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ENUMERATIO PLANTARUM, 

ZEELANDIAE BELGICAE 

INDIGENARUM 

TERTIA; 

AUCT. 

R. B. van ves BOSCH, A. D. 

PLANTAE CELLULARES. 

Class. II. ZLichenes. 

Subclass. I. Lrcu. ermnocarPr. Schrad, 

Ord. Parmeriaczar. Friese 

Trib. Usrneaceae. Esch w. 

Gen. Evernia. Fries. 

Prunastri. Ach, W. ZB. In cortice arborum 

variarum, in arena dunensì; semper sterilis, 

Gen. Ramalina. Fries. 

calicaris. «. Fraxinea. Fries, 

« B. fastigiata. Fries. 
« 7. Canaliculata, Fries, 

KAT. TĲJDscaR, D, XII, St, 1. 1 
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W. ZB. S. vulgaris a. et B.; y. rarior, sem- 

per sterilis. 

pollinaria. Ach. W. ZB. Ad arbores, sepimenta 

ligaea, in tectis stramineis; sterilis, 

Trib. Parmelieae. Esch w: 

Gen, Peltigera, Hof fm. 

canina. Fries. W. ZB, S, In dunis, arborum 

truncis vetustis, etc. 

polydactyla. Flörke, ZB. In arenosis grami- 
nosis. 

Gen. Parmelia. Fries. 

A. Zmbricarta, Fries. 

perlata. Ach, W. ZB. In cortice arborum; 

sterilis. 

Tiliaceà. Ach. ZB, In cortice Pyri et Cerasi 

rara; sterilis, 

saxatilis. Aeh.'ZB. Frequens in cortice arborum 

variarum; semel fructifera lecta. 

physodes. Fries. W‚, In dunarum arena; ste- 

rilis. 

acetabulum. Ach. ZB. In arborum cortice ra- 

_rior; semel fructifera. 

olivacea. Ach. ZB. In cortice Fraxini, rarius 

aliarum arborum, in lateribus tectorum ; 

sterilis. 

caperata. Ach. W. ZB, In arborum variarum 
cortice; semnel fructifera. 

parietina, Dufour, 
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«__f- aureola. _Thallo foliaceo zonatim sub- 

centrifugo aureo vitellino, lobis concretis 

plicato -ramosis.. Fries, Lichen. reform. 

p. 73. 

« __- polycarpa. Thallo diminuto conglome- 

rato, lobis complicatis, apotheciis confertise 

simis obtecto. Fries, ll. Flörke. D. 

Lich.-90. (Zecanora). 

« _ _ò. (P.) candelaria. Duby. Suberustacea, mar- 

ginibus pulverulentis. Fries, LL Flörke, 

D. L. 171. B. (Zecanora). 

a «citrinella. Thallo toto in pulverem vi- 

ridi-flavescentem soluto. Fries.l.l, Flör- 

ke. D. L. 108. (Zecanora citrina). 

W.ZB. Vulgaris ad arbores, sepimenta, 

muros, etc. @. in lateribus tectorum et mu- 

nimentis maritimis; 7. in ramis et ramulis 

arborum; ò. in corticibus vetustis; «. in 

sepimentis vetustis, 

B. Phystca. Fries. 

ciliaris, Ach. W. ZB. S. vulgaris ad arbores. 

pulverulenta, Fries, W. ZB. S. vulgaris ad arbores. 

« B. (P.) angustata. Hoffm. ZB. rarior. 

« 7. (P.) pityrea. Ach. ZB. Ad truncos, 

lapides, etc. praesertim locis humidis. 

stellaris. Fries. W. ZB. vulgaris ad arbores. 

« _@. hispida, Fries. ZB. frequens cum specie 
ipsa. 

caesia, Ach. ZB, In ligno fabrefacto vetusto; 

sterilis. 
1* 
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obscura. Ehrh. ZB. In Salicibus vetustis, ligno , 
lapidibus, etc. 

« _ B. suberustacea. Thallo squamuloso - pul- 

verulento vel omnino erustaceo. Fries, 

p. 85. (c.) Flörke. D, L. 91. (Zecanora 

nigricans). LB. rarior ad truneos vetustos. 
, 

C. Amphiloma. Fries. 

rubiginosa, Ach. Thallo membranaceo, eprui- 
j noso, livido-glauco , ambitu laciniato-multi- 

fido. hypothallo indeterminato, tomentoso, 

coeruleo-nigro, apotheciorum disco rufo- 

badio, margine thallode incurvo, crenato, 

Fries. p.88. Desmazières. PI, Cryp- 

tog. N. 248! ZB. In trunco vetusto semel 

sterilis lecta. 

D. Placodium. Fries, 

saxicola. d. galactina. Thallo subobliterato al- 

bieante , apotheciis livido-ecarneis subprui- 

nosis. Fries p. Ill. (d.) Flörke. D, L. 

89. (Lecanora angulosa. v. galactina). 

ZB. ad muros eorumque calcem vulgaris. 

murorum. Ach. ZB. ad muros vulgaris. 

des citrina. Crusta prorsus in lepram soluta , 

apotheciis nunc simplicibus, nune symphy- 

carpeis. Fries. p. 115. ZB, in calce mu- 

rorum. 

E‚ Patellarta. Fries. 

pallescens. Fries. ZB. Ád salices velustas. 



subfusca. Fries, 

« a. discolor. Fries, 

« B. distans. Fries. 

« 7. albella. Crusta tenui lactea, apotheciis 

orbiculatis, tumidis, pallidis, albido-prui- 

nosis, margine integerrimo subevanescente. 

Fries. p. 139. Flörke. D, L. 88. (Ze- 

canora albella v. cinerella) pro parte. 

« _ò, angulosa. Fries. ZB. 

Ad ecortices varios, muros el lapides vul- 

garis; @. inprimis in Populis sicut y. in Fra- 

xino et Populo alba. 

atra. Ach. ZB. S. Ad corlices et muros passim. 
varia. Fries. ZB. Ad sepimenta lignea rarior. 

vitellina. Ach. ZB, Ad parietes ligneos vetustos. 

cerina. Ach. ZB. Ad corticem inprimiìs Fraxini 

et Populi albae. 

ferruginea. Fries. ZB. Ad corlicem Salicum rara, 

Trib. Collemaceae. Fries. 

Gen. Collema. Ach, 

pulposum. Ach. 

« B. crispum. Ach. ZB. In terra nuda hu- 

mida, inter muscos, in muris et lapidibus 

vulgare, 

nigrescens. Ach. ZB. Ad truncos Ulmi, Sali- 
cum etc, frequens, 

Ord. Lecipisae. Fries, 

Gen. Cladonta. Hof fm. 

Alcicornis. Flörke, W,‚, In dunis; sterilis. 
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pyzidata. Fries. W, in dunis; ZB. in tectis stra- 

mineis. 

fimbriata. Fries. W. in dunis; ZB. in trunêis 

vetustis, cariosis etc. 

« B. tubaeformis. Fries, ZB, in truncis cavis. 

furcata. Hof fm. 

« B. subulata. Fries. 

y. racemosa. Fries. 

« _ò. foliolosa, Fries, 

W. in dunis 8. 7.; Òò. ibidem et ZB. in 

arenosis uliginosis rara, 

Rangiferina. Hoffm, W. in dunis, 

Gen. Biatora. Fries. 

vernalis, Ach. ZB. In Salicum vetustarum cor- 

tice vulgaris. 

Gen. Zecidea. Fries. 

canescens. Ach. W. ZB. in arborum variarum 

cortice saepe fructifera; ad muros et in 

teclis semper sterilis, 

albo-coerulescens. (3, immersa. Fries. ZB. In 

calce murorum et in lapidibus passim. 

contigua. Fries, ZB, In muris rara. 

premnea, Fries. ZB, Ad cortices inprimis ju- 

niores Fraxini. 

parasema. Fries. ZB, Ad cortices variarum ar- 

borum, 

enteroleuca. Fries, ZB. Ad arbores praecedente 

frequentior, 
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albo-atra. Fries. ZB, In arborum (Pepulorum 

cortice, in’ muris rarior. 

Ord. Graphideae. Fries. 

Gen. Opegrapha. 

varia, Pers. ZB. Ad arbores varias vulgaris. 

atra, Pers. ZB. Praecedente rarior, cytima 

in Fraxino, Populo alba, etc. 

herpetica. Ach. ZB, In cortice Pop. fastigiatae 

rara. 

Gen. Contonarpon, 

cianabarinum. DC. ZB. Ad Salices vetustas ra- 

rius. 

Ord. CaLrcrrar. 

Gen. Contocybe, 

furfuracea. c. sulphurella. Fries. Flörke. D. L, 

103. (Calic. capitellatum. y. rimarum). 

ZB, Intra rimas salicum vetustarum, 

Gen. Calicium, 

trachelinum. Ach. ZB, Ad ligana denudata Sa- 

licum vetustarum. 

phaeocephalum. Turn, et Borr. Crustae gra- 
nulis discretis e pallido fuscescentibus , de- 

mum squamulosis crenatis, apotheciis tur= 

binato-lentiformibus flavo = viridi-pruinosis, 

disco fusco-nigro , stipitibus gracilibus fusco- 

nigris, Fries. p. 394. ZB, Intra rimas 

eorticis salicum vetustarum. 

Crusta in speciminibus imperfecta. 



Subclass. IL. Lrcu. ASCIOCARPI, Schrad. 

Ord. Enpocarrear. Fries, 

Gen. Pertusarta. DC, 

communis, DG, 

« _@. P. sorediata. Fries, 

« b. globulifera, Fries. 

« « ec. orbiculata, Fries, 
W. S. In corticibus variis; @. b. c. ZB, 

frequenter occurrunt in Ulmo, Salicibus, 

Pyris, etc. 

Ord. Vrarvcanreag. Fries. 

Gen. Verrucaria. Pers. 

rupestris. a, calciseda. Fries. ZB. In muris 

passim. 

alba, Schrad. ZB. frequens in cortice Ulmi, 
Salicum, etc. 

« _ B. (V.)laevigata. Pers. Crusta cartilaginea, 

laevigata (hypophloeode persistente), apo-= 

theciis minoribus. Fries. p. 444, ZB. In 

cortice Pop, moniliferae, 

epidermidis. Fries. ZB. In cortice laevigata 

Pop. albae, Betulae vulgaris. 



PLANTAE VASCULARES (*). 

Ord. Raruncuracrag. Juss. 

Anemone nemorosa, W. legit J. Blaas, hortu- 

lanus Medioburgensis ! 
Helleborus viridis. W. legit Blaas! 

Aquilegia vulgaris, S. Ad latus fossae in umbro- 

sis prope Oosterland ! 

Vol. VIII. p. 5 et 6 pone Thalictrum flavum et 
Caltham palustrem adde S! 

Ord. Paravenacear. DC. 

Papaver dubium. S! In arenosis juxta dunas. 

Ord. Crucirenag. Juss. 

Diplotaxis tenuifolia. DC. W. S! In muris et 

ruderatis. 

Vol. VIII. p.8. et 9. pone Nasturtium amphi- 

bium et Erysimum Cheiranthoïdensadde S! 

Ord. Srrenear. DCG, 

Vol. VIIL. p. 11. pone Saponariam officinalem 

adde S! pone Silenen noctifloram ZB! S! 

Ord. Ausinear. DG. 

Sagina stricta. Fries. Koch. Syn. Ed. 2, p. 118, 

(*) Supplementum Enumerationis primae (Cf. Vol. 

VIII. p. 1-55.) et alterius (Cf. Vol, X. p. 245 
265.) 
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S. maritima. Ponn. Rekb. eon. 4960! 

v. Hall. 228a, ZB! In arenosis submari- 

nis passim copiose. 

Stellaria glauca. With. S! Ad latera fossarum, 

Cerastium tetrandrum. Sm. S! In dunis. 

Bracteis omnibus herbaceis, sepalis 4 an- 

guste scariosis, petalis, staminibus pistillis- 

que á, capsula 8 — dentata, foliis imis 

spathulatis, reliquis oblongo-linearibus, pa- 

picula dichotoma, pedunculis fructiferis 

83—4 calyce longioribus. Cf. M.et K. III, 

p-345. Koch. Syn. ed. 2. p. 133. Sturm. 

XV. t. 10. Hook, Brit, Flora. IL. p. 55. 

Pauca licet specimina invenerim eaque mense 

Julio fere emarcida, reticere tamen nolui 

speciem Ängliae insularumque Danicarum 

Manoe et Lyst indigenam ideoque a noe 

stris vris maritimis non alienam. 

Unus alterve flos tum et calyx et fructus in 

speciminibus meis indubiam reddunt deter- 

minationem. Hoc enim quidem pentan- 

drum, pentapetalum, etc. observatum fer- 

tur, nullum vero aliud Gerastium tetran- 

drum, tetrapetalum, elc. 

Ord. Linear. DC. 

Radiola Linoïdes. Gm. S! In campis dunarum. 

Ord. Hrrericinear. DC. 

Hypericum quadrangulum, ZB! In umbrosis uno 

loco (== H‚ dubium. Leers. v. Hall.) 
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Ord. RrAunzag. R. Br. 

Evonymus Europaeus. W. legit Blaas! 

Ord. Parirronacear,. L, 

Ornithopus perpusillus. W. legit Blaas! 

Trifolium subterraneum. W. In ruderatis prope 

West-Kappelle copiosum legit Blaas! 

Floribus fertilibus 2—5 umbellatis, erec- 

tis, defloratis reflexis, calycibus glabris, 

dentibus filiformibus corollâ brevioribus 

subaequalibus, denique capitulum globosum 

formantibus fertilesque tegentibus, stipulis 

ovatis acuminatis, caule prostrato sarmen- 

toso foliisque hirsutis, foliolis obcordatis, 

Koch. Syn. Ed. 2. p. 189. DC. Fl. Franc. 

IV. p. 523. Noë. Herb. pl, rar. N. 151! 

Ord. Rosacrar. Juss. 

Spiraea Ulmaria. . (S.) denudata. Hayne. S! 

Vol. VIII p. 18. Deleatur Potentilla nemoralis: 

specimen am. B, Wils pertinet ad P. 

Tormentillam. B., a qua Bat. 616 vix dif- 

fert, 

Rubus corylifolius. Sm, Fl. Britt. II. p. 542. 
Arrhenius. Monogr. Rub. Sueciae. Ups. 

1840. p. 16. 

ZB! Ad litora Scaldis occidentalis duo- 

bus locis magua copia. 

Proximus B. caesto, a quo inter alia 

differt; caule apice angulato, epruinoso, 
aculeis conformibus armato, firmo, foliis 
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turionum 5-natis , panicula corymbosa, 

petalis integris, fructu sanguineo-atro, 

epruinoso, etc 

Omnia, quae mihi hoc nomine ab ami- 

cis communicata sunt specimina indigena 

ad B. thyrsoideum Wimm, et frutico- 

sum. L. pertinent ; idem valet de Rchb, 

Fl. exsicc. 1359. Uterque toto coelo a A. 

corylifolio distat. 

Ord. OrAGRARIAE. Juss. 

Epilobium parviflorum f. verticillatum. ZB. Ad 

latera fossarum rarum, 

Foliis omnibus ternis a specie deflectit. 

Ord. Carurrricuineag. Link. 

Gallitriche stagnalis. Scop. ZB ! In fossis passim. 

Foliis omnibus obovatis, bracteis falcatis 

apice conniventibus, stylis persistentibus 

denique recurvis , angulis fructus alato- 

carinatis. Koch Syn. Ed.2. p. 271. Rchb. 

leon. Fl. Germ. 4747! 

Ord. Porruracgar. Juss, 

Portulaca oleracea. W. In ärvis legit Blaas! 

Ord. Crassuracear. DC. 

Sedum reflexum. W. In dunis et muris legit Blaas! 

Ord. Uuzerrirenag. Juss, 

Pimpinella Saxifraga. S! 
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Oenanthe Lachenalii. Gm,’5 ! vulgaris, ZB! rara 

ad fossas etc. 

Radice fasciculata , fibris carnosis filifor- 

mibus vel elongata-clavatis, foliis radicali- 

bus 2-pinnatis, foliolis ovatis cuneatisve 

inciso-obtuse ecrenatis, caulinis inferioribus 

bipinnatis, superioribus simpliciter pinna- 

tis , laciniis linearibus acutis, fructibus ob- 

longis basin versus attenuatis, sub calyce 

econtractis, petalis radiantibus subrotundo- 

obeordatis ad medium fissis. 

Involuerum polyphyllum , raro (in nostris 

numquam) deficiens. Styli breves, Koch, 

Syn. Ed. 2. p. 321. 

Ad hane nec ad Oen. Pimpinelloidem 

specimina Zeelandica pertinere, magna 

exemplarium perfectorum copia comparata , 

pune edoctus sum, Forsitan huc spectat 

Crithmum maritimum. de Gorter. 254? 

Ord. Conrosrrar. Adans. 

Vol, VIIL. p.26 Deleatur Senecio viscosus, ejus- 
que loco ponatur S. sylvaticus. W!S! 

Carduus nutans, S! passim frequens. 

» tenuiflorus. Curt. S! In ruderatis: circa 

aedem sacram pagi Westerschouwen. 

Centaurea Jacea. S! 

Fateor, me hanc antequam inveneram, 

confudisse cum C, nigra, pariter ac Fl. 

Bat. confudit. (Cf. tab. 59), Video nune 

C. Jaceam raram, C. nigram contra 



14 

(== C. Jacea Vol. VIII, p. 27, et Fl, Bat. 

tab. cit.) maxime vulgarem esse nostrae ree 

gionis incolam. 

Doronicum Scorpioïdes. Willd. W. legit Blaas! 

Hieracium vulgatum. Fries, W‚ In umbrosis le- 

git Blaas! 

Caule corymbifero a basi folioso, foliis 

ovato-lanceolatis ovatisve. basi angustatis 

dentatis, dentibus antrorsum versis, cau- 

linis 3 pluribusve, radicalibus caulinisque 

inferioribus petiolatis, superioribus subses- 

silibus, Koch. Syn. p. 455. 

Ord. CAMPANULACEAE, Juss. 

Campanula rotundifolia. ZB! S! 

Ord. Moxorrorzar. Nutt. 

Monotropa Hypopitys. W. In Betuletis dunarum 

vallium legit Blaas! 

Ord. Ee. Juss. 

Vol. VIIL p. 29. post Menyanthen trifoliatam 

adde S! 

Villarsia Nymphaeoïdes. Vent. W. legit Blaas! 

Erythraea Linariaefolia, Pers. S! In dunis. 

„ Ord. Coxrvorvuraczear. Juss. 

Cuscuta Epithymum. S! In dunis super Galium 

verum, 
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Ord. Boraarnear. Desv. 

Vol. VLIL. p. 31. Deleatur Myosotis stricta. Lk. 
M. hispida. Schltdl. contra apud nos fre= 

quens est, tum in dunis (W! S!), tum in 

pascuis arenosis (ZB !). 

Ord. Soranrear. Juss, 

Solanum humile. Bernh. ZB! Ad vias, in ru- 

deratis rarum. LAN 

Angulis ramorum subobsoletis subtuber- 

culatis, foliis ovatis subrhombeis repando- 

dentatis cauleque subglabris, baccis ceracec- 

flavis,. Koch, Syn. p. 508. 

Ord. ANTIRRHINEAE. Jusss 

Veronica Buxbaumiüi, Ten. ZB! In arvis rarissima. 

Peduneulis axillaribus, solitariis, fructife- 

ris reflexis , superioribus folia superantibus , 

foliis ovatis, subeordatis, profunde crena- 

to-serratis, capsula transverse latiori, venis 

elevatis reticulata, obtuse-emarginata , lobis 

ad suturam compressis, divaricatis. Koc h. 

Syn. p.-58l. Sturm, XIII. t, 5! 

‚ Corolla magna, azurea. Habitus V. He- 

deraefoliae. 

« _scutellata. %, calycantha. ZB! Primo vere 

inter segetes hibernas., 

Ord. -Rrinanrzaczar. DC, 

Vol, VIIL p.32. post Melampyrum arvense adde S. ! 



16 

Ord, Laprarar. Juss. 

Salvia pratensis, W. legit Blaas! 

Mentha sativa. W. legit Blaas! ZB! 

» sylvestris. B. (M.) nemorosa. Willd, 

Tomento caulis et paginae inferioris fo= 

liorum adpresso, albido. Koch. Syn. 

p. 550. 

Galeopsis versicolor. Curt, S! In cultis arenosis, 

Stachys sylvatica, S! In umbrosis ad latera fos- 
sarum. 

Vol. VIJL. p. 33. pone Marrhubium vulgare adde 

ZB! S! 

Ord. Parmoracear, Vent. 

Primula elatior. Jacq. W. legit Blaas! 

Ord. PLANTAGINBAE. Juss, 

Plantago media. W! 

Ord. Crarnoropzar. Vent. 

Chenopodium Vulvaria. S! In ruderatis, 

Vol. VIIL. p. 37. deleatur Atriplex hastata. 

Ord. Porraonzrag. Juss. 

Vol. VIIL p. 38. pone Polygonum Bistorta adde 

W. legit Blaas: 

Ord. Sarrcmear. Rich. 

Salix fragilis. @. decipiens. Koch. Syn. p. 643. 

(e.) S. decipiens. Hoffm. Sal, Il, p.9. 

t. 31. 
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Salix fragilis 7. Russeliana. Koch. ibid, ZB, 

» 

» 

Utraque J cum specie in sepibus, juxta 

vias , etc. 

stipularis,. Sm. ZB! 7 in salicetis inter 

S. viminalem (*). 

Differt a S. vöminali secundum nostra 

specimina: amentis {/ magis densifloris , 

villosioribus, capsulis breviter pedicellatis, 

foliis (exceptis ramorum novorum , quae for- 

ma S. viminalis gaudent) lanceolatis, 

tomento in pagina inferiore minus appres- 

‘so, slipulis semicordato-lanceolatis, basi 

denticulatis, petiolum aequantibus. Cf, 

Koch. Syn. p. 648. Rchb, exc. 1036. 

holosericea. Willd. ZB! 7 in salicetis 

loeis humidis. 

Habitu et foliis angustatis Viminalem si- 

mulat, ad Capreas vero amentis fructi- 

feris pedunculatis, pedunculo foliato cap- 

sulisque longe pedicellatis accedit. 

Capsulis ex ovata basi lanceolatis, tomen- 

tosis, pedicellatis, pedicello fructum ae- 

quante, nectarium 2— 3 superante, stylo 

brevissimo, stigmatibus ovatis emarginatis, 

foliis lanceolatis acuminatis, apicem ver- 

sus argute denticulatis, subtus tomentosis, 

(rugosis, senio calvescentibus) , stipulis se- 

(*) In nemorosis udis prope Zeist indigenam primus 
detexit am. En. Wenck. 

NAT. rijnscHa, D, XII. St, 1. 2 
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miovatis , obtusis. Koch. Syn. p. 650. 

Rehb. exc. 1029. 

Species non extra omne dubium posita 5 

quod tamen ne in genere tam difficili ab- 

sonum videatur. 

Ord. Hrprocnaripeat. DC, 

Hydrocharis morsus ranae, S! In fossis aquae 

dulcis, 

Ord. Arrismactar, Juss. 

Alisma Ranunculoïdes. S! In uliginosis dunensi= 

bus. 

Ord, Orcrimear. Juss. 

Platanthera bifolia, Rich. W. legit Blaas! 

Ord. Iriprar. Juss. 

Crocus vernus. W, legit Blaas! 

Planta a nostris regionibus aliena ideo= 

que vix inter indigenas recensenda. 

Ord. Jurcaceag. Bart. 

Vol, VIII, p. 45 et 46, pone Juncum maritimum 

Lam., et obtusiflorum adde S! 

Juneus alpinus. Vill, Koch. Syn. p. 730. J. 

fusco-ater. Schreb. Sturm, XVI. t. 20! 

S! In dunarum uliginosis et juxta fossa- 

rum margines. 

