwandsvorming plaats heeft , waarbij

het schijnt dat de cellenkernen niet altijd eenen

onmiddelijken invloed uitoefenen. Daar dezelve

hier grootendeels ontbreken , zoo moeten zij , in

het geval dat zij eenigen invloed bij de vorming

der cel hebben , eerst na het ontstaan van den

scheidingswand weder opgelost worden. Het bijna

uitsluitend verdeeld worden der cellen in den

dwarsen doormeter bevestigt slechts dat de was-

dom der iuternodiën voornamelijk volgt in de

lengte. Of nu daardoor , dat eenige scheidings-

wanden scheef gerigt zijn , aanleiding wordt ge-

geven tot het ontstaan van nieuwe rijen , welke

«ich tusschen de anderen inschuiven, gelijk dit

Fig. 3 aantoont , dit bewaren wij voor nadere

onderzoekingen. In ieder geval vindt het laatste

zeer spaarzaam plaats en staat geheel in verbin-

ding met het ongelijk gering groeijea der inter-

tiodiën in de breedte.
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VERKLARING vas he PLAAT.

Fig. 1. Uiterste top van eenen scheut van Cam^

pelia Zanonia sterk vergroot.

eu de punt.

66. tleelen van appenrticulaire organen.

cd. laatste of bovenste iiiternodium.

e. breede cel van den knoop.

Fig. 2. Twee rijen van cellen van het voor-

laatste internodium.

Fig. 3. Twee rijen van cellen van het derde

en laatste internodium. < « ». Teedere eerst ge-

vormde tusschenruimte der cellen, <

Fig. 4. Eene groep van cellen van de uiterste

punt, nog sterker vergroot, om de teedere lus-

schenwanden van de oorspronkelijke cellenwandea

beter Ie kunnen onderscheiden.

Fig. 5. Een bladstuk aan de basis in de dikte

dwars doorgesneden.

Fig. 6. Eene cel met eene cellenkern zeer sterk

vergroot.

Fig. 7. Stuk van Zygnevia condensatum.

Fig. 8. Deel van de oppervlakte van een jong

blad uit den knop van Sijringa vulgaris mot

daaraan zittende jonge haren. De bovenste helft

is veranderd door de behandeling met polassa

causlica en tinclura ïadii.

(Overgenomen uit Mont en v. ScnLEr.uT.

BqC. Zuil. 2cr Jalirg. N^ 2S—30.)

D.V.
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Acridium. . . . B. 116,

Adianliles. . . B. 108.
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Alnites B. 110.

— Kefersteinii. . . »
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170.
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— ( rieuiolobium ) stipula-

ceiim 75.
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Frullaoia virgioica. B. 113.

Funaria bygoraetrica. 177.

Galago 7.

— Moholi. . . , . 41.

— Senegalensis. . . »

GattuDgen der fossile Pflan-
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slag van: Die). B. 107.

Gehoor-orgaan bij de Or-
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B. 160.

Gryllotalpa. . . B. 118.
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Gymnanthe. . . B. 113.

Habrocebus. . . 9, 29.

_ Wagn kH.

Hibiscus vulpinus. . 344.
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schreibiing und Anatomie
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Hybanthera Javanica. 186.

Hylotoma enodis. . 161.

Hymenophyllites. B. 109, 1 10.

— Humboldti. . B. 110.

— Zobeltii.

Hypnumabielinum. . 174.

— alopecurum. ...»
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— filicinum. . . . 176.
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— loreuiu. . . . 174;)
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— piliferum, . . 174.
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— scorpioides. ...»
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Juciperus Lycia. . B. 102.
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11- 113.

— leucocephala. . B. 11.

— nionuduu. . B, 113.

Kiera-ontwikkeliög van Pi-
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— Petto 21.

— ruber 34.

— rufifrons. . . . 38.

— rufus 37.

— spectrum. . . . 10.

Leskia polyantha. . 173.

Licbanolus. . . . 8, 18.

— avabi 44.

— Indri 44.
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Lindsaea. . B. 109, 111.

Locusta. . . . B. 116.

Loris 149.

Lourea vespertilionis. 57.

Lycopodium Blumeanum.

338.
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Macroscelides. ... 13.
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Menschen-Gesclilecht von

einera I'aare ab?) B. 122.

Microcebus. . * . . 8.
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Muuronia Javanica. . 188.

Natur, Bronn Dr. H. G.,

UatidbucUeinerGescbicbte

der Natur (J. va.n der
Hoeven , Verslag van

)

B. 130.

Neckera pennata. . 173,

— pumila »

Nematus coeruleocarpus.

161, 162.

— viresccns. . . . 158,
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Neiiiocaipus laiiriloliiis. US.
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J. K. Hasskarl. 208.

Nycticebus 19.

— bengalensis. , . 40.

Odontopteris. . . B. 108.

Oedipoda 117.
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over de .... door J. van
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— Garnetti. , . . 42,
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Papilionacearum Javanica-

rum descriptiones aucto-
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49.

Paitschia. . . . B. 108.
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pulchellum.
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tenelluni.

172.

Pecten. . . . B. 119.

Perodiclicus, , . , 40.

— GeoflVoyi. . 23, 41.

— castaueus. . . . 24.

Petalopbyllnm. . B. 114.

— Preissii »

Pbaseolus stroplioslyles. 98.

Pbascolome. . . . 149.

Phascuin bryoides. . 167.

— crispum< . . . »

— patens. . . . 166.

Pbiaiopleris. . . B. 108.

Piiyscoraitrium spbaericum,

167.

Pliylolacta dccaudra. 291.
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— tenella » va.v Deen. . . 118.

Pottia Heiraii. . . 167.
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— gyrans » Salacca macrophylla, 192,

— polj'carpa. . . 106. — radula 190.

— violacea. . . . 108. Pausevieia Javanica. 179.
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113. van ^atuuronderzoekers
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Rapliidia L. (J. Vi^1lEIl Hoe- opening der eerste za-
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— Brauiai. . . B. 111. Tricbomanites. . B. 109.
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— patentissima. B. 112. üraria 57,

— princeps. . . B. 111. — crinita. . -. . . 62.
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Steffensia. . . . B. 109.
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ctore J. G. CLeiimann. — curvirostra. ...»
(W. H. deVriese, Ver-
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