Luzula multiflora. Lej. Koch. Syn. p. 734, 

Sturm. 77. t. 7! W, legit Blaas! 
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Radice fibroso-caespitosa, habitu ptocero, 

inflorescentia capitato-umbellata , perianthio 

capsula subbreviore, filamentis antheras ae- 

quantibus, etc. a Z. campestri distinguenda. 

Ord. CyrrnAcrar. Juss. 

Cladium Mariseus. R. Br. W. legit Blaas! 
Carex remota. S! ad latera fossarum passim, 

« _trinervis. Degland. W! S! (copiose) in 

dunis, 

Radice repente, foliis rigidis carinato- 

triquetris, canaliculatis, culmum erectum 

ineurvum 3-gonum laevem superantibus, 

spicis masculis 1—2, femineis 3—4 ovato- 

eylindricis sessilibus subdistantibus, mediis 

interdum apice masculis, fructibus densise 

sime imbricatis compressis ovatis extus trie 

nerviis glabris nitidis pellucido - punctatis , 

ore integris, squamas oblongas subacutas 

superantibus. Duby. Bot. Gall. I. 492, 

Simulac opus Dub yanum mihi com- 

paraveram, haud diffculter conjeci, 

specimina, apud nos ad C. sazatilem 

(v. Hall. IL. p. 664 et 856.) et C. rigt- 

dam (FI. Leid. p. 308. et Vol. X. p. 263) 

relata, ad hane speciem esse referenda, 

Conjecturam nuper mihi confirmavit Cl. 

Lenormand, 

Vol. VIII. p. 48. pone C. distantem adde ZB! S! 

Koch. Syn. p. 765. Sturm. Car. IL. t. 42! 

Statura erecta ob culmum firmiorem, brace 
2 
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teis longius vaginantibus , culmo glabro (nec 

laevi), spicis oblongis, densifloris, fructu 

ovato-trigono , nervoso, glumis lato-ovatis , 

obtusis, mueronatis, rufo-fuscis a C. laevi- 

gata diversa. 

Ord. Graminear. Juss, 

Aira caryophyllea. S! In durnis. 

Glyceria aquatica. Presl, S! In fossis juxta 

dunas. 
Ord, Frrrces. DC, 

Botrychium Lunaria. Sw. W., In umbrosis secus 

dunas legit Blaas! 

Asplenium Trichomanes. Sw. S! In muro vetusto 

pagi Haamstede. 

PLANTAE CELLULARES. 

Class. Musci. 

Grimmia apocarpa. Hdw. ZB! In muro vetustor 

paucis speciminibus, 

Apr. fruct. 

Zygodon viridissimus. Brid. Br.et Sch. p.7. t. T! 
Pro Weissia cirrhata specimina sterilia, 

vel uno alterove fructu immaturo instructa 

habui (Vol.X. p. 249) ; speciminibus vero per- 

fectis magna copia observatis errorem nunc 

lubenter confiteor. 

Fissidensincurvus. Sch wgr. Br. et Sch. p.6, t‚ 1! 
ZB! In terra nuda vel tenui gramine tecta, 

ad vias, aggeres, etc, 

Primo vere fruct, 
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Dicranum Schreberianum. Hd w. Hoe k.etTayl: 

p- 95. Suppl.t.3! Funck. Moostb, t. 21, 

N°. 21! 

ZB! Ad latus fossae semel lectum, 

Maj. fruct. 

Racomitrium canescens, Brid, 

S! In campis aridis dunarum, 

Barbula convoluta. Hd w. 

ZB! In terra nuda ad pedem arborum so- 

mel lecta. 

Primo vere fruct. 

«_ fallar. Hd w. 

ZB! In arenosis subkumidis. 

Primo vere fruct. 

Orthotrichum ebtusifolieum. Schwgr. 

ZB! In arborum (Ulmi, Salicum) cortice 

passim. 

« pumilum. Schwgr. Br. et Sch. p. 14. t. 5! 

ZB! In cortice Populi fastigiatae, 

Febr. fruct, 

« _phyllantbum. Br. et Sch. p. 30. t‚ 181 

W! In dunis in cortice Quercus, Sorbi, 

Hypnum Myosuroïdes. Schreb, 

ZB! In truncis vetustis rarius, , 

« _Megapolitanum, Bland. Sturm, Cryptog. 
HIL. t. 52! 

ZB! In pratis arenosis, 

Febr. — Maj. fruct, 

« _brevirostre. Ehrh. Hook. et Tayl. p. 182, 

Suppl. t. 5! 

ZB! In truncis vestustis loco umbroso. 
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Hypnum aduncum. L. 

ZB! In terra nuda locis umbrosis et grae 

minosis subhumidis, 

Bryum torquescens. Br. et Sch. p. 49, t. 20, 

(Specimina determinavit Cl, Schimper.) 

ZB! In arenosis humidis variis locis. 

Maj.—Aug. fruct. 

Vol, X. p.259. Deleatur B. annotinum. Hd w. 

« __ pallens. S w. Dispos, musc. frond. p. 47. t. 4, 

Br. et Sch. p. 68. t. 33. 

ZB! In arenosis humidis, 

A vere primo in serum autumnum fruct. 

« _ caespiticium. @, gracilescens. Br, et Sch, 
p: 70. t. 35. 6. 

ZB! In arenosis subhumidis. 

Vere fruct. 

« « 7. imbricatum, Br, et Sch.l. 1, 

ZB! In muris cum B. argenteo, 

Vere fruct, 

Aulacomnium androgynum, Schwgr. 

S! In dunis supra truncos eaesos, 

Jungermannia platyphylla. L. 

W! Ad pedem truncorum vetustorum in 

umbrosis juxta dunas. 

Enumeratio quarta, Algas Zeelandicas 

continens, brevd intervallo sequetur, 



ZAMIA GALEOTTI, 

BENE NIEUWE SOORT UIT DE GROEP nER Cycapgën, 

GEKWEEKT IN DEN Hortus BoranICus TE 

AMSTERDAM; 

BESCHREVEN DOOR 

W. H. pe VRIESE, 

Verleden jaar ontvingen wij voor den Amster- 

damschen Hortus, van een' onzer Belgische Cor- 

respondenten eene Zamzia, onder den jaaam van 

Z. muricata. Lij behoorde echter niet tot die 

soort. Zij was mij noch uit beschrijvingen of 

herbariën , noch uit de tuinen bekend. Ook zelfs 

in de groote verzamelingen van Engeland, uit 
welke ik de bladen der Cycadeën had mogen met 

mij voeren, was mij geene plant voorgekomen, 

met de onze volstrekt overeenkomende, Een naauw- 

keurig onderzoek heeft mij tot het besluit gebragt, 

dat deze soort nieuw, en daarom te meer voor 

onze inrigting eene aanwinst is, Haar vaderland 

is, naar men zegt, Mexico. Ik heb zelfs hooren 

verhalen, dat Garrorrr dezelve van daar zou heb- 

ben overgebragt, Dit moge al of niet waar zijn, 

het zal wel niet anders dan als eene erkenning 

van zijne verdiensten worden gehouden, wanneer 

ik die soort aan dezen reiziger toewijde. Ik noem 

en schets haar aldus; 
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Z. Gareorr:. Frons laxa, rhachis subteres, 

glabra, elongata; foliola opposita, e basi angus- 

tiore oblonga, integerrima, longe acuminata, fere 

dimidiata, uno latere convexo, altero recto, api= 

cem versus utrinque attenuata, 

De lengte des geheelen blads is 4 meter; de 
blaadjes zijn ongeveer 21 cent. lang en 3 —4 cent. 

breed, Zij staan paarsgewijs en verwijderd Van 

Z. debilis Wiurp, verschilt dezelve door den ge- 

heelen bladvorm en door de ongezaagde randen, 

Van Z. muricata Wirro. , met welke almede in 

houding eenige overeenkomst is, verschilt dezelve 

door eenen gladden, ongestekelden steel en door 

gaafrandige blaadjes. Onze plant schijnt in en- 
kele Belgische tuinen aanwezig te zijn en bevindt 

zich ook, naar hetgeen mijn Fransche vriend 

Drcaisne mij voor eenigen tijd mededeelde, in 

den tuin te Parijs, 

Amsterdam , December J844, 



HISTOLOGISCHE AANTEEKENINGEN 

ren 
Te 

VAN 

P. HARTING, 
Hoogleeraar te Utrecht. 

Kristallens. 

Ofschoon de kristallens tot de meest onder- 

zochte weefsels behoort, zoo zijn er echter nog 

eenige punten, waaromtrent de mededeelingen 

van onderscheiden waarnemers van elkander afwij- 

ken. Het algemeene maaksel van dit deel bij den 

lezer bekend vooronderstellende , stip ik hier slechts 

datgene aan, wat mijne onderzoekingen mij om- 

trent deze nog onzekere punten, en in het alge- 

meen betreffende de elementaire deelen , welke de 

lens bij de verschillende klassen van gewervelde 

dieren zamenstellen , hebben geleerd. 

1. Zoowel aan de lens van een pasgeboren 

kind, als aan die van een volwassen mensch be- 

staan eenige der platte vezelen uit reeksen van 

aaneengevoegde cellen (fig. 1). Bij eenige veze- 

len, welke zich van de overige hadden afgezon- 

derd, waren deze cellen meer of min in den vorm 

van eenen rozekrans vereenigd (fig. 2). Aan andere 

vezelen neemt men duidelijk ronde of eironde 
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kernen waar (fig. 3), welke twee of drie zeer 

kleine, onregelmatig begrensde kernligchaampjes 

bevatten. Een gelijktijdig voorkomen van cellen 

en kernen heb ik niet waargenomen. Ook schijnt 

het als of de genoemde kernen niet in, maar op 

de vezelen gelegen zijn. Echter vertoonen zich 

sommige kernen van eenen dubbelen rand omge- 

ven (fig.3 a), van welke de buitenste welligt als 

celwand moet beschouwd worden. 

Zoowel de uit cellen bestaande, als de van 

kernen voorziene vezelen treft men alleen aan den 

omtrek (den aequator) van de lens aan, en zij 

maken hier de buitenste laag uit. Noch de die- 

pere lagen, noch ook de oppervlakkige lagen 

nabij de beide polen , vertoonen hiervan een spoor, 

Bij het pasgeboren kind neemt men een veel groo- 

ter aantal vezelen met kernen waar, dan bij den 

volwassenen. 

Het best vertoonen zich zoowel de cellen, als 

de kernen bij lenzen, die eenigen tijd in verdund 

salpeterzuur gelegen hebben. 

2. Bij een menschelijk embryo van ongeveer 

drie maanden, vond ik de kristallens zeer week, 

zoodat zij zich op het voorwerpglaasje als eene 

geleiachtige massa uitbreidde. Echter was de drie: 

hoekige ruimte op de voorste oppervlakte reeds zeer 

goed zigtbaar. Deze werd, even als in de volwassene 

lens, gevormd door de zamenkomst van driehoekige, 

nabij de pool der lens stomp afgeknotte segmenten, 

welke reeds tamelijk duidelijke sporen eener vezel- 

achtige structuur vertoonden. Hoe zich de vezelen 
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vormen, gelukte mij echter niet waar te nemen. 

Aan den omtrek der lens bevond zich een mede 

zeer doorschijnend weefsel, dat geheel uit hoekige 

cellen zonder kernen bestond (het zoogenaamde 

liquor Morgagni, dat bij volwassenen uit ronde, 

minder zamenhangende cellen bestaat). Hoe 

waarschijnlijk het ook is, dat uit deze cellen de 

platte vezelen gevormd worden, kon ik echter 

hier geen overgang ontdekken. 

3. Ter beantwoording der vraag, « of de groei 

der lens gepaard gaat met eene uitzetting der platte 

vezelen , die haar zamenstellen, of wel dat dezelve 

afhangt van eene vermeerdering van het aantal der 

vezelen „'’ werden aan eene lens van een pasgeboren 

kind, alsmede aan eene van eenen volwassenen , 

zoowel de doormeter der lens zelve, als die der 

vezelen aan den aequator gemeten, en uit deze 

gegevens vervolgens het getal der vezelen daar ter 

plaatse berekend, 

Pasgeboren kind. |Volwassen mensch 

Doormeter der lens , , 5,67 millim. 8,09 millim, 

Aequator ……....- k 17,304 » 25,403 » 

Doormeter der platte ve- 

zelen aan den aequator [11,5—16,4 mmm.|10,4—17,2 mmms 

Gemiddelde doormeter 

uit 10 metingen .. . 14 » 13,9 » 

Getal der vezelen in den 

aequator bevat... . 1271 » 1827 » 

De gemiddelde doormeter der vezelen heeft der- 

halve geene verandering ondergaan, en gevolgelijk 
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is de groei alleen aan het getal der vezelen toe 

te schrijven, hetwelk in gelijke verhouding als 

de grootte der lens is toegenomen. 

Deze uitkomst is daarom opmerkelijk , omdat er 

bij vele andere elementaire deelen , — althans bij 

de bloedschijfjes, de primitiefbundels der spieren, 

en de primitiefbuizen der zenuwen, — eene ver- 

grooting van den dwarsen doormeter gedurende 

den groei plaats heeft. 

4. Dat de platte vezelen somtijds nog uit fij- 

nere vezelen bestaan, zag ik zeer duidelijk aan 

die van de lens eener koe (fig. 6), waar dezulke 

iets beneden de oppervlakte voorkomen, alsmede 

aan de vezelen nabij de kern in de lens eener 

koolmees (Parus major). Het getal der fijnere 

vezelen in elke platte vezel begrepen, bedraagt 

van 5 tot 7. Om dezelve te zien, moet de lens 

in den verschen toestand onderzocht worden. 

Salpeterzuur of drooging doet haar verdwijnen, 

kreosootoplossing daarentegen sterker te voorschijn 

treden. 

5. Ook dwarse strepen treft men in sommige ge- 

vallen aan. Bij de koolmees zijn de nabij de opper- 

vlakte gelegen vezelen van dezelve voorzien (fig. 8). 

Zij herinneren de dwarsstreepjes van de primilief- 

bundels der spieren. Overlangs loopende fijnere 

vezelen en dwarsstreepjes heb ik niet gelijktij- 

dig aan eene en dezelfde vezel waargenomen. 

Bij hetzelfde dier bestaan de iets dieper binnen- 

waarts gelegen vezelen geheel uit regelmatig zes- 
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hoekige, sterk in de breedte uitgerekte cellen 

(fig. 7). 
6. De tandjes aan den rand der vezelen, die de 

kern van de lens der visschen zamenstellen, zijn ge- 

noeg bekend. Zeer groot zijn dezelve bij den voorn 

(Cyprinus rutilus), iets kleiner bij den snoek 

(Esor lucius), den baars (Perea fluviatilis) en 

den brasem (Cyprinus brama). Bij den aal (Mu- 

raena anguilla) vond ik dezelve daarentegen ui- 

terst klein, zoodat de rand der vezelen meer den 

naam van gekarteld, dan van getand verdient, 

op gelijke wijze, als zulks bij de lens der reptilia 

(fig. 12) of bij die der zoogdieren (fig. 5) voor- 

komt. Dit is welligt daarom merkwaardig, om- 

dat het schijnt als of ook in andere opzigten het 

maaksel van het oog bij den aal afwijkt van dat 

der meeste visschen. Hannover vond althans, dat 

in de retina van dit dier de tweelingskegels onte 

breken, even als in de retina der reptilia. Moge- 

lijk hangt dit zamen met de eenigzins verschillende 

levenswijze van den aal, in welk opzigt deze meer 

of min tot de laatste dierklasse nadert. — Onder 

de onderscheidene lenzen, welke ik onderzocht 

heb, was het alleen die der koolmees, waar alle 

de vezelen, ook die der kern geheel gladde ran- 

den bezaten. 

7. In plaats van de bekende drie of vier seg- 

menten, welke aan de polen der lens van den 

mensch en van andere zoogdieren eene drie- of vier- 

hoekige ruimte vormen , vertoont zich bij Zriton 

aguaticus, Molge punctata en Parus major, 
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de lens, zoowel van de voor- als de achtervlakte 

beschouwd, alsin fig. 10. Het getal der segmenten 

is hier gelijk aan dat der oppervlakkige platte 

vezelen, welke ware driehoeken zijn , welker basis 

aan den aequator en welker spits aan de pool is. 

Nabij deze laatste worden de grenslijnen der ve- 

zelen echter zoo flaauw, dat men dezelve niet 

meer onderscheiden kan, zoodat ook hier zich 

eene dergelijke structuurlooze ruimte bevindt, als 

bij de lens der zoogdieren, alleen met dit ver= 

schil, dat zij hier rond in stede van drie- of vier= 

hoekig is, 

Het verdient zeker eenige opmerking, dat bij 

dieren, welker geheele bewerktuiging en levenswijze 

zoo verschillend is, namelijk bij de zoo even genoem- 

de beide reptilia en bij eenen vogel, het maaksel 

der kristallens zoo na overeenkomt, wat de wijze 

betreft, waarop de vezelen aaneengevoegd zijn. 

8. Bij Triton aguaticus en Molge punctata 

wordt de buitenste laag der lens ingenomen door 

vrij regelmatig zeshoekige, platte cellen, welke 

nabij den aequator het grootst zijn, en naar de 

polen toe kleiner worden (fig. 11). Men ont- 

waart in dezelve talrijke kleine bolletjes met zeer 

bleeke randen. De onmiddellijk hieronder gelegen 

platte vezelen loopen, uit hoofde van de kleinheid 

der lens, scherp toe (fig. 12), en zijn aan den 

aequator de breedste van alle door mij waarge- 

nomen lensvezelen bij verschillende dieren. Bij 

Molge punctata hedroeg derzelver gemiddelde 
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doormeter 22,7 mmm. , dat is ruim de helft meer , 

dan die der menschelijke kristallens. 

Spierweefsel, 

9. Vroeger (zie dit Tijdschrift, D., VIT. 218) 

heb ik gemeend, dat de dwarsstrepen, die men 

op de primitiefbundels waarneemt, het eigendom 

der scheede zijn. Ik ben thans van deze dwa- 

ling terug gekomen. De scheede of het sarcolemma 

kan naar de methode van Bowman zeer goed ge- 

isoleerd worden, en dan overtuigt men zich, dat 

deze uit een glad vlies, zonder spoor van dwarse 

strepen bestaat. Om zich verder een klaar denk- 

beeld te verschaffen van het eigenlijke maaksel 

der primitiefvezelen, beveel ik het onderzoek der 

borstspieren van de gewone bromvlieg (Musca 

vomitoria) aan, als zijnde dezelve hier van alle 

mij bekende gevallen verreweg de dikste, en kune 

nende dezelve ook zonder voorafgaande maceratie 

gemakkelijk geisoleerd worden. 

Bijzonder duidelijk vertoont zich haar maaksel 

na bevochtiging. met eene oplossing van „3; subli- 

maat in slappen spiritus. Dit is, zoo als men weet, 

het vocht, waarvan Martin Barry zich bedient, 

om de zamenstelling der verschillende elementaire 

vezelen uit zoogenaamde platte spiraalvezelen dui- 

delijk te maken. In het voorbijgaan merk ik hier 

aan, dat ik bij geen der door mij met deze op- 

lossing bevochtigde en daarop onderzochte weef- 

sels, iets dat naar zulk eene zamenstelling gelijkt, 

heb kunnen waarnemen, 
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Wat de zoo even genoemde prirmitiefvezelen 

aanbelangt, zoo vertoonen zij zich op deze wijze 

behandeld , als in fig. 15. Op sommigen («) zijn 

de dwarsstreepjes slechts flaauw zigtbaar , andere 

(5) vertoonen dezelve duidelijk, en eenige (c) be- 

staan uit reeksen van afzonderlijke langwerpige, 

eenigzins afgeronde geledmgen. Dit laatste neemt 

men alleen bij die vezelen waar, welke sterk zijn 

uitgerekt. Het schijnt, dat er tusschen de afzon- 

derlijke leden nog eene tusschenzelfstandigheid aan- 

wezig is, die dezelve verbindt en het uiteenvallen 

der leden belet, of dat er eene gemeenschappelijke 

scheede bestaat, die dezelve omsluit. Echter ge- 

lukte het mij niet, eene van beiden duidelijk waar 

te nemen. 

10, Reeds bij eene vorige gelegenheid (zie Deel 

VII, bl. 165) heb ik opmerkzaam gemaakt op het 

schoone maaksel der spieren in de borstholte van 

die insekten, welke tot de orden der Diptera 

en Hymenoptera behooren. Ik voeg hierbij eene 

afbeelding van eene dwarse (fig. 13) en van eene 

overlangsche doorsnede (fig. 14) der borstspieren 

van Musca vomitoria. Eigenlijke primitiefbundels 

bestaan hier niet, en dus ook geen sarcolemma, 

maar de primitiefvezelen liggen meestal bij pla- 

ten aan een, en over deze plaatjes verbreiden zich 

in eene overdwarse rigting de fijnste luchtvaten. 

Om de verdeeling dezer laatste regt duidelijk waar 

te nemen, bevochtige men de spieren met eene zeer 

verdunde oplossing van carb. potassae, waardoor 

de primitiefvezelen zeer doorschijnend worden 
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(hoewel zij niet geheel verdwijnen, gelijk bij hoo- 

gere dieren het geval is), maar de tallooze lucht- 

vaten daarentegen ongemeen fraai te voorschijn 

treden. p 

De borstspieren der Weuroptera komen met die 

der vorige klassen daarin overeen, dat zij zeer 

dikke primitiefvezelen bezitten. Deze zijn hier 

echter bundelsgewijs vereenigd, even als zulks ook 

bij de Hymenoptera het geval is, Nogtans schijnt 

ook hier een eigenlijk sarcolemma te ontbreken, 

en schijnen de bundels alleen door de omspinning 

der luchtvaten gevormd te worden. Deze zijn hier , 

even als gewoonlijk, zelfs in de zeer dunne tak- 

jes, van spiralen voorzien, en ook in dit opzigt 

verschillen deze spieren van die in de borstholte 

der Diptera, waar de luchtvaten, zelfs de groo- 

tere takken, de spiralen missen. De aaneenvoeging 

der primitiefvezelen is bij de Neuroptera zeer fraai 

(z. fig. 16 overdwarse doorsnede der borstspieren 

van Aeshna grandis). In het midden van iede- 

ren bundel zijn de vezelen onregelmatig en afzon- 

derlijk geplaatst, doch in deszelfs buitenste ge- 

deelte vormen zij plaatjes, welker overdwarse 

doorsneden zich straalsgewijs- uit het midden naar 

den omtrek verbreiden, 

11. Eene vergelijking vân den dwarsen door- 

meter der primitiefbundels, alsmede van den on- 

derlingen afstand der dwarsstrepen op dezelve, 

bij den musculus psoas major van een pasgeboren 

kind en van een volwassen mensch, leidt tot de 

volgende uitkomsten : 

NAT. TiuDscHR, D,XIL, St, 1, 3 
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Pasgeboren kind, |Volwassenmensch, 

Dwarse doormeter der 

primitiefbundels .., {6,9 — 9,3 mmm,/16,9—36,2 mmm. 

Gemiddelde van 8 me- 

tingen …..., Baete 8,3 el 30,3 » 

Onderlinge afstand der 

dwarsstrepen …… … … « 1,8 — 2,2 » 2,4 44 » 

Gemiddelde onderlinge 

afstand derzelve „,. 2 » 3,6 » 

Hieruit zijn de volgende verhoudingen bere- 

kend : 

De gemiddelde dwarse doormeter der bundels 

van het pasgeboren kind staat tot dien der bun- 

dels van een volwassen mensch als 1 : 3,64, 

De verhouding voor de gemiddelde onderlinge 

afstand der dwarsstrepen bij het kind en den vol- 

wassenen is 1: 1,8. 

Bij het kind staat de afstand der dwarsstrepen 

tot den doormeter der bundels als 1 :4,415. 

Bij den volwassenen is dezelfde verhouding als 

1:8,42. 

Deze verhoudingen toonen aan: 

Vooreerst, dat de dwarse doormeter dezer bun- 

dels gedurende den groei zeer aanmerkelijk grooter 

wordt, en wel in zulke mate, dat het vermoeden 

gewettigd wordt, dat het getal dezer bundels ge- 

durende het leven niet toeneemt, maar de over- 

dwarse groei der spier zich alleen bepaalt bij eene 

vermeerdering der dikte van de afzonderlijke pri- 
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mitiefbundels. Of deze geschiedt door eene ver- 
meerdering van het getal, dan wel door eene ver- 

grooting van den doormeter der primitiefvezelen , 

kan ik niet beslissen, omdat het mij niet gelukte, 

deze in de psoasspier van het kind duidelijk ge- 

noeg te isoleren, zoodat zij gemeten konden 

worden, 

Ten tweede volgt uit deze verhoudingen, dat 

ook de onderlinge afstand der dwarsstrepen, dat 

is met andere woorden, de lengte der geledingen, 

waaruit de primitiefvezelen bestaan, bij den vol- 

wassenen bijna dubbel zoo groot is, als bij het 

pasgeboren kind. Blijkbaar echter is deze toe- 

name niet voldoende, om geheel rekenschap te 

geven van de meerdere lengte der geheele spier, 

welke bij den volwassenen kan gerekend worden 

ten minste driemaal langer- te zijn, zoodat men 

derhalve moet aannemen, dat de primitiefvezelen 

groeijen, zoowel door verlenging harer afzon- 

derlijke geledingen, als door vergrooting van der- 

zelver aantal, Dit wordt bovendien nog daardoor 

“bevestigd, dat de verhouding, waarin de onder- 

linge afstand der dwarsstrepen tot den doormeter 

der bundels staat, bij den volwassenen de helft 

bedraagt van die bij het pasgeboren kind. Heeft 

derhalve, zoo als te vermoeden is, de groei in 

lengte en die in dikte gelijken tred gehouden, dan 

bedraagt het aantal van de geledingen der primi- 

tiefvezelen in de lengte der geheele spier des vol- 

wassenen het dubbele van dat bij het kind, 

3 
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Spieren en zenuwen èn eenen verlamden 

en geatrophieerden arm, 

12. In het lijk van een volwassen meisje wer- 

den de linker helft der groote hersenen, en de 

regter helft der kleine hersenen merkelijk kleiner 

gevonden, dan de tegenovergestelde helften. De 

regter arm was verlamd (ofschoon het gevoel in den- 

zelven niet geheel ontbroken had) en zoowel korter 

als magerder dan de linker. Men heeft van dit 

hoogst merkwaardig geval weldra een naauwkeu- 

riger verslag te wachten van mijnen ambtgenoot 

Scuaorpen vAN DER Kork. De volgende mede- 

deeling betreft alleen eenige der spieren en zenu- 

wen van de beide armen , en den doormeter van 

hare elementaire deelen, 
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Regterarm. 

82 millim. 

28,2 mmm. 

20,5 millim. 

28,5 mmm. 

13 millim, 

30,3 mmm. 

3,7 millim. 

Linkerarm. 

nmmr 

98 millim. 

41,2 mmm; 

24,5 millim: 

34,7 mmm; 

23 millim. 

50,2 mmm, 

3,6 millim. 

8,2—22,4 mmm.f 8—21,7 mmm 

15,5 » 

1,6—21,8 » 

15 Di 

11,1—21,4 » 

15,8 » 
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De gemiddelde doormeter der primitiefbundels 

van de spieren is gevonden door op overdwarse 

doorsneden van de vooraf gedroogde spieren, een 

aantal van minstens 20 bundels te meten. Die 

der zenuwbuizen is de gemiddelde van telkens 5 

afzonderlijke metingen. 

Deelt men den doormeter van elke spier door 

dien der primitiefbundels, dan verkrijgt men voor 

‘het aantal dezer laatsten, in de grootste breedte 

der spier bevat, de volgende cijfers; 

Regterarm.} Linkerarm. 

Musculus deltoïdeus 2908 2378 
« biceps 719 706 
« flexor carpi 

radialis 425 458 

In de beide musculi deltoïdei loopen de getallen 

der bundels nog al uiteen. Dit kan echter daar- 

aan toegeschreven worden, dat, uit hoofde van 

den bijzonderen vorm dezer spier, hare grootste 

breedte niet met genoegzame juistheid heeft kun- 

nen bepaald worden, nadat zij van het ligchaam 

verwijderd was. Dit is des te waarschijnlijker , 

omdat het grooter getal op de spier van den gea- 

trophieerden arm komt. 

In de beide andere spieren, welker doormeter 

met voldoende zekerheid te bepalen was, komen . 

de getallen zoo zeer overeen, dat men besluiten 

mag, dat in de spieren der beide armen het ge- 

tal der primitiefbundels hetzelfde was, alhoewel 
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de dikte der spieren zelve zeer aanmerkelijk vere 

schilde, Inzonderheid was dit het geval met de 

spieren van den voorarm, gelijk blijkt uit de me- 

ting van den flexor carpi radialis, die in den gea- 

trophieerden arm weinig meer dan de helft der 

dikte bezat van die in den gezonden arm. 

Het is duidelijk, dat deze uitkomst in overeen- 

stemming ismet , en ter bevestiging strekt van het 

reeds vroeger gezegde, dat namelijk gedurende de 

latere ontwikkeling en den groei der spieren niet 

het getal, maar alleen de doormeter der primi- 

tiefbundels toeneemt; want men kan den regter- 

arm van het onderhavige voorwerp beschouwen, 

als op eenen vroegeren trap van ontwikkeling te 

zijn staande gebleven, zoodat men hier derhalve 

dezelfde spieren op twee verschillende ontwikke- 

lingstijdperken met elkander kon vergelijken. 

Dat dit evenwel niet van de zenuwen geldt, blijkt 

uit de aangevoerde metingen, welke voor die der 

beide armen zulke overeenstemmende waarden ge- 

geven hebben, dat men dezelve als gelijk kan bee 

schouwen. Hoe zulks overeengebragt kan worden 

met het groot verschil der beide hersenhelften en 

der voeding van de spieren der beide armen, is 

voorzeker moeijelijk te begrijpen. 

Over de zoogenaamde hulsels der 

melkbolletjes. 

Tot nog toe zijn de verschillende waarnemers 

het oneens, omtrent het al of niet bestaan van 
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een caseine-hulsel om de boterbolletjes der melk. 

Reeds-voor eenige jaren heb ik mij aan de zijde 

dergenen geschaard, die hetzelve ontkennen. Doch 

sedert zijn door Simon en Herre nieuwe gronden 

aangevoerd , welke de aanwezigheid van dit hulsel 

zonden bewijzen, Ik vooronderstel dezelve bij 

den lezer bekend te zijn, zoo als zij door den 

laatsten in zijne Allgemeine Anatomie S. 943 rijn 

opgeteekend. De volgende onderzoekingen zijn 

met het oog op dezelve verrigt. 

13. Melk werd een kwartier lang gekookt met 

deszelfs viervoudig gewigt alkohol van 32°, Een 

gedeelte werd, na bekoeld te zijn, onderzocht, 

en het bleek, dat er genoegzaam geen sporen van 

melkbolletjes meer te zien waren. Het witte cou- 

gulum bestond blijkbaar geheel uit vliezige vlokken 

van caseine. Toen bij het overige gedurende de ko- 

king eenig azijnzuur gevoegd was, werd het vocht 

dadelijk nagenoeg helder, Dit is echter blijkens het 

voorgaande alleen het gevolg van de oplossing der 

caseine, daar zich de boterbolletjes reeds vroeger 

in den alkohol hadden opgelost. 

14, Wanneer melk met eene matige hoeveel- 

heid ether gedigereerd wordt, lossen zich de bol-_ 

letjes niet op, uit hoofde van het watergehalte 

der melk, waardoor de ether tot oplossing van vet 

ongeschikt wordt. Doch brengt men een paar 

droppels melk op een horologieglas en vult dit 

vervolgens met watervrijen ether , waarna men met 

een slaafje het mengsel omroert , dan ziet men de 

melk binnen weinige minuten geheel verdwijnen, 
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en laat men nu den ether verdampen, dan blijft 
boter over. 

Deze beide waarnemingen bewijzen, dat eene 

bijvoeging van azijnzuur niet noodig is, om de 

boterbolletjes in alkohol of ether oplosbaar te ma- 

ken, door verwijdering van het caseine-hulsel, 

15. Melk werd in een waterbad uitgedampt, 

en het residuum met ether gedigereerd. Het ge- 

lukte mij niet, in het zich niet oplossend gedeelte 

eenig spoor van overgebleven hulsels te herkennen , 

gelijk Simon beweert gezien te hebben. 

16. Wanneer men een klein stukje boter (on- 

verschillig of dezelve gezouten of versch is) met 

een weinig eener oplossing van arabische gom in 

een fleschje brengt, dit vervolgens tot op de helft 

volgiet met kokend water, waarhij de gesmol- 

ten boter zich op de oppervlakte verzamelt, het 

fleschje daarna toekurkt, en zoo lang schudt tot 

dat het vocht bekoeld is, dan verkrijgt men een 

mengsel , dat volkomen op dunne melk gelijkt. 

Door den mikroskoop kunnen de daarin bevatte 

boterbolletjes niet van de gewone onderscheiden 

worden. Nadat er azijnzuur is bijgebragt, on- 

dergaan de bolletjes dezelfde veranderingen, als 

die, welke bij melkbolletjes na de bijvoeging van 
dit zuur worden waargenomen. Daar nu in dit 

geval geen caseine-hulsel aanwezig is, zoo kun= 

nen deze veranderingen ook niet hieraan worden 

toegeschreven. Mogelijk worden dezelve te weeg 

gebragt door eene scheikundige werking van dit 

zuur op de vetsoorten, die de boter zamenstellen. 
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Werking eener verdunde sublimaat- 

oplossing op bloedschijfjes. 

17. Bij eenige door mij aangewende pogingen, 

om vochten op te sporen, die ter bewaring van 

mikroskopische dierlijke praeparaten geschikt zijn , 

en over welker uitslag ik later berigten zal, wendde 

ik ook eene oplossing aan van ongeveer > subli- 

maat in water. 

« Deze oplossing heeft op de bloedschijfjes van 

den mensch eene zeer merkwaardige uitwerking. 

In de eerste oogenblikken na de vermenging neemt 

men niets in het oog loopend waar, doch na 

eenige minuten bespeurt men aan den rand eene 

donkere vlek. Later ontstaat aldaar eene kleine 

opzwelling, en ten slotte bestaat het bloedlig= 

chaampje uit twee zamenhangende ligchaampjes, 

een grooter, dat oogenschijnlijk het niet van vorm 

veranderde bloedschijfje is, en een kleiner, dat 

daarmede zamenhangt. Dit laatste is rond of 

langwerpig rond, en bevindt zich gemeenlijk aan 

den rand, somwijlen echter ook aan de platte 

zijde.” Eerst na 24 uren hebben deze verande- 

ringen volledig en bij alle bloedschijfjes plaats ge- 

had, en om dezelve goed waar te nemen, is het 

daarom noodig den droppel met een glas- of mica- 

plaatje te bedekken, welks randen men met eenig 

lutum bekleedt. 

Wat nu den aard van het beschreven verschijnsel 

aanbelangt, zoo wordt hierover eenig licht ver- 

spreid door eene vergelijking van den doormeter 
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der aldus veranderde bloedschijfjes met die in den 

natuurlijken toestand. 

De bloedschijfjes in de sublimaat-oplossing be- 

zitten. eenen gemiddelden doormeter (uit 10 me- 

tingen) van 5,1 mmm, 

De kleine, buiten den rand uitpuilende ligchaamp- 

jes hebben eenen gemiddelden doormeter (8 me- 

tingen) van 2,5 mmm, 

Dezelfde bloedschijfjes, drijvende in bloedwei 

gemeten, hebben eenen gemiddelden doormeter 

(27 metingen) van 6,2 mmm. 

Door de inwerking der sublimaat-oplossing zijn 

dus de bloedschijfjes ongeveer } kleiner geworden. 

Derzelver vlies heeft eene zamentrekking onder- 

gaan, en het gevolg dezer zamentrekking is ge= 

weest het naar buiten drijven van het kleinere 

ligchaampje of eigenlijk van de kern. Het is als 

het ware een prolapsus van deze. 

Het is welligt niet overtollig hier. bij te voegen, 

dat de onderzochte bloedschijfjes door eene kleine 

insnijding aan den rug der hand verkregen wer- 

den , en dus uit de haarvaten afkomstig waren (1). 

De werking van dezelfde oplossing op de bloed- 

schijfjes van andere dieren verschilt eenigermate, 

Die van Rana esculenta behouden er volkomen 

hunnen oorspronkelijken vorm in. Ik heb dezelve 

reeds gedurende verscheidene maanden aldus be- 

(1) Dat dit bijvoegsel inderdaad niet overtollig is , was 
ik later in de gelegenheid waar te nemen. De lig- 

chaampjes in het bloed, verkregen door eene lating, 

op deu arm van eenen lijder aan zephrilis, vertoon= 

den het boven beschreven verschijnsel niet, 
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waard , zonder eenige verandering te kunnen waar= 

nemen. Alleen zijn de kernen iets kleiner geworden. 

Die van Molge punctata hebben zich mede 

slechts weinig veranderd, Echter zijn alle meer _ 

of min zamengetrokken, en bij sommigen is de 

gedaante eenigzins onregelmatig geworden. 

De bloedschijfjes van eenen snoek nemen er 

eenen ronden vorm door aan, zonder echter op 

te zwellen, zoo als door water. Overigens ver- 

anderen zij niet, 

Die van een konijn, 24 uren na den dood uit 

de holte van het hart genomen, en welligt dus 

reeds eenigermate veranderd , verkregen eenen kor- 

religen rand, Aan sommigen vertoonde zich een, 

twee of drie zeer kleine bolletjes aan de buiten- 

zijde van den rand, doch daar deze bloedschijfjes 

niet versch waren, houd ik het voor twijfelachtig 

of deze bolletjes als uitgedreven kernen te be- 

schouwen zijn. 

Ciliën op vezelen. 

18. Ten slotte moge hier nog de volgende 

waarneming eene plaats vinden, Bij het onder- 

zoek van een zenuwtakje, hetwelk zich over de 

achtervlakte der buikspieren van Molge punctata 

verbreidde, zag ik, behalve de gewone vezelen 

van het neurilema, ook eenige andere met meer 

scherpe omtrekken , welke spiraalvormig gewonden 

waren, en waarschijnlijk het zenuwtakje omgeven 

hadden , zoo als men dergelijke vezelen ook in 

“sommige andere gevallen aantreft, Deze vezelen 
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waren eenigzins plat of bandvormig, en op der- 

zelver platten, buitenwaarts gekeerden kant bevond 

zich een rand van zeer korte ciliën, die elk in 

een rond knopje eindigden (fig. 18) (1). Zij waren 

alle nagenoeg even lang en op gelijke afstanden 

geplaatst. De gedane metingeh gaven de volgende 

uitkomsten : 

Doormeter der vezelen ,..... 1,2—2,1l mmm. 

Gemiddelde doormeter ...... 1,6 « 

Gemiddelde lengte der ciliën . , . 2,3 « 

Gemidd. doormeter van het knopje Ll « 

Onderlinge afstand der ciliën ,. . 3,8 « 

Hieruit blijkt, dat deze ciliën zeer klein zijn, 

zoodat zij alleen bij eene aanmerkelijke vergroo- 

ting, en gepaste verlichting kunnen onderscheiden 

worden. Hunne dikte is zoo gering, dat zij 0,1 

mmm. weinig te boven gaat, en dus werkelijk 

onmeetbaar klein is, Slechts zelden gelukt het, de 

ciliën zelve volkomen duidelijk te zien, en waren 

de knopjes niet voorhanden , dan zouden zij stellig 

aan het gezigt ontsnappen. 

Ongelukkiglijk ontdekte ik dezelve eerst lang na 

den dood van het dier, en nadat het praeparaat 

met eene verdunde oplossing van carb. potassae 

was bevochtigd, om hetzelve te bewaren, Hierin 

en 

(1) De lezer zal zich herinneren, dat de beweeglijke 

ciliën op de sporidien der Faucheria clavata, in het 

vorige jaar door Uncer ontdekt, mede van knopjes 

aan huu uiteinde voorzien zijn, 
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bleven de ciliën echter nog ongeveer 14 dagen 

onveranderd; eindelijk echter verdwenen zij. 

Ik beproefde deze ciliën dragende vezelen bij 

een ander dier derzelfde soort terug te vinden. 

Maar schoon ik al de zenuwen der buikspieren 

achtereenvolgens onder den mikroskoop bragt, 

gelukte het mij niet, dezelve ergens waar te ne- 

men. Wat de reden hiervan is, weet ik niet, Het 

eenige onderscheid tusschen beide dieren bestond 

daarin, dat het eerste een mannetje, het tweede 

een wijfje was. Het jaargetijde thans te ver ge- 

vorderd zijnde, om deze dieren te verkrijgen , 

moet ik een nader onderzoek dezer zaak tot eenen 

anderen tijd uitstellen, en voeg hier alleen nog 

bij, dat ik ook bij twee kikvorschen te vergeefs 

naar deze zonderlinge vezelen gezocht heb. 

December 1844, 

VERKLARING pen AFBEELDINGEN. 

Alle de afbeeldingen, met uitzondering van 

fig. JO, zijn bij eene 530malige vergroo- 

ting geteekend, 

Fig. 1 tot 5, Platte vezelen der menschelijke 

kristallens, met verdund salpeterzuur behandeld, 

Fig. len 2. Uit cellen bestaande vezelen aan 

den aequator der lens. 
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Fig. 3. Van kernen voorziene vezelen op de- 

zelfde plaats; a. kern met dubbelen rand, waar- 

schijnlijk celwand, 

Fig. 4. Vezelen nabij de pool aan de opper- 

vlakte der lens, 

Fig. 5. Vezelen uit de kern. 

Fig. 6. Vezelen uit dunnere vezelen zamen- 

gesteld even onder de oppervlakte van de kris- 

tallens der koe. 

Fig. 7. Vezelen even onder de oppervlakte der 

kristallens van eene koolmees. 

Fig. 8. Oppervlakkig liggende vezelen van de- 

zelfde kristallens. 

Fig. 9. Kernvezelen der kristallens van een’ 

snoek, 

Fig. 10, Kristallens van Molge punctata bij 

eene geringe vergrooting. 

Fig. Il, Reeksen van cellen aan de oppervlakte 

derzelfde kristallens. 

Fig. 12. Dieper gelegen vezelen derzelfde, 

Fig. 13. Dwarse doorsnede der borstspieren van 

Musca vomitoria. a. a. a. Ruimten, waarin de 

luchtvaten naar binnen dringen, om zich over de 

primitiefvezelen te verspreiden. 

Fig. 14, Overlangsche doorsnede derzelfde spie- 

ren. a. a. Als in de vorige figuur. 

Fig. 15. Primitiefvezelen derzelfde spieren met 

eene oplossing van „5; sublimaat in slappen spiritus 

bevochtigd. 

Fig. 16. Dwarse doorsnede van eenige primi- 

tiefbundels der borstspieren van Aeshna grandis. 
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Fig. 17. Menschelijke bloedschijfjes met naar 

buiten gedreven kernen, door behandeling met eene 

oplossing van +3; sublimaat in water, 

Fig. 18. Ciliën-dragende vezelen , welke eene 

zenuw der buikspieren van Molge punctata om- 

geven. 



voor Nat. Gesch Deel XII. jdechr. 





OVER EENE NIEUWE BROMELIA VAN DEN ÂM- 

STERDAMSCHEN KRUIDTUIN ; 

DOOR 

W. H. pe VRIESE, - 

man ee 

« Bromelia Commeliniana, Nobis. Folia lon- 

gissima ; inferiora patentissima; superiora erecto- 

patentia, recurva, basi dilatatâ, rose, canali- 

culata, striata, supra laete-viridia, nitida, infra 

pallide glaucescentia, apice mucronulata, mar- 

gine antrorsum et retrorsum remote-uncinato-acu- 

leata, aculeis basi flavescentibus; apice badiis; 

folia interiora reliquis triplo breviora, basi latiore 

ventricosà appressa, lamina reliqua augustata, 

laneeolato-acuminata, supra coccinea, infra incare 

nata ; racemo erecto, stricto, elongato, compo- 

sito ; rhachi, ramulis, pedicellisque dense ex albo- 

farinoso - tomentosis; bracteis membranaceis, e 

flavescenti-albis, pulverulentis, inferioribus e basi 

latiore aculeatà, ciliatâ , subito et longe attenua- 

tis, aculeatis, mucronatis, versus apicem roseis, 

reliquis linguaeformtbus , integris ; floribus 1-5-nis; 

eorollis lilacinis; capsulis oblongis, carnosis, ob= 

scure-trigonis , aurantiis, oligospermis.’ 

B. commeliniana', DE VR. Del. Sem. in Horto 

Botanico Amst. anno J844, coll. 

De boven bedoelde plant behoort onder de 

prachtigste soorten van de groep der Bromelia= 

ceae. Lij moet meer verwant zijn aan Bromelia 

BAT, rijnscHR. D, XII. St, [. 4 
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sylvestris Wrirun. dan aan andere soorten van 

dit. geslacht. Zij is zeer in ’t oog loopende door 

hare schoone lila-kleurige bloemkroonen op den 

getakten bloemtros, hare witgele bracteën en de 

schitterende scharlaken roode bladen welke den 

tros omgeven. In den afgeloopen zomer bloeide 

deze plant en gaf in het najaar rijpe zaden, in 

den Amsterdamschen Kruidtuin. Ik acht het ge- 

past die soort, welke ik voor nieuw houde, toe 

te wijden aan den verdienstelijken Jomannes Com- 

MELIJN , den eersten Commissaris, van wege het 

Stads Bestuur, over dien hortus, en Casparvs 

Coumerrn, bofanieus van denzelfden tuin, beide 

wegens hunne vele en belangrijke botanische ge- 

schriften, ook met betrekking tot die inrigling 

uitgegeven , genoeg bekend en geëerd. 

De bezwaren verbonden aan het uitgeven van 

Plaatwerken , en de niet algemeene belangstelling 

in Kruidkunde en Horticultuur bij het publiek , 

hetwelk zulke ondernemingen moet ondersteunen, 

indien dezelve zullen kunnen slagen , hebben mijne 

pogingen om de, in de latere jaren aangewonnen , 

nieuwe planten van onzen tuin, meer in derzelver 

bijzonderheden bekend te maken, tot dus verre 

doen schipbreuk lijden, Ik wil intusschen den 

moed niet laten varen, om daarin eenmaal te 

slagen, zonder in de noodzakelijkheid te zijn om 

de onkosten eener zoodanige uitgave zelve te be- 

strijden. 

Amsterdam J Maart J845. 



ONDERZOEKINGEN OVER DE VERSCHILLENDE DEELEN, 

WELKE DEN STENGEL VORMEN. 

DOOR 

Dr. DASSEN, 

Wanneer men zich over eenig punt van plante, 

kundige Organographie of Physiologie, door eigene 

onderzoekingen licht wil verschaffen, ziet men 

weldra dat het onmogelijk is, de verwarde lee= 

ringen der boeken, met de natuur in overeen- 

stemming te brengen, De eersten toch zijn veelal 

zoo doormengd met vooronderstellingen , zoo veel 

wat zij bevatten, berust op onvolkomene of op- 

pervlakkige waarnemingen, dat men bij de studie 

der natuur , er veelal slechts door belemmerd 

wordt; terwijl deze zelve, door de oneindige vere 

scheidenheid van hare vormen bij de groote een- 

voudigheid van de algemeene beginselen, waaruit 

dezen schijnen voort te vloeijen, geene mindere 

moeijelijkheden aan hare waarnemers veroorzaakt. 

Deze omstandigheden hebben vooral op de ont= 

leed- en natuurkunde van het groeijend rijk haren 

invloed uitgeoefend ; zoodat deze beide, onder alle 

natuurkundige wetenschappen zeker de minste vor- 

deringen gemaakt hebben, vooral wat aangaat de 
4* 
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zekerheid der waargenomen daadzaken en der- 

zelver organisch verband. 

Ik zal hier dezen treurigen stand van zaken niet 

nader blootleggen, noch derzelver oorzaken op- 

geven. Genoeg is het mij, er opmerkzaam op 

gemaakt te hebben: want zelf iets wenschende 

mede te deelen, tot het gebied van die weten- 

sehap betrekking hebbende, wil ik, zoo mogelijk, 

zulks zóó doen, dat er eenig nut uit kan voort- 

vloeijen. Ik zal mij dus niet op eenig boek be- 

roepen, noch op eenigen Geleerde, noch op af- 

beeldingen, maar op de natuur zelve; op gemak- 

kelijk waar te nemen daadzaken, die ieder kan 

zien: want ik wensch te overluigen; en dit is 

niet mogelijk door beschrijvingen, door aanha- 

lingen , door platen. Ik verzoek mijne lezers dus 

als het ware, met mij de nader mede te deelen 

daadzaken, in de natuur zelve waar te nemen, 

en ze slechts dan als waar aan te merken, vwan- 

neer het hen gelukt ze te zien. 

Het eerste voorwerp waarop ik hunne aandacht 

wensch te vestigen, is een jong takje van een van 

onze gewone boom- of heestersoorten , in het laatst 

van Mei of het begin van Junij. Nemen wij daartoe 

een jonge forsche loot van de zwarte vlier. De- 

zelve is verscheidene palmen lang. De drie oudste, 

dat is, benedenste bladparen, zijn even ver van 

elkander verwijderd, en zullen in verloop van tijd 

niet verder van elkander verwijderd worden. De 

bovensten daarentegen, zijn, naar mate zij hoo- 

ger geplaatst zijn, digter bij elkander. Dezen 
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zullen zich nog meer van elkander verwijderen. 

Beneden is deze loot dikker, dan boven, en op 

het gevoel is dezelve op de eerste plaats harder , 

dan op de tweede. Scheiden wij thans dit takje 

van den moederstam, en laten wij door eene snede 

met een scherp mesje, in de lengte het juist in 

twee deelen scheiden; en wel zoodanig dat 

de helft der bladstelen van de tegenovergestelde 

bladen, ieder aan een van deze deelen gehecht 

blijven. Beschouwen wij deze snijvlakten, dan 

zien wij beneden zeer duidelijk, merg, hout en 

bast; boven vloeijen deze drie deelen schijnbaar 

in eene groene massa te zamen. Ieder van deze 

deelen moeten wij wat naauwkeuriger bezien, en 

daartoe zullen wij het merg uit een van deze 

beide helften voorzigtig verwijderen, hetgeen het 

gemakkelijkst met eene stompe messpits geschiedt. 

Men ondekt nu beneden in het takje, aan de bin- 

nenzijde van het witte hout, groenachtige bun- 

dels, die ook daar voortloopen, waar dit hout, 

tusschen het tweede en derde paar bladen, op- 

houdt. Deze draden zetten zich voort tot aan het 

uiterste punt van het takje, maar geven aan ieder 

blad, dat in hunne nabijheid ontstaat, een ge- 

deelte van zich zelve af, zonder daarom in even- 

redigheid dunner te worden. 

In den bladsteel loopen deze gedeelten vereenigd 

of gescheiden naar het blad, waar zij , door hunne 

verdeeling de bladaderen vormen. Wanneer wij 

deze bundels onder den mikroskoop beschouwen, 

zoo blijkt het, dat zij uit verlengde cellen, spi- 
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raal- en andere vaten bestaan. Zij behooren dus 

tot het houtweefsel, en worden sints lang, hout- 

draden genoemd, Laten wij nu het andere hout 

beschouwen. Dit is geplaatst aan de buitenzijde 

van deze bundels, terwijl het door den bast bedekt 

wordt. Het vormt overigens eene volkomene scheede 

om de bundels en het merg. Deze scheede hangt 

beneden zamen met hetzelfde hout uit den moeder- 

stam, en eindigt boven zeer dun, zonder ergens 

in een blad over te gaan. Het is verder van een 

lateren oorsprong dan de houtdraden : want boven 

zijn dezen nog onbedekt door hetzelve. Het groeit 

overigens niet van beneden naar boven maar van 

binnen naar buiten; zóó echter, dat het beneden 

aan het takje het eerst verschijnt, en zoo verder, 

naar mate de andere bestanddeelen aan hetzelve 

voltooid worden , gelijk later zal aangetoond 

worden. 

In dit hout zijn geene spiraalvaten ‚ maar slechts 

vliezige, dat is gestreepte of gestippelde of netvor- 

mige vaten aanwezig, en verlengde cellen. In dit 

hout vindt men voorts de bekende mergstralen. 

Wat nu de bast aangaat, zoo is deze in het 

takje even verschillend als het hout. Bij een 

naauwkeurig onderzoek blijkt het namelijk, dat 

in de bovenste gedeelten van hetzelve de bast uit 

parenchymateus celweefsel bestaat , door eene op- 

perhuid bekleed, Beneden heeft zich binnen dezen 

oorspronkelijken bast eene nieuwe laag gevormd van 

celweefsel , waarvan de enkele cellen iets meer 

langwerpig zijn. Deze cellen sluiten bundels van 
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verlengde cellen in, die de zoogenoemde baste 

bundels der Schrijvers zijn. Veelal strekt zich 

deze nieuwe bast verder naar boven uit, dan het 

nieuwe hout. 

Aldus hebben wij in dat takje vijf verschillende 

deelen opgemerkt, waarvan drie, die overal aan- 

wezig zijn, de houtbundels, het merg, en den 

oorspronkelijken bast, en twee, die slechts in het 

oudste gedeelte gevonden worden , het geel witte 

hout in den vorm van eene scheede en den bast 

met bundels. 

Om alle verwarring voor te komen, zal ik de 

drie eerste deelen, onder de benaming van pri- 

maire, de beide laatste, van secundaire onder- 

scheiden. Wij hebben dus van binnen te beginnen : 

merg, primair hout, secundair hout, secundaire 

bast en primaire bast. 

Het tot dus verre slechts kortelijk aangestipte 

verschil tusschen deze vijf deelen, zal ik thans 

nader doen kennen: want zonder dit verschil streng 

in het oog te houden, is er aan geen beschrijving 

des stengels te denken. Ook ontspruit de treurige 

verwarring , waarin dit gewigtig gedeelte der plant- 

kundige ontleedkunde, tot op dezen dag verkeert, 

voornamelijk uit de omstandigheid, dat men de 

primaire en secundaire stengeldeelen verwart; eene 

eene verwarring , die zelfs aan het scherpziend oog 

van Mour en Seurerpen ontgaan is; waarom het 

dan ook aan deze beide geleerden, even min als 

aan hunne voorgangers gelukt is, het maaksel en 

de groeiwijze des stengels te doen kennen. 
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Om met orde in dezen voort te gaan, zullen 

wij eerst het merg in oogenschouw nemen ; waar- 

onder, om- dit ter loops aan te merken, natuur- 

lijkerwijze alle celweefsel moet verstaan worden, 

dat in het binnenste der stengels aanwezig is, on- 

verschillig, of dit in een palm- of pijnboom voor- 

komt. 

Wanneer ons nageslacht , het onnaauwkeurige 

en gebrekkige van de wetenschappelijke plant- 

kunde tot in het midden der negentiende eeuw 

‘wil aantoonen, heeft het slechts op te teekenen, 

wat men tot aan dat tijdstip, in de boeken over 

het merg leerde, Dan zal men met verwondering 

eene deftige Commissie uit het eerste wetenschap- 

pelijk ligchaam in Europa, omstreeks het begin 

van die eeuw werkzaam zien, om de eenvoudige 

daadzaak uit te maken, of het merg al dan nict 

in de oude stengels verdwijnt. Vervolgens zal men 

met veel geest dat deel als de zaadlob van het 

jonge takje beschreven vinden, en eindelijk, de 

verharde, niet ontwikkelde gedeelten van hetzel= 

zelve, als ware zenuwknoopen voorgesteld zien, 

Voorts zal men strijd zien voeren, of hetzelfde 

deel bij de twee- en eenzaadlobbige planten den- 

zelfden naam verdient, terwijl men in geheim- 

zinnige uitdrukkingen over de mergscheede handelt 

als den oorsprong der knoppen; de geschiedenis 

echter van het merg wordt niet gegeven, en de 

zoo gemakkelijk waar te nemen verschijnselen, 

blijven bij al die spitsvondige geleerdheid in het 

duister schuilen, Om uit dezen chaös van nuite= 
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looze of kinderachtige leeringen, het goede op te 

zamelen, is een ondankbare arbeid, want de 

waarneming der natuur geeft veel gemakkelijker , 

en veel zekerder het noodige onderrigt. 

In de eerste plaats dan zal ik over het voor- 

komen van het centrale celweefsel handelen, en 

dan over deszelfs geschiedenis. 

Overal waar primair hout in den stengel aan* 

wezig is, vindt men, op weinige uitzonderingen 

na, parenchymateus celweefsel, doch dit hout is 

immer voor dat celweefsel aanwezig, het zij in 

stengel, bladsteel of worteltje. Om zich van deze 

waarheid te overtuigen, onderzoeke men of eene 

zich vormende kiem in een zaad, of eenen nog niet 

geheel voltooiden knop. In beide gevallen zal men 

in het midden van een fijn onregelmatig celweef- 

sel eenen houtbundel aantreffen, zeer fijn en week , 

maar waarin men toch zonder moeite onder het 

vergrootglas verlengde cellen en vaten onderscheidt, 

welke nog volstrekt geene parenchymateus cel- 

weefsel insluiten. Deze waarneming kan zeer ge- 

makkelijk bij knoppen van onzen gewonen eik ge- 

maakt worden. Deze ontstaan in de oksels der 

bladen : neemt men rondom dezelve voorzigtig het 

uitwendige celweefsel weg, dan ziet men een fijn 

takje uit den houtbundel ontstaan, die naar het 

blad loojt. Deze bundel is dus het begin van den 

nieuwen knop, in welken zij, op hare beurt, tak- 

jes voor de bladbeginsels afgeeft. Aanvankelijk is 

in dezen bundel volstrekt geen merg bevat. Weldra 

echter ontwikkelt zich dit, in het binnenste des 
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bundels, waardoor hij tot een zekere ontwikkeling 

gevorderd een cilinder vormt. Nu ontwikkelt zich 

eckter tusschen den wand van dien cilinder op vijf 

plaatsen een gelijk celweefsel , waardoor de oor» 

spronkelijke bundel in vijf bundels gescheiden wordt, 

Komt nu deze knop tot ontwikkeling, dan verlen- 

gen zich de bundels, terwijl hunne zamenstellende 

deelen in aantal toenemen. De mergcel vergroot 

zich insgelijks, terwijl ten zelfde tijde nieuwe 
cellen ontstaan. Deze groei heeft plaats van bin- 

nen naar buiten, zoodat eerst de inwendige cellen , 

volgroeid worden, en later de buitenste, die dlik- 

werf zelfs veel kleiner blijven. Door deze groei- 

wijze, welke men op ieder nog niet voltooid 

takje kan waarnemen, wordt het duidelijk waar- 

door sommige planten hol worden. Immers wan 

neer de groei van het merg niet belet wordt door 

de vorming van secundair hout, groeijen de bui- 

tenste cellen verder uit, nadat de binnenste vol- 

tooid zijn. Hierdoor neemt de omvang van het 

merg toe; doch de binnenste cellen reeds voltooid 

zijnde, en in dien toestand geene nieuwen kun- 

nende vormen, moeten verscheurd worden, ge- 

lijk dit in den regel bij de meeste twee-, en vele 

één-zaadlobbige stengels plaats heeft, die geen 

secundair hout bezitten. Door dezen groei der 

mergeellen, groeit de stengel voornamelijk in 

dikte, zoodat, zonder uitzondering, alle plan- 

len, zoo lang zij uit primaire deelen bestaan, 

inzonderheid aan het merg haren doormeter ver- 

schuldigd zijn : want primaire bast en hout, 
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brengen doorgaans weinig toe om dezen te vergroo- 

ten. Het merg is dus oorspronkelijk eene vegetatie 

van parenchymateus celweefsel in het midden van 

primair hout, waardoor dit in bundels gescheiden 

wordt; dit laatste is dus vroeger aanwezig. 

Het is van belang dat men zich van deze daad- 

zaak overtuige. Ik wil dus nog aanteekenen, dat 

men dezelve zeer gemakkelijk kan waarnemen bij 

de gewone beet. Wanneer men den stengel van 

deze plant onderzoekt op verschillende tijdperken, 

zal men zeer gemakkelijk waarnemen, dat, naar 

mate de doormeter toeneemt, ook de hoeveel- 

heid van bet celweefsel vermeerdert, en dat in die 

zelfde mate de bundels gescheiden worden, die 

aanvankelijk slechts een scheede vormden rondom 

het merg; waar die later door verder voortgaande 

ontwikkeling van cellen, eenige rijen bundels 

daarstellen. 

Eene bepaling van het merg te geven is dus 

thans gemakkelijk : want het is dat inwendige 

eelweefsel, hetwelk het primaire hout bevat, en 

in alle gevallen er door begrensd wordt. Buiten 

het primaire hout komt dus geen merg voor; het 

celweefsel daar eenwezig, behoort tot den bast. 

Is eenmaal het merg voltooid, dan levert des- 

zelfs geschiedenis groote verscheidenheden op, 

naar mate het al of niet door secundair hout om- 

geven wordt, In het eerste geval staat het door- 

gaans deszelfs sappen en voedselstoffen aan de zich 

in deszelfs nabijheid vormende secundaire deelen 

af, zoodat het als een wit, droog, glinsterend 
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weefsel terug blijft, zoo als bij de vlier. Bij en- 

kele planten, zoo als eik, pijn, enz. verdikken 

zich echter de celwanden ; en worden daardoor 

geelachtig gekleurd. In het andere geval is het 

lot van het merg zeer verschillend, Doorgaans 

blijft het vol leven en sappen, soms is het met 

chlorophyllum voorzien, zoo als bij de Primula- 

soorten. Bij andere planten vormt het afgescheiden 

stoffen , die tot voedsel voor nieuwe deelen kunnen 

dienen. Aldus vult zich het merg in den onder- 

aardscher stengel van onze schorseneer met slijm en 

suiker , welke in het voorjaar, als zich de plant 

ontwikkelt, door de nieuwe deelen tot zich ge- 

nomen worden, doch tegen het najaar wederom 

gevormd zijn. Iets dergelijks heeft bij alle onze 

overblijvende Umbelliferae, Compositae enz. plaats. 

la het groot geschiedt hetzelfde bij de sago, en 

vele andere palmen. Soms ook vormen zich an 

dere stoffen in het merg, die niet tot voedsel van _ 

jonge deelen kunnen dienen, en die dan ook steeds 

aanwezig blijven; zoo als vlugge oliën, gom, 

bars, enz. Het is er dus ver af dat het merg, 

voltooid zijnde, afsterft, gelijk Scurerven wil. 

Zelfs kan het in planten met secundair hout, in 

bijzondere omstandigheden , wederom na dit tijd- 

perk voortgroeijen,. gelijk ik bij onze gewone 

boerenkool gezien heb. Ik zag namelijk op een 

veld, met deze plant bezet, in het midden van 

April, een menigte stengels, waaraan de koppen 

in den winter afgesneden waren, het hierdoor 

ontblootte merg, groen gekleurd, en aanzienlijk 
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in de breedte uitgezet, zoodat ik een dezer planten 

naauwkeurig onderzoekende, het merg beneden 

0,002 breed vond, en boven , nabij het afgesneden 

deel 0,023. 
Ik zal thans tot het primaire hout overgaan , 

waarbij ik noodwendig dikwerf op het merg zal 

moeten terug komen, zoodat het voorgaande na- 

der bevestigd en uitgebreid zal worden. Om 

dadelijk een. waar denkbeeld te geven van het 

primair hout, wil ik het beschrijven, zoo als het 

bij onzen gewonen eik voorkomt. In ieder takje, 

en in den moederstengel zelf, vormt het vijf bun- 

dels, die, zoo als ik reeds gezegd heb, in een 

vroeger tijdperk slechts eeuén enkelen vormden. 

Stellen wij ons dus de naauwelijks ontkiemde 

eiken voor, dan hebben wij een plantje, uit- 

wendig met celweefsel bekleed, waarop de vijf 

bundels volgen, die wederom celweefsel insluiten. 

Uit deze vijf bundels ontstaan, op bepaalde af- 

standen, bladen, die gevormd worden door een 

gedeelte van die bundels. Het overige loopt naar 

bovén , en eindigt ook dan in bladen, Ieder van 

deze laatsten heeft een knop in deszelfs oksels, 

en dezen ontstaan uit een takje der bladbundels, 

welk takje zich later in vijf bundels ontwikkelt, 

en even zoo bladen en knoppen vormt, als het 

oorspronkelijke moederstengeltje of takje, Dit 

gaat zoo in het oneindige voort, zoodat bij eenen 

honderdjarigen eik, het nieuwe takje, uit de hon- 

derste verdeeling der primaire bundels van het 

moederstengeltje voortgekomen is. Naar boven 
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verdeelt zich dus dit hout in het oneindige, of 

liever, om mij naauwkeuriger uit te drukken, 

naar boven is hetzelve voor een eindelooze ont- 

wikkeling vatbaar. Hetzelfde heeft naar beneden 

plaats. In het oorspronkelijke worteltje van het 

kiemende plantje, zijn alle de bundels van het 

stengeltje aanwezig. Zij scheiden zich hier echter 

niet in het wvorteltje zelf, in onderscheidene bun- 

dels. - Zoodra dit geschiedt (bij den eik namelijk 

en onze andere inlandsche boomen, enz.) vormen 
zij afzonderlijke wortelspitsen. 

Deze zoo gewigtige daadzaken, zijn zeer ge- 

makkelijk waar te nemen, zoodat zij aan niet 

den minsten twijfel onderhevig kunnen zijn, voor 

ieder die belang in de waarheid stelt. 

Doch keeren wij tot de beschouwing van het 

gezamenlijke primaire hout in den eik terug. 

Niet alleen van-boven, maar ook aan het be- 

neden-uiteinde des stengels ontwikkelt zich dus 
het primaire hout in zeer groote hoeveelheid, 

doch zoodanig, dat dit hout van het eene uit- 

einde der plant tot aan het andere een onder- 

broken geheel uitmaakt. Niet bij alle planten is 

er die onevenredigheid tusschen het aantal bundels 

in den stengel, en het aantal van die bundels in 

bladen en worteltjes. In het algemeen kan men 

den eik, en alle de met deze overeenkomende 

planten, vereenigen , onder de benaming van plan- 

ten van onbepaalde ontwikkeling. 

Hier tegen over staan de planten met bepaalde 

ontwikkeling, bij welke een stengelbundel"in den 
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regel, aan een bepaald getal bladen en worteltjes 

bundels geeft, zoo als bij het groote weegblad , 

waar ieder der hoofdaderen van het blad, een 

stengbuúndel is, die later in een worteltje eindigt ; 

of, zoo als bij de gewone beet, waar ieder bun= 

del, gedurende het eerste levensjaar in een blad 

eindigt, en beneden in eenige worteltjes, naar ik 

vermeen in vijf. ' 

Het is noodwendig, dat in de planten met een 

onbepaalde ontwikkeling van primair hout aan de 

beide uiteinden, dit hout zelve in zamenstellende 

deelen toeneme. En dit heeft wezenlijk plaats. 

Om zich hiervan te overtuigen, vergelijke men de 

gezamenlijke bladaderen met het aantal bundels 

in den bladsteel bevat; deze laatsten, met de bun- 

dels van het jonge takje, en dezen weder met de 

bundels vanden ouden tak , en zoo vervolgens. Nu 

is het waarheid, dat alle bladaderen, alle bundels 

uit den bladsteel, uit de jonge takjes, enz. elk 

met elkander vergeleken, gelijk zijn, zoodat zij 

allen een gelijke toeneming, in hunne zamen= 

stemmende deelen hebben moeten verkrijgen. Bij 

de planten met eene bepaalde ontwikkeling is de 

toeneming van het primaire houtweefsel naar de 

beide uiteinden veel geringer, en bij het groote 
weegblad, bij voorbeeld, bijna nul. 7 

Hoe deze toeneming geschiedt, is niet zeer 

moeijelijk waar te nemen. Eensdeels toch is het 

zeker, dat het zich verlengende primaire hout, 

uit kleine verlengde cellen en vaten bestaat, even 

als het voltooide. Anderdeels, ziet men in het 
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eerstgenoemde gewone, slechts iets verlengde cel- 

len, waarin men nog den cytoblastus erkent. Deze 

cellen nu zijn in het voltooide verdwenen en bij 

gevolg in verlengde cellen en vaten uitgegroeid. 

Deze daadzaken geven regt om vast te stellen, 

dat door nieuwe cellen, die tusschen het reeds 

aanwezige, maar nog niet voltooide primaire hout, 

ontstaan , dit laatste in hoeveelheid toeneemt; en 

dat, bij gevölg, het primair hout uit celweefsel 

ontstaat. 

De voornaamste groei van hetzelve is die in 

lengte; ja, het ontwikkelen van dit hout schijnt 

den groei in deze rigting te veroorzaken, gelijk 

die van het parenchymateus celweefsel, de groei 

in breedte of dikte; ik spreek hier natuurlijk al- 

leen van de primaire stengeldeelen. Overal toch, 

waar zich eenig plantendeel verlengt, hetzij het 

een worteltje of stengeltje , eene spina of een blad, 

een bloem- of kelkblad enz. zij, overal vindt men 

primair hout, dat als het ware, het geraamte 

vormt, van het zich verlengende deel. 

Tusschen dit hout vormt zich celweefsel en hier- 

door , zoo als ik vroeger zeide, wordt hetzelve 

uitééngespreid , zoodat een bundel in verschei- 

dene verdeeld wordt. Ontwikkelt zich dit cel- 

weefsel niet, zoo als in de worteltjes van onze 

meeste planten, in de bladen van onze Coniferae, 

enz., dan blijven de bundels onverdeeld. Ont- 

wikkelt het zich daarentegen in groote hoeveel- 

heid, dan wordt de groei in lengte belemmerd, 

en er ontstaan vormingen zoo als de Cactus enz. 

ons die vertoont, 
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Na aldus het algemeen voorkomen van dit hout 

aangegeven te hebben, zal ik bij deszelfs maaksel 

stil staan. 

De verlengde aan de einden toegespitste, en in 

enkele familiën, zoo als die der Cvriferae en Cy-= 

cadeae, de verlengde , aan de ‘einden afgeplatte 

gel, vormen het grondbestanddeel van het primaire 

hout. Soms, zoo als in vele bladen, in enkele 

stengelbundels, bijv. van Daphne Mezereum , bij 

vele dergelijke bundels van palmen, vindt men 

zelfs geene ander ontleedkundige vormen. Door- 

gaans echter zijn er tevens spiraal- of geringde 

vaten aanwezig, welke eerste in den stengel, de 

bladen, bloem-, en vruchtdeelen, welke laatsten 

in de worteltjes aangetroffen worden, en daar de 

eersten schijnen te vervangen. Uit een ontleed- 

kundig oogpunt beschouwd , is de primaire hout- 

bundel dus gevormd uit verlengde cellen en dra- 

dige vaten : want, hoewel de vliezige vaatvormen 

niet geheel ontbreken, zijn dezen in vergelijking 

zeldzaam ; {maar hetgeen het gewigtigste kenmerk 

van dit hout uitmaakt is, zonder twijfel , de 

omstandigheid, dat er beide dradige vaatsoorten 

uitsluitend voorkomen, zoodat men stellig pri- 

mair hout heeft, wanneer men dezelve herkent, 

Wel wordt dit hout, b, v. in bloembladen, in 

stijltjes, ja zelfs in den vruchtbodem, b. v. van 

Compositae, bij uitstek dun en teeder en bijna geheel 

tot een bundel spiraalvaten terug gebragt; maar 

het hangt ook in die gevallen, met de meer ont- 

wikkelde stengelbundels te zamen, vvaarvan het 

BAT, Tijpscen. D. XII, St, 1, 5 
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slechts voortzetting is. Doch ook hier worden 

de vaten steeds door verlengde cellen vergezeld. 

De grootste ontwikkeling verkrijgt het primaire 

hout overigens in de stengels der Monocotyledo- 

nen, zoowel wat aangaat derzelver hoeveelheid in 

betrekking tot den stengel, als de hoegrootheid 

en kracht der deelen, welke het zamenstellen. Bij 

de dicotyledonen daarentegen verdeelt het zich ge- 

makkelijker en veelvuldiger aan de uiteinden in 

verschillende deelen, iets, hetgeen trouwens door 

de meerdere ontwikkeling der secundaire werk= 

tuigen bij deze plantsoorten bevorderd wordt, zoo 

als later zal blijken. Het is door deze verdeelin- 

gen of vertakkingen, dat alle de verschillende 

plantenwerktuigen ontstaan, en derzelver verschil 

hangt eeniglijk af, van de verschillende ontwik- 

keling, welke het verdeelde bundeltje deelachtig 

wordt, Aldus is het bundeltje, dat bij Pruzus 

spinosa eene spina vormt, bij deszelfs aanvang 

niet te onderscheiden van een dergelijk, dat bij 

dezelfde plantsoort in een nieuwen tak uitgroeit, 

Aldus is bij den eik geen verschil tusschen een 

bundel der bladen en een bundel, die een nieuwen 

‘tak vormt, evenmin als tusschen een dergelijken 

bundel, en dien, welke zich tot bloemdeelen ont- 

wikkelt. Daarom ook kan het primaire hout in 

alle plantwerktuigen ieder ander werktuig daar- 

stellen. Zoo ziet men b. v. bij Carduus de blad- 

aderen even zoo tot doornen worden, als de niet 

ontwikkelde takjes bij Rosaceae, terwijl deze 

zelfde aderen bij PAhyllanthus even zoo bloemen 
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vormen, als de primaire bundels overal elders, 

Andere bladaderen ziet men knoppen vormen, en 

bundels van den bladsteel kan men door kunst tot 

eene dergelijke vorming brengen. 

Deze en dergelijke ontwikkelingen van de pri- 

maire houtbundels worden echter onmogelijk, van 

het oogenblik af, dat het celweefsel, hetwelk tot 

dezelve behoort , deszelfs volkomene ontwikkeling 

verkregen heeft, Want alsdan groeit het niet 

meer in de lengte, terwijl het ook zonder de 

ontwikkeling van dit weefsel, zich niet kan ver- 

deelen. 
Het laatste primaire deel eindelijk, de bast, zal 

ons slechts weinig bezig houden; want het is 

eeniglijk eene laag celweefsel, die aanvankelijk 

het eenige deksel des stengels uitmaakt, en dit 

ook bij sommige kruidachtige dicotyledonen en 

bij vele monocotyledonen steeds blijft, maar bij 

onze gewone boom- en heestersoorten later geheel 

door den secundairen bast vervangen wordt. 

Het zal thans noodig zijn tot de beschouwing 

der secundaire stengeldeelen over te gaar, dat is, 

tot het secundaire hout en bast. Beide deze dec= 

len moet men beschouwen als eene vegetatie, ont- 

staande tusschen den primairen bast, en het primaire 

hout en merg. Als eerste en algemeene wet voor 

het verschijnen van het primaire hout, geldt, dat 

het alleen in die stengeldeelen ontstaat, welke 

reeds derzelver volle lengte bereikt en secundairen 

bast gevormd hebben. Deze laatste vertoont zich 

dus steeds vroeger, en soms ook in plantensoorten , 
5 

8 
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die geen secundair hout verkrijgen. Deze bast is 
dus meer algemeen verspreid, dan het houtweef- 

sel, waarom men ook algemeen gelooft, dat alle 

dicotyledonen denzelven bezitten, iets dat onwaar is. 

Eene andere fout , omtrent dezen bast, in de meeste 

boeken aangenomen, bestaat daarin, dat men des- 

zelfs kenmerk stelt, in de bastbundels, op grond 

waarvan men denzelven aan de monocolyledonen 

betwist. Later zal ik aantoonen dat hier wel 

degelijk secundaire bast , doch zonder deze bun- 

dels, voorkomt. Ik zal hier overigens mij niet 

ophouden met de zeer groote verschillen van deze 

bastsoort te beschrijven ; want derzelver maaksel is 

veel meer verscheiden dan men in de boeken aan= 

neemt, Genoeg is het mij, op het bestaan van 

denzelven, en het verschil, dat er tusschen den pri- 

mairen en de secundairen bestaat, opmerkzaam ge- 

maakt te hebben. Later zal ik, ook omtrent dit 

punt, meer in bijzonderheden treden. Ook om- 

trent het secundaire hout, zal ik mij hier tot het 

algemeene bepalen, en daarom opgeven, waar- 

door het van het primaire verschilt. Deze ver- 

schillen bepalen zich: 1°. tot den oorsprong ; 

2°. tot de plaatsing; 3°. tot het maaksel ; en 4°. 

tot de verrigtingen welke beiden uitoefenen in het 

belang der geheele plant. 

1°. Oorsprong. Wat het eerste punt aangaat, 

is het vroeger gebleken, dat de primaire houtbun- 

dels, eene oorspronkelijke ontwikkeling, een onmis- 

baar bestanddeel van iedere vasculaire plant zijn. 

Het secundaire hout daarentegen verschijnt slechts 
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bij een. gedeelte van deze planten, en alleen in 

stengeldeelen , waarvan de primaire werktuigen 

voltooid zijn. Alleen dit verschil zoude genoeg- 

zaam zijn om beide weefsels te scheiden ; en echter, 

tot heden heeft men ze verward, en daardoor de 

kennis des stengels onmogelijk gemaakt. - Dat een 

ieder zich dus overtuige van dit verschil; dat een 

ieder de moeite neme eene forsche loot van deze 

of gene boom- of heestersoort van den bast te ont- 

doen, en men zal het witgele secundaire hout op 

de groene primaire bundels, en het merg in het 

onderste gedeelte gevormd vinden. Wil men deze 

vorming meer in het groot zien geschieden; wil 

men dezelve in hare verschillende tijdperken vol- 

gen, dat men om dien tijd des jaars, eenen welig « 

groeijende pijnboom doe vellen, en van bast ont- 

doen. — Zie hier eene opgave wat men dan zal 

vinden. 

Is de zeer los aan het hout klevende bast ver- 

wijderd, dan ontwaart men eene glinsterende voch- 

tige oppervlakte, van een witte paarlemoerachtige 

kleur. Strijkt men met den vinger over dezelve, 

zoo voelt men een zeer week, onder het drukken 

ter zijde wijkend, weefsel, terwijl hierdoor voch- 

ten uitgeperst worden, Met een gewone zilveren 

eetlepel laat zich dit weefsel gemakkelijk verwij- 

deren; doch „dewijl het hierbij verscheurt, krijgt 

men op deze wijze een hoveelheid vocht , waarin 

vlokken drijven. Beschouwt men dit weefsel on- 

der den mikroskoop, dan is het duidelijk dat dit 

vocht, in blaasvormige en verlengde cellen bevat 
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is, en dat de vlokken, in het vermelde vocht aan- 

wezig, overblijfsels van. deze deelen zijn. Ieder 

van deze deelen, het vocht en het weefsel, zal ik 

nader doen kennea. Van het eerste, kan men zoo 

veel verkrijgen als men verkiest. Na het gefil- 

treerd te hebben, vertoont het zich witachtig , als 

een overgehaald specerijachtig water, zonder dat 

er echter oliedroppels op bemerkt worden, De 

smaak is niet onaangenaam zoet, doch eenigzins 

harsachtig. Het bezit noch eene zure, noch eene 

loogzoutige eigenschap. Vermengd met drie deelen 

alcohol of met loodsuiker, dan vertoonen zich witte 

vlokken. Het vocht bezit dus gom. Voegt men 

er overvloed van wijngeest bij, dan verdwijnt de 

witte kleur. Wordt wederom water bijgevoegd 

of de wijngeest door verdamping weggenomen, dan 

wordt het weder melkachtig. Het bevat dus ook 

hars; terwijl de smaak genoegzaam schijnt aan 

te toonen dat er eene suikersoort in aanwezig is. 

Ámylum heb ik er niet in gevonden, 

Deze zeer onvolkomene opgaven , verdienen door 

naauwkeuriger onderzoekingen vervangen te wor- 

den, iets, dat mij, bij gebrek aan werktuigen en 

tijd, onmogelijk was. 

Wanneer men eene genoegzame hoeveelheid van 

de in dit vocht aanwezige vlokken verzamelt, ze 

afwascht en uitdroogt, en ze daarna langdurig in 

water. kookt , zoo worden zij bijna geheel opge- 

lost; waarna dit water dezelfde scheikundige be- 

standdeelen bevat als het vermelde vocht. Dit is 

dus de moeder van het weefsel, het ware cytoblas- 
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fem, dat, zoo als later zal blijken, door de vol= 

tooijing van het hout vernietigd wordt, 

Beschouwen wij thans het weefsel, dat dit vocht 

bevatte, Door eene matige vergrooting erkent men 

drie verschillende deelen, namelijk, geheel aan de 

buitenzijde , ronde blaasvormige cellen ; verder naar 

binnen, verlengde , met spitse uiteinden voorziene 

cellen ; en‚ nog meer binnenwaarts, verlengde, aan 

de uiteinden afgeplatte, cellen, die in hun bin- 

nenste spiraalvormig gevormde draden bevatten. 

Het is vrij duidelijk, zoowel door de plaatsing als 

door de overgangen , welke deze verschillende vor- 

men aanbieden, dat de blaasvormige cel het eerste 

beginsel; die, met toegespitste einden een tusschen. 

vorm, en die met afgeplatte punten , eene verdere 

ontwikkeling van de voorgaande is. Maar ook 

deze laatste gel is nog riet die van het gevormde 

hout; want hoewel de uitwendige gedaante over- 

eenkomt, zoo ontbreekt echter aan de houtcel de 

spiraalvormige draad, waarvan slechts enkele pun 

ten overgebleven zijn. Deze draad is dus slechts 

de aanvang van eene inwendige verdikkingshuid , 

zoo als mij uit andere waarnemingen bleek, Zeer 

snel groeit overigens dit geleiachtige nieuwe hout 

in het harde spint uit; want in het laatst van 

Mei vond ik bij den pijnboom reeds de helft van 

den nieuwen jaarkring verhard, In dit verharde 

gedeelte, dat onregelmatig, in het nog geleiachtige 

verspreid, doch steeds met het andere secundaire 

hout zamenhing, was het boven vermelde vocht 

geheel verdwenen, en ouk de langdurigste koking, 
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kan bier geene oplossing van het weefsel in gom 

en suiker te weeg brengen. Beide deze bestand- 

deelen waren dus in lignine overgegaan, en hadden, 

bij dien overgang, de, in opgelosten toestand aan- 

wezige, gom en suiker, tevens tot zich genomen 

en veranderd. De hars scheen hier overigens ver- 

meerderd, zoodat bij de verandering van deze 

stoffen in lignine, dezelve schijnt toe te nemen. 

Ook was het water grootendeels verdwenen: dat, 

zonder twijfel, door de bladen tot zich getrok- 

ken was, volgens de wetten der endosmose, 

Op dezelfde wijze, worden de inwendige nieuwe 

bastlagen gevormd, zoodat ik daarover niet in 

bijzonderheden zal treden. 

Dezen gang der natuur in het vormen van se- 

eundair hout, vindt men overigens bij alle onze 

boomen , heesters en andere planten, welke het- 

zelve bezitten, maar nergens zoo duidelijk, zoo 

in het groot als bij onze pijnboomen. Overal el- 

ders geschiedt het meer langzaam en vindt men 

naauwelijks merkbare geleiachtige lagen. Daarom 

kan de mensch ook alleen van dit jonge hout tot 

voedsel gebruik maken, iets, dat in het hooge 

Noorden op vele plaatsen geschiedt ; want het is 

geheel onwaar, gelijk men in de boeken leert, 

dat aldaar de jonge bast, tot dit doel gebezigd 

wordt. 
Wanneer men nu deze vorming van het secun- 

daire hout, met die van het primaire vergelijkt , 

waar is dan een enkel punt van overeenkomst ? 

Het eerste toch, ontwikkelt zich onder behulp van 
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alles wat eene ontwikkelde plant kan aanbieden; 

is het gevolg van de grootste kracht, welke het 

plantaardig individu kan daarstellen. Het andere 

is een onmiddelijk gevolg van de ontwikkeling van 

eene kiem, hetzij in zaad of knop. En welk een 

verschil van uitwerksel, ook bij dezen verschillen= 

den oorsprong ! Hier eenige weinige dunne draden, 

die, ook in den stengel van honderdjarige eiken 

niet vermeerderen; daar, massa’s van een hecht, 

soms bijna onvergankelijk , steeds voor onbepaalde 

vermeerdering vatbaar weefsel. 

Dit zelfde verschil blijkt niet minder 2°. uit de 
plaatsing. Eris in den loop van dit artikel reeds 

zoo dikwerf melding gemaakt van de plaatsing van 

het secundaire hout, dat ik, om noodelooze her- 

halingen te voorkomen, alleen eenige gevallen zal 

opnoemen, waardoor men zich zonder moeite kan 

overtuigen, wat iu dit opzigt in de natuur plaats 

_ heeft. 

Men neme dan in het begin van Julij eene for- 

sche pijnboomloot, waarvan men bast en de bla- 

den verwijdert. In dit geval ziet men op het nieuwe 

secundaire hout een menigte groene stippen, die 

ontstaan door den afgebroken bladbundel. Ver- 

wijdert men nn rondom zulk een bundel zeer voor- 

zigtig het secundaire hout, dan ziet men dien bundel 

in het primaire hout eindigen, dat in de gedaante 

van bundels het mergkanaal omringt. * 

Zoekt men nu eene andere, niet zoo forsche 

loot, zonder secundair hout, dan ziet men de 

bladbuudels onafgebroken, uit bundels der merg- 
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scheede in het blad overgaan. Later heeft zich 

dus, tusschen bast- en mergscheede, het secundaire 

hout geplaatst ; maar ook toen zijn beide hout- 

soorten vreemd aan elkander gebleven. Zij zijn 

slechts naast elkander geplaatst, maar niet orga. 

nisch verbonden. Van deze groote waarheid , die 

tot dus verre niet duidelijk uitgesproken is, en die, 

erkend zijnde, reeds dadelijk verscheiden hypor 

thesen omtrent de formatie van het hout zoude 

wernieligd hebben, kan men zich ook gemakkelijk 

overtuigen bij planten met broos of zeer week 

secundair hout. Van het eerste leveren onze in- 

landsche Zpilobium-soorten een merk waardig voor- 

beeld, Wanneer men namelijk een stengel van 

deze planten in Auguslus, zamenbuigt, breekt 

de dunne secundaire houtlaag, terwijl de pri- 

maire bundels niet breken. Het eerste kan men 

dus verwijderen, en dan zal men zien, dat de 

primaire bundels volkomen gelijk gebleven zijn 

aan hetgeen ze vroeger waren, vóór dat het an- 

dere hout gevormd werd. Dezelfde waarheid kan 

men bij Zuphorbia mellifera, op eene andere 

wijze waarnemen , door het weeke secundaire hout 

met een stevig pincet voorzigtig te verwijderen, 

wanneer men de primaire bundels geheel onvers 

anderd aantreft, 

83° Maaksel, Er is vroeger reeds over het 

maaksel der beide houtsoorten gesproken. Ik 

moet hier echter kortelijk herhalen, dat in het 

secundaire, noch spirale,- noch geringde, maar 

alle andere soorten van vaten voorkomen, Maar 
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dit verschil, hoe gewigtig ook, is niet het belang- 

rijkste tusschen de beide soorten, Het secundaire 

hout is namelijk het eenigste dat in massa aange- 

troffen wordt; het eenige dat in den vorm van 

scheden , den geheelen stengel omgeeft, en hoewel 

wij bij de monocotyledonen het ook bundelvormig 

zullen aantreffen, vindt men het primaire, nimmer 

anders, dan in den vorm van bundels; wanneer 

men althans dit-hout in de worteltjes van sommige 

palmen en verwante planten , niet als in de gedaante 

met het secundaire overeenkomende, wil beschou- 

wen; iets, waarover later. Ook de mergstralen 

zijn aan het secundaire alleen eigen, waarover 

later, wanneer ik over den stengel der Dracaena 

zal handelen, 

4°, Verrigtingen. Inzonderheid wanneer men 
de verrigtingen beschouwt, welke door de beide 

houtsoorten in het belang der geheele plant uit-, 

geoefend worden , springt derzelver groot verschil 

dadelijk in hetoog. Vergelijken wij tot dit einde, 

den naauwelijks ontkiemden eik , bij het honderd- 

jarig individu van hetzelfde soort. 
In het eerste geval verspreidt zich dezelfde pri- 

maire bundel uit het wortelspitsje onmiddelijk tot 

in de toppen der bladen. Zeer gemakkelijk komt 

dus hier het vocht uit den wortel in het blad. 

Maar even gemakkelijk geschiedt zulks in het 

tweede geval, waar echter het primaire hout van 

den stengel volstrekt geene dienst meer bewijst, 

noch bewijzen kan. Wat toch zijn in dat geval 

de vijf primaire bundels, die het mergkanaal om- 
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ringen, van alle zijden omringd en ingesloten door 

de secundaire houtlagen? Maar ook maakten de- 

ze de opklimming der vochten in deze bundels 

niet moeijelijk, wat nog konden dan die weinige 

bundels bijdragen voor de ontzettende hoeveelheid 

vochten , door de bladen benoodigd? Het secun- 

daire hout voorziet dus in deze behoefte (hoe, en 

op welke wijze, zal later breedvoerig ontwikkeld 

worden). Hierdoor wordt het mogelijk dat som- 

mige planten zich tot in het oneindige kunnen 

ontwikkelen, gelijk zij zelve door het secundaire 

hout en andere secundaire deelen de physieke 

kracht erlangen, aan de uitwendige invloeden 

weêrsland te bieden. Deze secundaire deelen toch 

zijn in het algemeen veel sterker en ongevoeliger 

dan de primaire. Daarom kunnen onze boomen 

en heesters een winter doorstaan, dat op enkele 

uitzonderingen na, bij de planten, alleen uit pris 

maire deelen bestaande het geval niet is, 
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ADNOTATIONES DE PLANTIS HORTI 

BOGORIENSIS; 

AUCTORE 

J. C. HASSKARL. 

me uee rn 

211. MALVACEAE, Jss. Endl. Gen. p. 978. 

Endl. 570, Msn. Gen. 26. Corn. 22. 

1. SpHAERALGEA TRIFLORA, Hsskl, 

Qwoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5272. Msn. Gen. 26. 

Com. 22. 7. Sed coccis 4-spermis praedita est! 

pedunculisque plurifloris (cf. Wip. Rprt. IL. 789.) ! 

Cf. Schlecht. Linnaea XI. 352, 

Qwoad Spec. Cf. Hsskl. Adnot. et Catal, 877. 1. 

Sphaeroma Hsskl. Diagn. nov. 155, — Aff Sph. 

Horibundae Wip. Rprt. [I. 789. 1. et Sph. cis- 

platinae Hsskl. Wip. Rprt. 1. 296. 4. — Suffrutex 

humilis, foliis cordato-ovatis , acutis, dentato-serra- 

tis, ramisque tomentosis, subtus incanis, peduncu- 

lis axillaribus’, 3-, rarius 5-floris. 

Rami teretes, brunnei, juniores incano-virides 

tomentosi, folia sparsa, petiolo semitereti, 1,0 poll. 

longo, peltata, cordato-ovata, acuta, nunc acu- 

minata, 5-tuplinervia, duplicato-serrata , nunc den- 

NAT, TIJDSCHR, D, XII. St, 2, 6 
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tata , utrinque tomentose mollia, supra viridia, 

subtus ineana ; pedunculi 1,3 poll, et ultra longi, 

35 flori, flores in apice peduneuli subeymosi; 

pedicelli 0,2—0,3 poll. longi; involucelli foliola 

ovato-lanceolata , basi cuneato-attenuata, apice su= 

bulata, acuminata, decidua ; calyx profunde 5-par- 

titus, sub-5-phyllus, tomentosus ; laciniae ovato- 

lanceolatae, acuminatae; corolla laete crocea; 

caet. vid. Endl. Gen, 1. c.‚ capsula subglobosa , 

tomentosa , 5-loculata, cocci 4-spermi. 

1. Uarexa Broner, Hsskl. MSS. 1439. 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5274. Msn. Gen. 26. 

Comm. 23. 10. 

Quoad Spec. Cf. U. repanda Bl. Bijdr. 64. 

Sprg. Syst. Veg. cur. post. 257, Wip. Rprt. L. 

297. 1., nec Smth. DG. Prdr. [, 441. 3, Wght. et 

Arn, Prdr. I, 46. 167, a qua differt nostra : foliis sub- 

rotundis, earpellisque muricatis } — Gaulis inferne 

pube stellata. scaber , superne-subtomentosus, folia 

superiora saepe indivisa, Bl, Il, c‚ Nomen sundense 

totius generis Pompuvutan. 

2, Uaena Larraco, Sm. }. cravca BĲ, 

Quoad Spèc. Cf. DG. Prdr. IL, 441. 4. BL Bijdr, 

65., cujus diagnosis differt a Candolleana ; foliis 
serrulatis, summis subpanduraeformibus, Var, 

differt , foliis subtus glauco-pubescentibus, interdum 

ginuato-3-lobis, summis subrhombeis, 



79 

3. UrzexsA HETEROPHYLLA, Sm, 

Ovoad Spec. Cf. DC, Prdr, 1. 442. 21. et Bl, 

Bijdr. 66. Quae differt a Candolleana,, foliorum 

lobis obtusis, serrulatis, intermedio subtrilobo , lobis 

elongatis, basi contractis; involucelli lobis calycem 

vix aequantibus. — Caulis pilosiusculus, folia su- 

periora oblonga, obtusa, repando-sinuata, basi saepe 

angustiora. Cf. Wght. et Arn, Prdr. I, 47. 168. . 

Nomen sundense; P. bürüm (rubra). 

1. Pavoxra orversirorrA, Hsskl, 

Quvad Gen. Cf. Endl. Gen. 5275. A Pavonia 

Nees. et Mrt. B. Malache Trew. Pavonia St. Hil, br. 

Pavonia Cav. DC. Msn. Gen. 26. Com. 22, 9. 6. 

Sed coeci saepe indehiscentes! 

Quoad Spec. Cf. Malacha diverstfolia Hsskl. 

Diagn. nov. 156. (Msn. Gen. Com. 343. 31). Pa- 

vonia Hsskl. Adnot. et Catal. (878) affinis Pavo- 

ntae bracteatae Msn, Gen. 26. Com. 22. 9. et23. 31. 

Malachra Cav. DC. Prdr. I. 441. 10) ac P. acerz- 

foliae Lk. et Otto. Wep. Rpt. I. 300. 34. 

Herba annua aut biennis, hirsutissima ; folia 

cordata, inferiora subrotunda , 7-loba, lobis abbre- 

viatis, dentatis, superiore plus minus 5-fido, loba 

medio nunc elongato, summa subhastato-oblonga, 

nunc integerrima, floralia ovata, acuta, 5—7 pli- 

nervia , bractaeacformia, quinque aut plura in apice 

ramorum glomerata ; involucellum subbiseriatum, 
6* 
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5-phyllum, foliolum exterius solilarium, foliis flo- 

ralibus simile sed minus, interiora lateralia 4, fili- 

formia pariter ac folia hirsutissima ; corolla parva, 

rosea, petala libera; eocci apice dehiscentes, nunc 

indehiscentes ; caeteri generis et subgen. Endl. 1. c. 

Msn. 1e. — Paátria ignota. Javanica? in horto 
eulta sub nomine malaico: Djukut vulu (ì. e. herba 

pilosa) ; nomen sundense : Kaworoh. 

1, -Hrerscus surAraensis, Le 

Quoad Gen. Cf, Endl. Gen. 5277, A Msn. 

Gen. 27. ‚Com. 23. 17 et 22. (add. 343). 

Quoad Spec. Cf. DC. Prdr. [, 449. 31. Bl. 

Bijdr. 68, cujus diagnosis a priori diversa hisce; 

caulesuffruticoso , stipulis ciliatis, obtusiusculis, fo- 

lis ovatis, s. 3—5 partitis, lobis lanceolatis, grosse- 

serratis , involucelli foliolis spathulatis, hinc setaceo 

appendiculatis. — Wght, et Arn, Prdr, L. 48, 174. — 
U.otrinitarius Noronh, Verhand. Bat. Gen, V, 77, 

Kmph. , amb. IV. 40. t‚ 16. — Nomen sundense ; 
Gammat utan (sylvestris), 

2. Hrerscus RAprarus, Cav. 

°-Quódd Spec. Cf. DC: Prdr. L, 449 32, Weht. 
et ‘Arn. Prdr,-L 48. 175.; qui dicunt foliola in= 
volucelli acute-dentata, a Candolleo vix'appén= 

diculäta'ldùdata! — 'H. unidens Ker. Sprg- Syst. 

Veg. III. 103.32: ? Hsskl Cátal. 879. 2. — Caulis 
Saepê herbaceus, sparse sursum aculeatus ; folia basi 

eordata , palmato-8-(—5=7) partita, samma in 
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foliorum axillis ovata,…„acuta; involucelli foliolá 

pagina superiore dente _acuto'tversus „apicem- no- 

lata, linearia, acuta; calyx hispidus „ pedunculo 

subnullo suffultus, corolla magna patens, purpurea; 

ecapsula prurienti-setosa, =—: A. cannabinus LDC, 

Prdr. IL. 450. 45. Sprg. Syst. Veg. LV, 103. 31. 

Differt , praeter foliola et involucella „integra, his- 

pida, calyce glanduloso-piloso ‚corolla lutea, Cf, 
Wght. et Arn, Prdr, I,.150. 182, — Hi unidens 

Ker. L, Spr, cet. foliis 5-partitis ! 

3, Hrerscus ricuLnNEOÏïpnes , Lndl, … 

_Quoad Gen. Cf. Endl. 5277. g. Ketmia DG. 
(Prdr. [. 448, IV.) 

… Qwoad. Spec. Cf, Abelmoschus. Wilp. Rprt. IL, 

809. 19, A. mauritianus Sprg. Syst. Veg. cur. 

post. 258. an nova species nomine ; « H. crApERRIe 

mr” salulanda? et hisce notis distinguenda : Frutex 

glaberrimus, foliis petiolatis', cordatis. s. subcor= 

dato-rotundis, integris, 3-lobis, aut 5-lobis, cre- 

natis, peduneculis solitariis „„elonggtis. — H. micans 

Cav. DC. Prdr. [. 449. 24. differt : foliolis involu- 

eelli 57, foliis S-angularibus , acuminatiset; (e 

Sprg,-Syst, Veg.- IL. 103) tomentosis, —.I. bor= 

bonious Eh. (DC, Prdr, L 455106, Sprg. Syst 

Vege III. 104.) foliis: subtus tomentosis , involucri 

foliolis, 5 ‚oblongislonge-acuminatis , ‚basi atte= 

nualis „corolla flava, differt, 

‚Frutex erectus, cortice cinerascente!;: petiolis 

0,7-1,0 poll. longis, rubentibus, subteretibus, sparsis, 
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Folia sunt cordata , aut cordato-subrotunda, hinc 

(praeprimisin ramulis lateralibus, mîinutis) triloba, 

aut sub-5-loba, lobis oblongis , obtusiusculis , crena= 

todentata, subeoriacea, glaberrima, aspera, supra vie 

ridia-, nitida, subtus pallidiora, opaca ; pedunculi ad 

apicem ramorum axillares, petiolos duplo fere su- 

perantes, ad florem articùlati; involuerum 9-fo- 

liolatum,, foliola subulata , subpatentia; calyx tùbu- 

losus, 5-fidus, glaberrimus; laciniae lanceolatae, 

patenti-erectae; corolla speciosa „ rosea, patens; 

petala basi sanguinea, 2—5 poll. longa, 1,2 poll, 

lata , oblique-obovata ; tubus staminifer petalis vix 

aequilongus; basi roseus, supra albidus; stylus 

apice'5-fidus ; stigmata capitata, rosea, tomentosa : 

capsula obsolete-pentagona, prismatica, apice py- 

râmidata, glaberrima , 5-valvis, 5-loculata, valvae 

medio septiferae; loculi polyspermi, semina hir= 

sutiuscula (in dorso). 

Nomen sundense: Kembang spatu gedek i. e. 

Hibiscus Rosa Sinensis magna. 

4, Hreiscus cavrosus, Bl. 

Quoad Gen, Cf. Endl. Gen. 82, 77. nec non 

Lagunarta Don. Endl. Gen. 5282. Msn. Gen. 27. 

Com. 23. 19., qui MZ. Lampas ad Lagunâriam 

ducit, eujus varietatem habet speciem - nostram 

Sprengelius divus, in curis suis posterioribus pag. 

258. — Ob capsularum loculos polyspermos certe 

HWibisco adnumeranda species, — Cf, Hsskl, adnot, 

Catal, 879. 5. 
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Quoad Spec. Cf. Bl. Bijdr. 67. Sprg. 1. Spr. 

eet. (in Repertorio Walpersiano omissa sp.). Ar- 

borescens, foliis cordatis , semitrilobis , acuminatis 4 

summis cordatis; dut ovatis, in nervo medio subtus 

supra basin, poro lineari notatis, subtus stellato-pu= 

berulis, pedunculis elongatis, subracemosis; involu= 

cello minutissimo, bast calloso ‚ et calyce 5-dentata 

glabris, capsula ovali, leviter pentagoha; calyce 

8-plo longiore, — Gorolla sulphurea; patens, magna, 

facie Gossypiorum ‚ unde et nomen sundense:; Ka- 

kapassang konneng, ie; arbor Gossypina, lutea; 

malaice: Kapas wlan, i.e: Gossypium sylvestreg 

5. Higiseus enewiaerorrus. Hsskl. 

Ouoad Gen. Cf. Hsskl. Cataf. 879. b. (2). — 

Ob ecapsulam 10-loculatam ‚ Ssvalvem Deeashiss 

tiam W.et As inter et Paritiúm Hil. ponendum 

geuus! an novum ? sec. amiciss. Zollinger in litt. ; 

ob semina lana gossypina involutavad Bombicellam 

DC. ducendum ! Cf: Endl. Gen. 5285. 5283. 5277. ds 

Msn. Gen. 27. Com. 23: 12; 14, 17, — Weght. et 

Arn, Prdr. IL. 52, VIIL- VI 51 VL: 9. 4. 

Qvoad Spec. GE. Hsskl. Le. ‘Arbor mediocris ; 

foliis breviter petiolatis, oblongo=laneeolätis, sub:8- 

nerviis, basi rotundatis; subinaequilateris;"apice acu= 

minatis, glaberrimis, integerrimis; floribus ad apicemt 

ramorum âxillaribus ; pedunculis petiolo” fjaulo 

longioribus , invólueello. 910 phyllo , Foliolis-lis 

neari-lanceolatis ; calyce 5-fido ; eorollá (maxima 4 

aurea, in fundo atrosanguinea) expansa , stigmali- 



84 

bus 5 subeoadunatis; fructibus subglobosis, styli 

basi persistenti acute-mueronatis, 10-loculatis , 5- 

valvibus, valvis medio septa completa gerentibus, 

2-loculatis , margine haud introflexis; loculis-intus 

endocarpio dein dissoluto, primum complete clauso, 

dein aperto, septis valvarum sejunctis; loculis mo- 

nospermis, rarius oligospermis ; seminibus lana fulva, 

tenuissima tectis , nepbroideis,  Columella. capsulae 

centralis-nune nulla , nunc plus minus a septis so» 

luta, -persistens ‚ capsulae_ longitudinem dirnidiam 

vixattingens, — Nomen sundense: Ktuvat s. Kurai 

ie. Grewia s. Sponias. 

6. Hierscus Rosa sinensis, Le 

Quod Spec. Cf. DC. Prdr. IL. 44“, 28. ubi co- 

rollae color purpureus albus, ac flavus laudatur, 

dein simplex ac duplex evadit, In hortis insulae 

Javae nunquam colorem-album corollae reperi et 

quem-Rumphius (Hrb. amb. IV. 24) hoe nomine 

sìguificat, e deseriptione ipsa carneus-noster (aut 

flavus-DC.) esse videtur ; etsi Wght. et Arn. (Prdr, 

IL. 49. 179) Banga ratlja albam. (florem- regium 

album), varietatem tantum-Hibisei Syréaci habeant, 

Nomen malaicum ‘ac sundense ‘hujus speciei: Kems 

bang spatu „i.e. flos caleeanus (Rmph:); „colon 

ruber cognomine meerha (Mal.)s;burvum (sund), 

carúêus s putie (mal:) s. boddas(sund.)-i,-e. al- 

bus, et flos plenus, addito verbo Susur- (mal. 

etsund,) designatur, 
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7. Hairiscus Synracus, L, fl. pleno, lil, 

…„Quoad. Spec. Cf. DC, Prdr. TI. 448. 29, — 

Quoad floris pleni structuram addenda haecce. 

Petala lilacina basi rubra; stamina basi in tubum 

connata, externa apice in petala mutata; an- 

tberae hinc inde petalis hisce angustioribus late- 

raliter insidentes, rudimentariae; filamenta interna 

perpauca fertilia ; germen regressam metamorphosin 

praebens in calycem 4—5-fidum; laciniae apice 

slyli rudimento apice stigmatifero coronatae, ante 

anthesin saepe normaliter evolutae; calyx hic alter 

saepe uno latere hians et petalis novis hlacinis far- . 

clus. — Nomen malgt Sundense : idem quod prae- 

eedens, addito cognomine bulaauw , i. e‚ coeruleus, 

_ 8. Hrriscos Haxanoo, Sieb. et Zucc. 

__Quoad Gen.'et Spec. Cf. Wid. et Zuecc. fl. 
Japon. 1. 176. t. 93. Wip. Rprt. I. 303. 14. — 
Specimen in horto Bogor. cultum aliquot a de- 

seriptione spr. cit. differt; uti apparet e descrip- 

tione sequenti speciminis culti, Frutex 4—6 ped. 

altus, cortice cinerascente tuberculato ; folia cor- 

dato-, aut reniformi-orbiculata, 5-nervia, apice 

saepius retusa, acumine brevi obtusiusculo, mar- 

give obsolete-crenulata , supra viridia , glabra , 

subtus cum petiolis einereo- tomentosa, 1,5 poll; 

longa, 2,0 poll lata; stipulae ovatae , gemmam a 

latere utroque tegentes, cinerco-tonientosac, 0,3 
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poll. longae ; peduneuli solitarii, axillares, 6,7 poll. 

longi, teretes, crassi, apice in involuerum cupuli- 

forme 9-dentatum, 0,4—0,6 poll. longum , trans- 

euntes; involuerum calyci arcte adpressum, cum 

eo tomentosum; calyx 5-fidus; laciúiae lanceolatae; 

erectae, dein conniventes , 0,7 poll, longae, persis- 

tentes, trinerviae ; corolla ante anthesìn convolu- 

tiva, conica; ín anthesi patens; petala suúlphurea 

in fundo sanguinea, subrotunda,; 1,3 poll. longá 

et lata , apice vix bifida ; stigmata 5 ‚ atro-sanguinea 

tomentosa; fructus ovoideo-5-gono-pyramidatus, 

tomentosus, capsularis, 5-valvis ; valvae medio sep- 

tiferae; loculi polyspermü; semina glabra. E, Ja- 

ponia introductus. 

9. Hrriscus Sanpaniera, Le j 

Quoad Spec. Cf. DG. Prdr. I. 453, 86, Bl. 

Bijdr. 72., cujus diagnosis a Candolleana differt : 
foliis inferioribus ovato-oblongis, intermediis. 3- 

fidis , summis lanceolatis; involucro 10—11 fido, 

H. acetosus Noronh. Verh. Bat. Gen. V. 77. Nom. 

malaicum: Assam hollanda, i. e. Tamarindus a 

Belgis introducta. S. gammat hollanda, ì. e‚ Echi- 

nocaulos a Belgis introductus. 

10. Hristscus uimrus, L. 

Quoad Spec. Cf. Wght. ét Arn: Prdr. T. 514 

186. H. phoenieus Cas. Wld. Sp. II. 813. &s 

DC. Prdr. 1, 452: 76. «. Bl Bijdr. 7l.- Cujus 

diaguosis’aCandolleana duffert hisce : foliis grosse 
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gerratis, serraturis seta terminatis , infimis semi= 

trilobis, — Folia autem dente uno alterove majori 

praedita, vix triloba ! 

Descript. Planta annua aut suffruticosa, ele- 

gans; rami, stipulae, pêtioli ,‚ pedunculi et hinc 

inde foliorum nervi subtus hirsuti; stipulae lineari- 

subulatae, erectae, deciduae; petioli subteretes, pa- 

tentes, 1,0 poll. longi; folia ovata, cordata, acuta, 

aut subacuminata, setaceo-serrato-dentata, dente 

uno alterove majore, 1,3 poll. longa, 0,7 poll. 

lata; pedunculi 1,3-1,6 poll. longi, ad apicem 

fere incrassati, articulati, teretes, l-flori; invo- 

luerum 6—7 phyllum; foliola lineari- subulata, 

patentia , calyce minora ; calyx 5-partibus; laci- 

niae lanceolatae, acuminatae, in anthesi et in fructu 

patentes, ante et post anthesin conniventes; co- 

rolla patentissima ‚ miniata (nec phoenicea), glaber- 

rima, subtus lucida; petala 5, obovata, basi in 

unguem brevissimum attenuata; columna stamini- 

fera una cum filamentorum apicibus liberis, pa- 

riter ac Sfyli miniati ; filamenta apice bifida, laci- 
niae singulae antheriferae; antherae reniformes; 

pollen maximum, sub lente simplici globosum, 

cerinum; germen globosum, 5-loculatum ;- loeuli 

2-ovulati ; stylus intra tubum staminiferum ad ejus 

faucem 5-partitus; laciniae apice stigmate globoso , 

capitato, píloso, phoeniceo coronatae; capsula 

depresso-globosa, calyce et involuero vegeto-per= 

sistente suffulta, 5-loculata , 5-Valvis; valvâe sep- 

Uferae; loculi 2-spermi; semina trigona, latere 

altero econvexo, sericea, ätiguli externi- villoso= 
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sericeiz „embryum curvatum, semilunare , viride,, 

radicula cylindrica , apice acuta versus hilum spec- 

tans ; cotyledones contortuplicatae, 
Kd 

11, Hrsiscus voreinvs, Rnwdt. 

__Quoad Spec. Cf. Bl Catal. 88. Hibiscus spa- 

thaceus, Bl. Bijdr. 72. Sprg. Syst, Veg. IIL 104, 
Wip. Rprt. 1. 303. 11. H. barbatus Noronh. Verh. 

Bat. Gen. V. 77. Nomen sundense arboris me- 

dioeris: Ziluk, 

1. Agermoscuvs ricuLseus, W. et A, 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5281. Meisn, Gen, 

27. Com. 23. 16 et 15. Cf. Add. 343. 

Quoad Spec. Cf. Wght. et Arn. Prdr. [. 55, 

196. Hibiseus L. DC. Prdr. IL. 448. 22, Bl. Bijdr. 

67., cujus diagnosis a Candolleana differt: foliis 

supra setis simplicibus, subtus stellatis pilosius- 

culis. — Nomen sundense: Kawohroh, A vili- 

folis, Vrieseano, esculento, pariter Lezers. 

abelmoscho commune, 

2. Asermoscnus Vereseanus, Hsskl. 

Quoad Spec. Cf. Hsskl, Gatal. 830, 4. Adnot, 

ed. Catal. ibid, Hibiscus Hsskl, Decad. 6, Diagn., 

nov, 157, Wip. Repert. I. 306. 52. H. prurieus 

Noronh. Verh. Bat. Gen. V. 77.? nec Rxb. 

Diagn. Pruriens, foliis longe petiolatis, 7-lobis, 

aculis, serratis, subtus stellato- hispidis „ nec, pu« 
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berulis ; racemis terminalibus ; involucro calycem 

spathaceum haud aequante, foliolis ovato-lanceo- 

latis, nunc uno alterove connatis; petalis maxi- 

mis; fructibus parvis; ovoïdeo-pyramidatis, his- 

pidissimis. 

Character distinctionis inter antecedentem , 

A. Vrieseanum Hsskl, A. vitifolium WIL et A. 

Pseudoabelmoschum Wilp. 

A. Vrieseanus Hsskl, corolla maxima , involu- 

eri foliolis 4—6 , ovato-lanceolatis, fructibus ovato= 

oblongis, minimis, hispidissimis ; 

A. vitifolius Steud. corolla sat magna; 

A. ficulneus W. et A. corolla minima, utras= 

que species (haec cum antedecenti) involucri fo- 

holis 7-lineari-lanceolatis, fructibus pyramidato- 

oblongis, acuminatis, maximis ; 

A. Pseudo-Abelmoschus involucri foliolis 10- 

lineari-subulatis ,‚ fructibus pyramidato-oblongis, 

ebtusis , medioeribus. 

Var. a. corolla minima, involueri foliolis deci- 

duis; 

‚Var. B longifolius Bl, corolla, magna (A. vi- 

tifolii) , involuecri foliolis persistentibus, — De affi- 

nitate speciei nostrae cum aliis Hibisci speciebus 

ef. Hsskl. Decad. 6. Observ. 

Deserpt.  Frutex 6—7 ped. altus ; rami teretes „ 

Cinerascentes, selis prurientibus sparsis tecti, ad 

apicem floriferum glabriusculi; folia sparsa ; pe- 

tioli 5—6,5 poll. longi , teretes, rubri , setis pru- 

rientibus hispidi ; lamina peltato-cordata, 5—7 

nervia, nervis rubentibus, inferiorum septemloba, 
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superiorum 5-loba , lobis acuminatis , medio die 

latatis, serratis, sipra glabriuscula, in nervis 

setis solitariis obsita, subtus. pilisstellatis, maximis , 

sparsis tecta , 4,5 poll. longa, 7,0 poll, lata; sti- 

pulae lanceolatae; flores in axillis foliorum soli- 

tarii, racemum terminalem, elongatum, erectum , 

apice subnutantem formantes; peduneuli erassi , 

1,5 poll. longi, apice incrassati; involuerum 4—6= 

phyllum ; foliola ovato-lanceolata, apice ruben- 

tia, ante et post anthesin conniventia, in anthesì 

erecta , 0,7 poll. longa, 0,4 poll, lata, glaberri- 

ma ; calyx spathaceus, laete viridis, apice obso- 

lete 5-dentatns, lateraliter rumpens, puberulus, 

membranaceus, 1,2 poll. longus, post anthesin 

deciduus; corolla patens, pentapetala; petala bast 

connata , sulphurea, ungue atro-sanguineo , 2,5 poll. 

Fonga, 1,5 poll. lata ; tubus staminifer albidus; 

antherae flavae; stigmata 5-atrosanguinea; ger- 

men oviforme, vix puberulum; fructus parvus pen- 

tagonus, ovoïdeo-pyramidatus setis prurientibus 

hispidissimus, basi involucro emarcido, dein deci= 

duo cinctus , capsularis , 5-loculatus, 5-valvis; 

valvae medio septiferae; loculi 3—4 spermi; se- 

mina reniformi-globosa, rugoso-striata „ levissime 

hirsutiuscula , nigra, nitidula. — Nomen sundense 

prioris speciei addito epitheto : gedek, i. e. magnus. 

3. Aservoscrus vrrreorrus, Std. }. morris, Hsskl. 

Qvoad Spec. Cf. Steud. Nom. bot. ed. II. 

Hibiscus vilifolius Bl. Bijdr. 69, cujus diagnosis a 
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Candolleana (H. vitifolius L. DC. Prdr. 1, 450, 

46.) differt : caule tuberculis aspero, foliis cor- 

datis, molliter tomentosis, summis 3-lobis aut in= 

tegris; haec forsan est Wght. cat. n. 210. Cf, 

Wght. et Arn. Prdr, I. 50. 183. Wip. Rprt. I. 

303. 7. 

Á, ABELMOSCHUS PANDURAEFORMIS, Hsskl. 

Quoad Spec. Cf. Hsskl. Catal. 8807. Adnot. 

889. 7. — Hibiscus Brm. Ind. 151. t. 47. 2. DC. 
Prdr. IL. 455. 114. Wilp. Rpt. IL. 303.6. Weht 

et Arn. Prdr. I. 50. 181. ubi diagnosis fusior , qua 

a nostra sequente paucis diversa : 

Diagn. Herba annua, caule, peliolis pedim= 

culisque tomentosis et setis sparsis hispidis, £oliis 

ecordatis, velutinis , subtus glaucescentibus , inferio= 

ribus S-angularibus, sub-5-lobis, summis ovatis, 

oblongisve , dein lanceolatis, sinuato-dentatis , sum- 

mis denticulatis ; pedunculis axillaribus petiolo 

brevioribus, fructifero longiorìibus; involucro 7— 

10-phyllo, foliolis spathulato-linearibus; calyce 
5-fido, 15-nervio; laciniis acutis; corolla expansa, 

sulphurea, fundo purpureo ; capsula setis densis 

hispida, ovoïdeo-globosa , semina glabra; — an 

idem qui Hibiscus heterotrichus DC, Prdr, 1. 

450. 48? 

5. Agpermoscnos escuLenTUS, Mnch. 

Ouoad Spec, Cf Steud. Nomel. bot. ed. II. 
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Wght. et Arn. Prdr. I. 93. 192 et add. 448, ubi 
secundum Roxburgh species Indiae occidentalis 

ab is Indiae orientalis foliis et capsulis distinctae 

habentur. — Hibiscus L. DC. Prdr, I. 450. 49. 

Bl. Bijdr. 69, cujus diagnosis a Candolleana di- 

versa: foliis grosse-dentatis, petiolisque peduncu- 

lo multo longioribus, — Capsulae, secundum Can- 

dolleum et autores Prdr. Ind. , pyramidatae repe- 

riuntur , dum in nostris speciminibus conicae eva= 

dunt. Corolla sulphurea. ’ 

6. ArrerMoscHus PSBUDO-ABELMOSCHUS, WlIp. 

Quoad Spec. Cf. Wip. Rprt. 1. 308, 4, Hie 

biscus Pseudo-abelmoschus Bl. Bijdr. 70. H. Abel- 

moschus Noronh. Verh. Bat. Gen. V. 77. nec La 

Abelmoschus moschatas moench. Wght et Arn. 

Prdr. L. 53. 195. Std. Nom, bot. ed, ed, II, 

Wip. Rprt, L. 309. 18 cum?? 

B. Loneirorivs, Bl. 

Ouoad Variet. Cf. Bl. Bijdr. 70. folíis infe- 

fioribus S-angularibus, caeteris 3—5-partitis, pal 

matis, lobis lanceolatis, inciso-dentatis. Hibiscus 

longifolius Wid. Sp. pl. Íl. 827?, pariter a Wght 

et Arn. ad A, moschatum ductus: annon maori 

jure ? — diagnosis fusior Blumei: Perennis, caule 

setoso , obverse-hispido, foliis palmato-5-lobis, 

dentatis, acuminatis, summis 3-partitis, sagitla- 

tis, utrinque pilosis, pedunculis petiolo brevio- 

ribus, involucello 6—10 phyllo. Bl, 1, c, 

en 
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7. Arrrmoscuus MUTABILIS, Std, 

Ouoad Spec. Cf. Steud. Nom. bot. Ed. II. 

Hibiscus L. Wild. Sp. pl. III. 817, DC. Prdr. I. 

452. 70. Bl. Bijdr. 70, cujus diagnosis a Cane 

dolleana diversa : foliis subrotundo-cordatis , 3—5- 

lobis, inaequaliter dentatis, subtus ramulisque pube 

stellata leprosis, involucri foliolis lanceolato-linea= 

ribus, capsula globosa, hirsutiforma. Weght et 

Arn. Prdr. IL. 51. 184, H, Malvarosa Noronh, 

Verh. Bat. Gen. V. 77? — Reperitur flore sim- 

plici ac pleno. Nomen sundense: Waru laadak 

S. Kakapassan, ì. e. Frutex gossypinus, nomi- 

na huic ac sequenti speciei communia. 

B. Pramaros, Hsskl. 

Totus minor, suffrutescens, vix pedem altitudine 

excedens, habitu autem speciei normali simillimus , 

el quotannis flores gerens; e Japontia missus. 

8. Agrermoscnus vexusTus, Wip. 

Quoad Spec. Cf. WlIp. Rprt. I. 309, 20. Hi- 

biscus Bl, Bl. Bijdr. 71. Sprg. Syst. Veg. cur. 

post. 258, pedunculi nunc petiolo vix breviores! — 

Flores albi, aut rubri, simplices aut pleni repe- 

riuntur, Caulis autem hujus pariter ac prioris nun- 

quam arborescens (Wghtet Arn. 1. c.), sed fru- 

ticosus , 5—8 ped. altus. 

KAT. TijnscuR. D. XII. St. 1. 7 
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Ï Piong TILIACEUM, Jss. 

Quod. Gen. Cf. Endl, Gen. 5283. Msn. Gen. 

37. ‘Comm. 23. 14, Hibiscì spec. auct, et Steud. 
Nom, ed: II. 

“Quwoad’ Spec. , Cf. Wght; et Arn. Prdr. IL. 52. 
“189. Wip. Rpri.” Eel B Hibiscus E DC. 
oPrdr T. 454. BI, MH. cirinatus Wid. DC. Pa c. 
90: “Sprg Syst, Ves, ft, 107, sl, qui synony- 
num ‘habet A. guineensis DC. rde. EL. 107. 

Geers! HJ similis Bl. Bijdr. 73. e diagnosí s0- 

“lämmiodo differt : folis subtus’ albidis (nec glau- 

‘cis) ,”in“tiërvis ‘8-5 inedio (nec 1—3 basi) poro 

“instructis, ‘ivolucro 10 fido (nec dentato); — 

quae signa- omnia maxime variabilia ne ad distin- 
guendas varietates quidem suffiiciunt; — et fors 

san loco vegetationis mutáto provocantur. 

Descript. Arbor alta, ligno albido molli , 

Sdein' ‘in “dentro: nigro , durissimo ; rami erecti, te= 

vetes, ‘brunriei, glabri, hine inde lenticellis tecti; 

stiputae läte-" et. obtuse-lanceolätae, basi “ample- 

etentes , flavescenti-virides , extus pubescentes, de= 

ciduae , -petioli Tongitudire “fere folioram aut lon- 

giores teretes, puberuli; folia (in eodem ramulo) 

subrotundo- , aut ovato-cordata , acuminata s. 

Acüta, aut imo reniformie , obtusa „valde varia- 

bilia ; plerumque integerrima , dune suberenulatà , 

supra viridia, laevia, subtus juvenilia, albo-, seniora 

glaueescenti-tomentosa , senilia säepe viridia’, pal- 
miato 57 nervid's‘nérvús medius Cum biris Aùt 

imo 4-nis vicinis subtus: wersus basin rima 0,1 

TA 
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0,2 poll. longa , pilis nigris , minutis, eincta, instru= 

_etus; inflorescentia axillaris rara, racemosa; pe= 

dunculi 1,0 poll, longi, erassi, apice clavati; in= 

_volucrum decemdentatum, dentes calycis sinus 

attingentes; calyx campanulatus , 5-fidus, extus pu- 

berulus, laciniae lanceolatae; corolla pentapetala , 

primo subcampanulata, limbo patenti, dein pa- 

tens, decidua; petala ima basi cum tubo stamini- 

fero connata, primo flava, vespertino tempore 

sordide lateritia, nervorum ramificatione flava, 

basi atro-sanguinea ; stamina plurima; tubus fila- 

mentosus 1,0 poll. longus, filamenta a basi ad 

apicem tubi libera, brevia; antherae reniformes, 

medio dorso affixae, incumbentes, biloculatae; 

loeuli rima longitudinali dehiscentes; germen libe- 

rum, globoso-conicum , puberulum , 5-loculatum ; 

loeuli verticaliter septati; gemmulae in quoque 

locello 1-seriatae, plurimae, centrifugae ; stylus 

filiformis, intra tubum filamentosum occultus, al- 

bus , versus apicem clavatum atropurpureus, holo- 

sericeus , 5-fidus; stigmata capitata saturatius 

colorata ; capsula globosa, apiculata, 5-loculata , 

5-valvis, extus brunnea puberula ; loeuli incom= 

plete bilocellati, polyspermi; semina reniformia , 

brunnea, punctulis aspera. 

Nomen sundense; warw; forma littorea cog- 

nomine laut (mare); montana gunung (mons) 

designatur. 

Quoad Gen. Cf, Endl. Gen. 5286, Msn. Gen. 

27. Comm. 23. 21. — Ad distinguendas species 

color seminis ae lanae haud sufficit, uti volunt 

7* 
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Rohr et Wght. et Arn. Prdr. TI. 54. XI. Obs, ; 

“etsi haud negligendus. In horto Bogoriensì om4 

nes in Insula Java cultas species accumulavi et 

eodem tempore in eodem loco colui, ita ut sé- 

“quentes tantum species distinguere licuerit, qua- 

rum diagnoses e vivis confeci. Nomen malaicum 

ac sunderise kapas. 

1. Gossrrrum MIGRANTEUM, Cav. 

_ Qwoad Spec. Cf. DG, Prdr. I. 456, 3. forsan 

G. javanicum Bl, Bijdr. 74? nee Deesn. (Wilp. 

Rprt. L. 312. 9.) et inde G, nigrum Hmlt. . 

“Wght. et Arn. Prdr. I. 54. 199. fB. Wip. Rprt. 
I. 312. 2., ubi folia et caulis glabriuscula di- 

‘cuntur, lapsu calami pro glaberrima. — Hsskl. 

Catal. 883. 1. 
Diagn. nov. Caule 4-ped. alto, robusto, pe- 

renni aut suffruticoso; ramis et petiolis nigro- 

punctatis ; foliis mediocribus, 3-, rarius—5-lobis, 

aut subintegris, l-glandulosis, glaberrimzis , lobis 

acutis ; pedunculis erectis ; bracteis parvis, la- 

ciniatis ; corolla sulphurea, fundo concolore, 

parva ; capsula subglobosa, acuta ; seminibus 
nigris distinctis ; lana alba. — Nomen malaicum 

ac sundense: K. mokrze, 

2. Gossrriuu inprcum, Lam. 

Quoad Spec. Cf. DC. Prdr, 1. 456. 2. (Rmph. 

amb. IV. t. 12.) G. nigrum Hmlt. «, Wght. et 
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Arn. Prdr. 1. 54. 199? Wip. Rprt. IL. 312, 2? — 

Hsskl, Cat. 883. 3. 

Diagn. nov. Caule 3—5 ped. alto, debili, 

annuo, cum foliis bracteisque tomentoso ; ramis 

et petiolis haud punctatis; foliis mollibus , 1-glan- 

dulosis, 3—5-lobis, lobis ovato-oblongis, acumz- 

xatis , lobulis accedentibus inter lobos obtusis; 

pedunculis cernuis , dein perdulis ; bracteis 

parvis subintegris aut serratis; corolla parva lu- 

tea (dein rubescenti), fundo afrosanguinea ; 

capsula oviformti, subapiculata; seminibus di- 

stinctis nigro-fuscis ; lana alba. — Nomen 

sundense K. lumbut (humile) s. K. huma (ì. e. 

oryzelis siccis montanis cultum). 

3. Gossrrium neLiGrosum, L. 

Quoad Spec. Cf. DC. Prdr. I. 456. 8. Wght. 

et Arn. Prdr, I, 55. 200. Wip. Rprt. L. 312, 3. 

G. Nangking Meyen , Hsskrl. Catal. 883. 3a, 

Diag. nov. Caule 1,5—3,0 ped. alto, anauo; 

ramis et petiolis punctatis , hirtis ; foliis magnis, 

l-glandulosis, subtus hirtis, 3—5 lobis, lobis 

subacuminatis ; pedunculis erectis ; bracteis me- 

dioeribus, laciniato-serratis; corolla sulphurea 

(dein rosea), fundo concolore , magna; capsula 

grandi oviformi apiculata ; seminibus znigris, 

distinctis ; lana durido-fulvescenti. — Nomen 

sundense: K. hiedüng, ì, e. nigrum. 

á, Gossyerum virirovium , Lam. 

Qwoad Spec. Cf, DC, Prdr. 1. 456. 5. Bl, 
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Bijdr, 75. — G, brasiliense Mss Wip. 1. 312 

6. — G. nigrum Hmlt. a? — Wip. Rprt. L. 

312. 2? — Hsskl. Catal. 883. 5. 

Diagn. nov. Gaule 5—7 ped. alto, sufFruti- 

coso ‚ imoque frutescente ; ramis et petiolis xigra- 

punctatis; foliis grandibus, 8—5-parlitis , hir- 

sutiusculis , 1—3 glandulosis , lobis oblongis, 

acuminatis ; pedunculis erectis ; bracteis grandi- 

bus lacindatis ; corolla grand, aurea, fundo con> 

colore; capsula cylindrico-oblonga , (2,5—3,0 poll, 
longa), acuminata ; seminibus conglobato-adhae- 

rentibus in pyramidem, nigris; lana alba, — 

Nomen sundense; K. gedeh (i, e. magnum), 

B. MACULIFLORUM. 

Hsskl. Cat‚ 1, c., a specie normali differt tan- 

tum corollae fundo purpureo et capsula longia= 

re! cf. Rmph, amb. IV. 37. t. 13. Lobé clt. 

Gott. 24. 8. Coton de Guyenne. — Nomen sun- 

dense idem quod speciei, nunc autem et K. ben= 

gala (i. e, e Bengalia introductum) dicitur, 

B, Gossrrruw saxGuineum, Hsskl, 

Quoad Spec, Cf. Hsskl. Cat. p. 200. (3) — 

an G. purpuracens Poir, DC. Prdr, I. 457. 12. ? 

et dein G. nigrum Hmlt. 7. Wght. et Arn, Prdr. 

IL. 54. 199. Wip. Rprt. I. 312. 2? Coton à 

feuilles rouges N°, 20 Lobé Cult, Gott. p. 25. 

Diagn. nov, Gaule 7 ped. alto, anuuo, gra= 
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cili, ramosissimo; ramis, petiolis, foliorum ner- 

vis et pedunculis afro-sanguineis, hirsuto-to- 

mentosis ; foliis 5 lobis, lobis oblongo-lanceola= 

lis, acuminatis , lobulis acecessoriis inter majores, 

subtus eglandulosis ; foliis junioribus et bracteis 

sanguinolentis ; bracteis serratis; calyce et co« 

rolla magna, sanguineis; petalis ad basin zx- 

tensius maculatis ; capsula subglobosa, acutius- 

cula; seminibus viridi-velutinosis , lana longa, 

candida. Nomen sundense: K. bürrüm, i. e. 

rubrum s. K. taaun, ì. €, arinuum, 

1. Axopra HAsTATA, Cav. 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5287, Msn. Gen. 

27. Comm. 24, 27. , sed capsula dein in cocca sin- 

gula secedens-et inde vix a Sida Kth, sejungen- 

dum genus ! 

Quoad Spec Cf; DG. Prdr. Ls 458. 1. Sida 

Sprg. Syst. Veg: III, 115, qui plantam glabrius- 

eulam laudat, quae-in nostris speciminibus potius 

hirta et hispida evadit; folia scabra, ad margi- 

nes nervumgque medium nigro- maculata. 

1. Srma viscrmura, Bl 

Ouoad Gen. Cf. Endl, Gen. 5289, Msn. Gen. 

27. Comm. 24. 29. 

Quoad Spec. Cf. Bl. Bijdr, 76. Sprg. Syst. 

Veg. cur. post. 259. Wip. Kprt. I. 314. 8. 

Diagn. reform, Fols subrotundo-cordatis , 
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guperioribus oblongo-cordatis, summis lineari- 

oblongis, subeordatis , acuminatis, mucronato- 

crenatis, subtus pube stellato, mollibus; petiolis 

caulibusque viscoso=pubescentibus; pedicellis sub- 

solitariis, binisve 1-3-multifloris, petiolis brevio- 

ribus s, longioribus, ad apicem ramulorum con- 

fertis; petalis obcordatis, carpellis 5,2-rostratis.— 

Nomen sundense: Pompurutun (i. e‚ Triumfetta) 

Günjer. 

2. Sima HEDERAEFOLIA, Cav. 

Qwoad Spec. Cf, DC. Prdr, I. 463. 49. — 

Nomen sundense herbae hujus annuae : Sidagovi 

aroy (ì. e. repens.) 

3. Srpa acura, Brm; 

Quoad Spéc. Cf. DC. Prdr. 1, 460. 6. Bl. 

Bijdr. 75., cujus diagnosis a Candolleana differt: 

pedunculis nunc geminis, 1—2-floris, stipulis et 

calyce ciliolatis. Wght. et Arn. Prdr. I. 57. 210., 

ubi diagnosis fusior reformata. Wild. Sp. pl. III. 

753, 3. Rmph. amb. VI. (nec V. Wght. et Arn.) 

pag. 45. t. 18. 2 

Descriptionem vid, Rmph, 1. ce. St/agurium 

longifolium, cui addam notas nonnullas hisce 

(_) inclusas. 

Fruticulus elegans , ramnosissimus, ad 4—6 ped. 

altus; cortex in ramis inferioribus cinereus, in 

superioribus viridis, glaber ; folia sparsa , (pe= 
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tiolo 0,2—0,3 poll. longo, apice incrassato) , ju- 

niora e basi lata acuminata, profunde-dentata, 

(hine inde duplicato-serrato-dentata) , supra pilo- 

sa; adulta oblonga, angustata (1,7 poll. longa , 

0,3 —0,5 poll. lata), obtusiuscula, viridia glabra , 

mollia, nervis obliquis, saporis dulcis et viscosi, 

lactis odorem praebentia ; alabastrum conicum, 

axillare, breviter pedunculatum; calyx 5(—6)-fi- 

dus (tubo obverse conico, angulato , limbo in an- 

thesi patentissimo , laciniis acutissimis) , viridis; co- 

rolla pallide-lutea, patens , petalis inaequilateris 

(obovatis, altero latere productiore, rotundato, 

gilvis) ; calyx fructifer clausus; capsula 5—6- 

eocca; cocci oblongi, grisei „birostrati; dein de- 

sciscentes, 2-valves. — Nomen sundense; dagort 

lalakki, i, e. Sida masculina, 

â. SrpaA nrEOMBIFOLIA, L. 

Quoad Spec. Cf. DC. Prdr. I. 463. 35. Wild, 

Sp. pl. III. 740. 18. Cf. Wght. et Arn. Prdr. [, 

214. Adnot. 
Rami teretes , sanguinei, tomentoso-asperi, sti- 

pulae lineares, subulatae; petioli 0,2 poll. longí ; 

folia subrotunda, oblongo-lanceolata aut ovato- 

oblonga, dentata , basi cuneata , integerrima, 1,0— 

1,7 poll. longa, 0,7—1,4 poll. lata, supra atro- 

viridia, mollia, subtus incana, tomentosula; pe- 

dunculi axillares, solitarii, vix pollicares, supra 

medium articulati, uniflori; carpellorum rostra 

subulata, 
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Nomen sundenses Sidagorte aweweh, ì. @& 

Sida’ femnina , et sequentí speciei commune. 

5. StpA merusa, L. 

:Qwoad Spec, Cf. DC. Prdr. I. 462. 38, Bl 

Bijdr. 75. , cujus diagnosis a Candolleana differt: 

foliis, nue cuneiformibus s. lanceolatis, retusis s. 

obtusiusculis, pedicellis axillaribus, ad apicem ra= 

morum confertis ; earpellis nunc 10,2-rostratis. — 

Wght. et. Arn, Prdr. I, 58. 215; — cujus dia- 

gnosis ab utraque antecedente differt: foliis sub» 

tus tementosis, stipulis subulatis „ petiolo, longiori- 

bus; pedicellis folia subaequantibus, medio are 

ticulatis. „ _… _” j p 

Descript. Vid. Rmph. VL 44. Silagurium 

rotundum t, 19, — Fruticulus lignosus, ramo- 

sissimus, ulnam altitudine adaequans; cortex in- 

ferne cinereo-viridis, in ramulis fuscus, glaber , 

lentus, viscidus ; folia sparsa, ad basin bisetosa , 

0,7—1 poll. longa, 0,2—0,6 poll, lat., versus 

apicem dilatata, saepe bifida , versus basin angu- 

stata „dentata „ supra atroviridia , glabra ‚ sublus 

pallidiora „ venosa , in uberioribus folia 1,0—1,5 

poll. longa, 0,5—1,0 poll. lata , apice magis ro- 

tundata, vix bifida, aut retusa , peduneculi 1-flori, 

calyx 5-fidus „viridis „ patens „dein connivens , fru- 

ctum; obtegens; corolla patens, vitellina; capsula 

rostrata, — Obs, Omnes hae Sidae species annuae 

sunt , sed saepius basi frutescunt, 
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Î. AsuriLox winsurum, Rmph. 

Quoad' Gen, Cf. Endl. Gen. 5292. Men. Gen. 

27. Comm: 24, 25. 

Quoad: Spec, Cf. Rmph. amb. IV. 29. t. 10, 

Sida ‘hirta Lam. DC. Prdr. I. 470. 147, Bl, 

Bijdr: 78;, cujus diagnosis a Candolleana differt : 

foliis-subacuminatis cum muerone ; pubescenti- 

mollibus, subtus albidis, pedunculis petiolo bre- 

vioribus, carpellis 18—22 , calyce longioribus; 

ramis petiolisque pilosiusculis, — Hisce notis di- 

versis. jam sufficienter adparet plantäam nostram 

magnopere esse variabilem; in speeiminibus no- 

stris, capsula calyce brevior evadit, nec uti Blu- 

me Vir elbrr. vult ,longior; — et tota planta plane 

eum deseriptione Rumphii quadrat, quare patet , 

hanc eandem esse quam Abutilon graveolens Wght. 

el Arn; Prdr, 1. 56, 208. , qui descriptionem Rum= 

phii bonam, iconem malam dicunt et haud in- 

caute admonent, hanc speciem una cum A, Airto 

Don., astatieo Don. , et dico Don. solummodo 

varietates unius speciei praebere, Quod habeo in 

horto Abutfilon populifolium Sweèt, a Wght. et 

Arn. (DC. 205. Wip. Rprt. I. 323. 4. @.) ad 4. 

indicum G. Don. varietatis 3, instar ductum, for- 

mis innumeris in prius transire videtur et opinio- 

nem nostram sustinet. — Species utraque nomine 

sundaico; Sidagori, i. e. Sida salutatur, 

2. AgruriLon ArnopvgeuReum, Hsskl. 

Quoad Spee, Cf. Sida atropurpurea Bl Bijdr. 
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77. Sprg. Syst. Veg. cur. post 259. Species 

magnopere affinis A. stipulari Prsl. Wip. Rprt. 

L 323. 9. et 4. gwichenotiano Don. Wip. 1. c. 

11. a quorum priori differt: (e diagnosibus) foliis 

haud 3-lobis, carpellis truncatis, acuminatis, ca- 

Iyce longioribus et forsan colore corollae? — a 

posteriore, foliis inaequaliter crenulatis, stipulis 

inaequaliter cordatis, carpellis uti supra! — No- 

men sundense idem quod Commersoniae javensis : 
Handeong. 

3. ABUTILON LESCHENAULTIANUM, Hsskl. 

Quoad Spec. Cf. DG, Prdr, II, 468. 114. an 

forsan A. polyandrum W.et A. Prdr. I. 55. 202. 

Wip. Rprt. 1. 322, 1. huc referendum? 

212. STERULIACEAE, Vnt. Endl, Gen. 
p: 987. Ench. 513. 

1, Gossaurinus ALBA, Hmlt. 

Quoad Gen. Cf, Msn. Gen. 28. Comment. 24. 

9. Eriodendron DC. C. Gossampinus Schtt. et 

Endl, Gen. 5302, 

Quoad Spec. Cf. Arbor Gossampina Rmph. 

L 194. t.80. Zriodendron anfractuosum Bl. 

Bijdr. 81. Weght. et Arn. Prdr. IL. 61. 228. Z. 

anfr. «. indicum DC. Prdr; I. 479. 2. E. orien- 

tale Std. Nomclt. ed. II. Bombax pentandrum 

L. Bl Rumphia t‚ 104, — Rheed, mal, UI. 
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t. 49 —51. Arbor ramis paucis, horizontalibus 

valde insignis; lana carpica ad pulvinaria im- 

plenda utilissima, nec ad fila ducenda; folia ad 

lavandos capillos adhibentur; rami imoque trunci 

abscissi in solum denuo immissì radices celerrime 

proferunt; lignum autem inutile et ne ab igne 

quidem consumitur, 

Nomen malaicum; Kapok, sundense; Randu. 

1. Oarnorgzcrvu viseroum , Hsskl. 

Quoad Gen. Cf. Msn. Gen. 29. Hsskl. Adnt, 

893. Helicteres L. Orthothecium Schtt. et Endl, 

Gen. 5316. D. et auctor. —- Nec ad ;sect. IL, 

JTsora Schtt. et Endl, Wip. Rprt. IL. 384, 

Quoad Spec. Cf. Hsskl, Adn. 893. 1. Hsskl, 

Cat. 202, Flores ad basin calycis viscido-villosi , 

bracteis binis filiformibus et glandula stipitata 

viridibus praediti , corolla alba, capsula muricibus 

elongatis, filiformibus, villosissimis tecta. — Bl, 

Bijdr. 79. Sprg. Syst. Veg. 256. Wilp, Rprt. L 

334. 19. — Cf. Wilp, Kprt. Sppl. 1. p. 794, — 

Nomen sundense toti generi commune: Kokondo- 

lan, i. e. testiculi. 

2. Omrnornecium JAVENSE , Hsskl. 

Quoad Gen. Cf. spec. anteced. 

Qwoad Spec. Cf. Hsskl. Catal. 893. 3. (p. 202.) 

B). Bijdr. 334, — An Helicteres sundaica 'G, Don. 

Wip. Rprt. II. 332. 2. II. 794. 3. huc referenda 

species ? 
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Snflrutex ramosissimus , rami teretes, juniores 
puberuli ; slipulae “lineares, subulatae, minimae , 
deciduae, folia brevi- -petiolata, petioli 0,1 poll. 
longi , semiteretes ; lamina oblongo- s. ovato- Jan= 
ceolata, ‘basi ei, obsolete-cordata, hin, 

ta, er viridis, laevis, Viba glaattrednti tomen- 
tasa ; inflorescenlia axillaris, subracemosa; pedun- 
culi saepius bini, alter pauciflorus; flores bra- 

cteolati ;, bracteolae, breves ; calyx, campanulatus , 

5-dentatus, bilabiatus, labium superius 3-denta- 
tum , inferius bidentatùm:; corolla.-5-petala,‘pe- 
tâla subaequalia’, lilacina „únguïculata ; ad'faucem 

bidentata, hine inde eohaerentia , limbo obovato’; 

stamina 10; filamenta in columnam ‘eonnata-api= 
te decemdentatam; dentes antheriferi ; antherae 

introrsae , biloculatae ; toeuli” ria: “longitudiualt 
dehiscentes; germen ‘stipite Iongitudine tubi ealy- 

eis suffultum , conicum, inter filamentotumi apîces 

liberos oecultum ; stylus simplex filiformis; stigma 
stbelavatum ; fructus capsulares , oblongi, aäpicu- 

tati, murieatì, 5-loculati , 5-valves (deumine' termie= 

mali 5-fido) ; semina in leulo quoquë plurimi. * 

3, OrrHornecmum minsurum, Hsskl. 
1 Î E Ï KIOMTA … 

Quoad Gen, Cf, spec prior, 

Quoad Spec. Cf, Usskl,- Catal..893. 4, Hsskt. 

adnot. iid. flores ad basia ccalysis incanossangui- 

nei „bracteis, binis,lineari-filiformibus et glandula 

sessili sanguineis praediti , corolla sanguinea. — 
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Cf. DC, Prdr, 1. 476. et BL Bijdr. 80, ubi dia- 

gnosis Blumeana a Candolleana hisce notis diversa 

(ef. Sprg Syst. Veg. cur. post. 256.): Foliis 

ovato-oblongis, acuminatis, basi subeordatis, du- 

plicato-dentatis , supra stellato-scabris, subtus stel- 

lato-tomentosis „ spicis axillaribus , solitariis s, con- 

fertis; addenda ‚sunt haecce: folia trinervia , basi 

inaequilatera, basi, nunc paulo attenuata, spicae 

saepe 2-stichae, calycis limbus subbilabiatus , den- 

tes superiores 3, inferiores 2, corolla subbilabia- 

ta, petala, superiora, 2, inferiora 3, sanguinea, 

limbus petalorum. spathulatus, fructus _ stellato- 

pilosus, pilis minutis, densissimis, 

1. Isona nk Wht. Hsskl. 

Quoad Gen, Cf. Msn. Gen. 29, Comm. 2524, 

Helicteres subgen. 6. Isora Schtt. et rn Gen. 

5316. et auctor. 

Quoad Spec. Cf. Hasskl. Catal. 894, L 1 ver- 

stcolor Hsskl, Adnot. 894, 1. (ob petala”s mire prie 

mum glaucescenti -viridia dein Kermesina). — — He- 

licteres Isora L. DC. Prdr. 1. 475. 1. Bl Bijdr. 

79. Wght. et Arn. Prdr. I, 60, “24, L. «, an 

H. Roxburghit Don. Wip. Rprt, II. 794, d hujus 

loei? — Rmph. amb, VII. 32,.t, 17, 1, Rheed. mal, 

VL t.30. — Caulis fruticosus ; ramuli teretes , viri- 

des, pubescentes, s. holosericei ; ; stipulae subulatae - 

deciduae; petioli pollicem longi, semi-tereles, cum 

foliorum pagina inferiore pubescentes ss holosericei; 

folia sub-orbicularia, basi cordata, apice acumi- 
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nata , margine duplicato-dentata , supra hirta ; pé- 
duneuli gemini, axillares, breves, 0,2—0,4 poll, 
longi, 2—8-flori; bracteae minutae, subulatae, ad 
basin pedicellorum; calyx infundibuliformis, lim- 

bus bilabiatus ; labiis 2-fidis, aut saepius limbus 

tripartilus, uno latere irregulariter fisso, lacinia 

media subbidentata, extus puberulus, intus laevis, 

lutescens, fundus nectarifer atro-purpureus. Pe 

tala 5, primum glaucescenti viridia, dein kerme- 

sina, longe unguiculata, appendiculata, (omnia) ad 

fâucem unguium linearium , canaliculatarum , infe- 

riorum appendiculae angustiores, superiorum ca- 

ralem tubum staminiferum amplectentem imoque 

petalorum inferiorum ungues sistentem, forman- 

tes; lamina superiorum ängustiores, ovato-oblongae, 

inflexae, lateralium binorum minores, latiores , sub- 

quadratae, basi in unguis latus posterius decurren- 

tes; apice truncato- obsolete sinuato- aut triden- 

tato; stamina 10, filamenta connata in urceolum 

cum germinis stipite connatum, 10-dentatum ; dentes 

membranacei, ovati, acuti, apice conniventes, ger- 

men foventes, antherae supra basin dorso affixae , 

ante anthesin declinatae, inde extrorsae , dein 

erectae , introrsae subreniformes, rubentes, bilocu- 

latae, longitudine dentium; loculi rima longitu- 

dinali dehiscentes; stipes longissimus , bipollicaris, 

germen conicum, minutum gerens quinquelocula— 

tum; gemmulae in loculis plurimae; stylus ger- 

men ‘longitudine superans, flexuosum, filiforme, 

stigma terminale, punctiforme ; fructus capsularis, 

5 loculatus, oblongus, acuminatus; loculi s. potius 
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earpella sublibera, spiraliter torta, polysperma; 

semina subcubica, rugosa, fusca. — Nomen sun- 

dense ac malaicum: Kokondolan s. Cuteran , 

i. e. cochlea, 

STERGULIA, Z. 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5320. et Sppl. 

IL. et III. Msn. Gen. 30. Com. 25. 3 sskl, 

Diagn. nov. 153. Catal. hrt. 609, et Adnot. 

896 (1). — Pompila Noronh. Verh. Bat. Gen. 

Vv. 66. 

Sterculiae plurimae Blumeanae ad Southwel- 
liam Salisb. reducendae sunt, imo S, cordata 

Bl. , wrceolata Sm., subpeltata Bl, robilis 

Smth., coccinea Rxb., Blume Don., rubigt- 

nosa Vnt., grandiflora Vnt. —; quoad flores 

Heritieram Ait. Endl. Gen. 9319, quoad fructus 

Sterculiam L. referendae. 

Flores polygami, calyx 3-6 fidus. Staminife- 

ri: filamenta in columnam antheras ia capitulum 

connatas gerentem coalita. Hermaphroditi: sta- 

mina 1015, filamenta subnulla, antherae stipiti 

germinis insertae, sessiles; germen stipitatum e car- 

pidiis 3—5 arcte connatis, 3—5-loculatum; gem- 

mulae biseriatae, angulo interno adnatae ; stylus 

simplex ; stigma capitatum, 3—5-lobum; fructus e 

earpellis follicularibus „ sejunctis, divaricalis, 3-5 

partitus; folliculi 2—5-spermi, coriacei, sutura 

superiore seminifera dehiscentes; semina arillata, 

arilus tenuis, albidus, membrana tenuissima, nigra 

NAT. TIJDSCHR, D, XII. St. 2, 8 
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fectus, (epidermis sueculenta, arillaeformis End, 

Ench. 514, et Gen. 287. ad char, fam.) ; albumer 

periphaericum, 2- partitum, cotyledones crassae, 

carnosae, dd margines tenues, inter albumen pro- 

minulas huic adnatae, medio ctassiores, basi cor= 

datae; radicula globosa, vix inter lobos cotyledo- 

num prominula, gemmula conica , minuta. — No 

men sundense Southwelliae est Hantap. — An 

potius’genus Linneanum Sterculia in diversa se- 

jungendum? ef, Endl, Gen. 5320. Msn. Gen. 30 

et 31. Comment, 25. — Southwellia et Poect- 

lodermis conjungendae videntuf, cum in priori 

éarpella jam plus minus stipulata evadant. 

Ï. Srerourra roerma, L. 

Quoad Spee. Cf. Endl. Gen. 5320. a:, DC. 
Prdr. IL. 483. 27. Bl. Bijdr. 84, Sonner. Voyag. 
II. 234. t. 132. (trnst. germ. p. 183.) Wght. et 

Arn. Prdr. IE, 60. 236, — Rmph. amb. III. 168. 

t. 107. a. Clompanus major. — Nomen sunden- 

se: Kepoh s, Dangdur gedek. 

2, StERCULIA URCEOLATA, Smth, 

Quoad Spec. Cf, DG, Prdr. I. 482, 10. Bl. 

Bijdr. 83. Rmph. amb. III. 169. t. 107. b. 
Clompanus minor, Diagnosis Blumeana a Candol- 

leana differt : fol, obtusiusculis, basi rotundatis, in= 

tegris, coriaceis, glabris, panicula et calyce stel- 

lato-tomentosis , calycis laciniis linearibus, apice 

connexis, 
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3. Srercoria corpata, Bl. 

Övoad Spec. Cf. Bl. Bijdr. 83. Sprg. Syst; 

Veg. cur. poss. 256. Wip. Rprt. L. 335. 13. — 
Southwellia Blumei Wght. ex Std. Nomelt. bot. 

€d, II. — Magnopere affinis S4, macrophyllae 
Vat. DC. Prdr, I. 483. 18, quam Wght et Arns 

Prdr. K, 62, 281. varietatem habent S. populi- 

foliae Rib. quae Hildegardia Schitt. et Endl. 
Gen. 1, ce. h., dum nostra ad Southwelliam dus 

Eenda, — S. macrophylla Sprg. Syst. Vegs curs 

poss. 256. Arbor alta, folia juvenilia profunde 
eordata, subrotunda, margine integerrima , sinuata 

imogue obtuse-lobata, subtus tomento persicino 

tecta, supra glabra, nondum evoluta, aut vix evoluta 

cum petiolis €t stipulis lanceelato-acuminatis, fer= 

rugineo-tomentosa; ramorum fructiferorum basi 

subcordato-emarginata, breviter obfuseque acumi- 

nata, 3—6 poll. longa, 2—3,5 poll. lata, subtus 

et praeprimis petioli teretes 1,0 poll, longi, utrin= 

que incrassati, dense ferrugineo-tomentosìi, ad apì- 

cem ramulorum congesta; — inflorescentiae pä- 

niculatae infra folia congesta nutantes aut divari- 

eatae; flores hermaphroditi, Calyx campanulato- 

urceolatus, extus uti tota inflorescentia cinnamo- 

meo-tomentosus; limbus 5-fidus, patens, pilis den= 

sis, purpureis tectus; germen stipite subgloboso 

suffultum, 5-loculatum, roseum, pubescens ; stylus 

brevis, albescens; sligma radiatim , 5-lobum; sta- 

mina 1Q ad. basin germinis apict stipitis inserta, 

filamenta libera, brevissima , tenera’; antherae ex- 
8» 
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trorsae , basi germinis incumbentes, subgloboso-di- 

dymae; carpella oblonga, utrinque acutiuscula, 2,5 

poll. longa, 1,5 poll. lata, extus cinnabarina, intus 

rosea; semina 4—5 juxta suturam centralem affixa , 

biseriata, 0,5 poll. longa, 0,3 poll. crassa, obtuse 

oviformia, nigra, sericantia ; umbilicus albidus; 

arillus carnosus, albidus, testae arcte adhaerens, 

membrana fragili secernenda, nigra tectus; testa 

atro-sanguinea, coriacea ‚ membrana interna cin= 

namomea ; albumen crassum, extus croceumi, em- 

bryum involvens ; radicula centripeta, umbilico 

econtraria, brevis, obtuse conica; cotyledones lon- 

gitudine seminis, extus albumini arctissimae ad- 

nexae, sed sectioni transversali linea limitatae , 

praeterea autem a facie exteriore vix dislinguen- 

dae, nisi linea dilutigre laterali, 

Nomen sundense: Mantap badak (grandis) s. 

H. häülang. 
* 

Á, SreRcuLIA sunPELTATA, Bl, 

Ouoad Spec. Cf. Bl Bijdr. 83. Sprg. Syst. 

Veg. cur. post. 256. Wip. Rprt. IL. 335. 12, — 

Afin. 57. Wallichiüü G. Don. Wip. Rprt. II. 

795. 4. 

5e STERGULIA NOBILIS , Sm, 

Quoad Spec. Cf. DC. Prdr. I. 482. 3. St. 

Balangham. Act. Bl. Bijdr. 82. nec L. DG, Prdr, 

1. 482, 2, Wght. et Arn, Prdr. I. 62. 229. 
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Southwellia nobilis Salsb. Hsskl, Mss. olim, — 

Diagnosis Blumeana a Candolleana diversa: fo- 

lis elliptico-oblongis, basi rotundatis, apice obtu- 

siusculis, integerrimis , floribus paniculatis. — Spe- 

cies haecce differt a Sf, Balangha L. foliorum 

ac carpellorùm forma et seminum multitudine , 

ni aliis signis! — S£. ureeolata Bl, e diagn. Blu- 

meanis vix diversa ni paniculae glabritie! — e 

Candolleanis differt: foliis glabris, carpellis oligo- 

spermis. Arboralta, folia majuscula, 8—12 poll, 

longa, 1,5—5,0 poll. lata, oblonga, aut obovato- 

oblonga, imoqueelliptica, acuta, aut obtusiuscula, 

basi parum attenuata , subrotundata, utrinque gla- 

berrima, integerrima; petioli 1—3 poll, utrinque 

incrassati, subteretes , inflorescentia axillaris race- 

moso-paniculata, tota minute stellato-puberula, 

pili stellati in pedunculis sanguinei (sed sub lente 

tantum distinguendi); pedicelli 0,2—0,3 poll. lon- 

gi, apice crassiusculo ; calyx urceolatus, in ala- 

bastro obtuse conicus, tubo incano-tomentoso, in= 

tus punieeo, dentibus calycis longitudine, viridi- 

lutescentibus, glabriusculis, intus villosis, apice co« 

haerentibus, 3—5; flores staminiferi : columna an- 

therifera tenuis, filamentum simulans , sub apice in- 

eurva, tubi longitudine calycis; antherae 3—5, 

ad apicem columnae capitato-adnatae, extrorsae 

luteae ; pistilligeri et hermaphroditi (vide supra ad 

char. gen.) : antherae lineares, biloculatae; carpella 

3-distincta, ovata, mucronata, extus coccinea, in- 

tus phoenicea, supra dehiscentia, 2 —Áá sperma, se- 

mina suturae ventrali adnata, oblonga, 0,75 poll, 
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longa: caet. ord, supr. Char. gen. — Nomen sun- 

dense: Hantap passung. 

6. Srercurra coccinea, Rxbe 

Quoad Spec. Cf. DC. Prdr. I, 482. 11. Ar- 
bor alta. 

7e Srrrcvrra Brumer, G, Don. 

Quoad Spec. Cf. Wip. Rprt. II. 795. 1. St, 

lanceolata Bl. Bijdr,. 82. nec Cad. DG, Prdr, I, 

481. 1., a qua nostra diversa: foliis oblongo-lan- 

ceolatis, obtuse-acuminatis, glabris, carpellis ova- 

tis; laciniis calycinis linearibus, apice connexis. — 

Nomen sundense arboris altae: Hantap vatu 

(lapidea). 

8. SrERCULIA GRANDIFLORA, Voi. 

Ouoad Spec. Cf. DC, Prdr. IL, 482. 7. Sprng 

Syst. Veg. III. 83. 13. — Arbor alta, rami te- 

retes , juniores rubiginosi, teretes, verrucosi, glabri; 

folia ovata, ovato-oblonga, aut obovata, basi sub- 

rotunda, aut subaitenuata, apice acuta, aut breviter 

acuminata, coriacea, utrinque glaberrima, integer- 

rima , 3,1—8,5 poll. longa, 2—4 poll, lata, 

nervis supra sanguineis; petiolus 1,0—1,5 poll. 

longus, teres, supra saepe sanguineus, utrinque in- 

crassatus, glaber ; inflorescentia racemosa , aut ra= 

eemoso-paniculata, 3—4á4 poll. longa ; peduncu- 



115 

Jus communis 3—4 poll. longus, sanguineus, sub- 

tomentosus, pedicelli virides, patentes, saepe ra- 

mosi, aut medio artieulati; calycis tubus campa- 

nulatus, extus viridiusculus, tomentosus , intus ad 

basin phoeniceus, limbus tubo 3—4-plo major, 

5—6 partitus; laciniae patentes, lineares, intus 

hirsutae, margine reflexae , apice adscender‘es, 

0,4 poll. longae ; flores staminiferi: columna sta- 

minifera brevis, subincurva, capitulum anthe- 

rarum subglobosum ; pistilliferi: germen 83 —5-lo- 

culatum, 3—5 sulcatum, villosum , basi antheris 

gubsessilibus, adpressis cinctum; stylus brevis, sub- 

nutans; stigma 3—5 lobum; lobi dilatati, sub- 

reflexi; gemmulae in germinis loculo quoque 

plures; carpella 3, kermesina, oblonga, utrinque 

acuminata, intus coccinea , laevia; semina 3—4 in 

singulo carpello, badia. 

Nomen sundense: Mantap beeas, ì. e. Ster- 

culia feminis oryzae, 

9. SrencurrA coLORATA, Rxb. 

Quvoad Spec. Cf. Endl. Gen. 1. ce. 1, DG. 

Prdr. I. 483. 22, Weght. et Arn. Prdr. 1. 63, 

233. — Nomen sundense: Hantap hülang. 8 

213. BUTTNERICEAE, Prdr. Endl. Gen. 

p: 995. Ench. 518. 

je Ì Couxersosra savensis, G. Don. 

Quoad Gen, Gen. Endl. Gen. 32, Comm. 26. 

5. add. 344, Lam [ll t. 218, 
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Quoad Spec. Cf. Wip. Rprt. Il. 795. 2. an 

jure a s. echinata Trst. sejuncta species? Cf. Bl 
Bijdr, 86. DC. Prdr. 1, 486. — Rmph. amb. 

III. t. 119, Trst. Gen. p. 44, — Ricinus odora- 

tus Noroah. Verh. Bat. Gen. V. 81, Rami tere- 

tes, badii, tomentosi, juniores fulvo-tomentosi ; fo- 

lia petiolo 0,5 poll, longo, crasso, tereti, tomen- 

toso , ovato-oblonga , acuminata, basi cordata, plus 

minus inaequilatera, dentato-serrata, juniora su- 

pra pubera, seniora in nervis tantum tomentosa, 

subtus incano-tomentosa, 4—8 poll. longa, 2—4 

poll. lata ; inflorescenlia eymosa, axillaris, aut ter- 

minalis, saepe evolutione rami axillaris oppositi= 

folia, fulvo-tomentosa ; pedicelli breves, bracteolis 

minutissimis, linearibus suffulti; alabastrum glo- 

bosum, subpyramidale, valvatum; calyx 5-partitus, 

corollaceus, albidus; petala 5, e basi cucullata in- 

tus sanguinea, longe mueronata, mucro 0,1 poll. 

longus, apice sub-emarginatus; stamina filamentis 

basi connatis 10, alteris ferlilibus reflexis, apice 

indivisis, antheriferis; anthera oblonga, basi emar- 

ginata, lateraliler dehiscens; alteris sterilibus pe- 

taloideis, lanceolatis, albidis, stellatim peltatis; ger= 

men globoso-conicum, villosum, 5-loculatum, gem- 

mulae in loculo quoque 3—4 ; stylis minuti, 

stigmata globosa; capsula setis carnosis, stellato- 

pilosis tecta, 5-loculata ; semina in loculis gemina 

caet. Vid. Lamill. t‚ 218, — Nomen sundense: 

Kiurat s. Handeong. 
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1, AgrRomaA AucustA, L. 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5330. Msn. Gen. 

82. Com. 26. 1. 

Quoad Spec, Cf. Wild. sp. plt. III. 1424. et 

seq. Bl. Bijdr. 88. DC. Prdr. T. 488. 1. — Blumei 

diagnosis a Candolleana hisce diversa : ramis velu- 

tino-tomentosa , foliis adultis, ovato-oblongis, acu- 

minatis, serrulatis, subtus tomentosis et pube stellata 

scabris, inferioribus subrotundo-cordatis, 5-angula- 

ribus: cf. Wght. et Arn, Prdr, LL. 65. 241. — 

Deserpt. optimam vid, Wid, 1. e. 1425., cui ad- 

denda haecce: folia inferiora diametro pedali cir- 

citer, superiora 5—9 poll, longa, 3,5—6,0 poll, 

lata, nervis cum ramorum latere superiore petio- 

loque rubro-tomentosis, facies foliorum superior 

nitens, sed tactu mollis; petiolis foliorum supe- 

riorum vix 0,5 poll. longis, intermediorum 4—6 

poll. longis, inferiorum 12—14 poll. longis; cap- 

gulae pube stellata, pruriente, decidua tectae, 

Nomen sundense generis: Kiketjangkter. 

2. Arroma morris, DC, 

Quoad Spec. Cf, DC. Prdr. I. 485. 3., ubi 

species haecce dubie varietas forsan 4. fastuosae 

dicitur, quas Sprengelius divus in Syst, Veg. cur. 

post. conjunxit sine dubio, etsi suflicienter diversae 

cf, Bl Bijdr, 85. Wip. Rpct. L. 337. L. 
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1. Bürrnerta Ancurara, Hsskl. 

Qupad Gen. Cf. Endl. Gen. 5331. 

Quoad Spec. Cf. Hsskl. Catal. 598. b. 1. (I). 

An B. flaccida Spanoghe Wip. Rprt. 1. 338. 1. , 

affin. B. macrophyllae H‚ B. K. Sprg. Syst. Veg. I, 

790. 14. DC. Prdr. I. 436. 4. et B, asperae Golbr. 
Sprg. Syst. Veg. cur. post. 93. 21. 

Frutex scandens, inermis, ramis 5-angularibus , 

glabris, junioribus minutissime rubenti-puberulis; 

foliis petiolis longis, patentibus instructis, obsolete 

angulatis, uirinque incrassatis , lamina subrotundo- 

cordata, acuta, apice retusa, mucronulata , integer- 

rima, juniorum rubenti-minutissime puberula , adul- 

torum subcoriacea, glaberrima, supra nitida; pe- 

dunculis subternis, petiolo brevioribus, erecto-pa- 

tentibus, cymoso-paniculatis, floribus parvis. Pe- 

talorum unguis et ligula sanguinei coloris, cucullus 

flavescens, sepala rubentia. — Reperi in Javae 

“occidentalis sylvis liltoreis provinciae Bantam, 

anno 1841, 

1. Tgrorroma Cacao, L. 

Qvoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5333. Msn. Gen. 

82. Com. 26. 2., sed stylus apice 5-partitus (stigma 

5-partitum Msn.), laciniis subulalis. 

Ovoad Spec. Cf. DC. Prdr. T. 484. 1. Bl. Bijdr. 

84., cujus diagnosis a Candolleana differt: foliis 

elliptico-oblongis, integerrimis, glabris, ad costam 

supra pube brevissima velutinis, fruclibus oblongis 
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ebtusis, costis 1O-elevatis, rugosis, cf. Wght. et 

Arn. Prdr. IL. 64. — Descriptionem vid. Nees et 

Eberm. Ph. Bot. III. 370. Folia 10—14 poll, 

longa, 3—5 poll. lata , coriacea subpergamacea ; 

petala cerina, unguibus basi attenuatis, albescenti- 

bus sanguineo-striata; filamenta sterilia subulata , 

erecta, apice sanguinea. » 

Nomen a Malaiis ac Sijes admissum ac 

mutilatum: Zjoklat. « 

1. Gvazvma Bruxer, Don. 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5334. Sed: tur 

bus stamineus brevissimus. Msn. Gen. 32. Com. 26. 4. 

Lam. ll. t‚, 637. 

Quoad Spec. Cf. Wip. Rprt. I. 340. 1, G. fo- 

mentosa, Bl. Bijdr. 85. Wght. et Arn. Prdr, I, 

64. 240. G. tomentosa .? Cumanensis H. B. K‚ 

DC. Prdr. I, 485. 2. Hsskl, Catal. 900. 1. Diagn, 

nov. 154. 

Arbor alta; rami teretes, juniores stellato-tomen- 

tosi, una cum petiolis et inflorescentia teretibus 

0,2—1,0 poll. longis ; folia ovato-oblonga, in ramis 

floriferis 2,2—4,5 poll. longa, 1—2 poll. lata, in 

uberioribus 5—8 poll. longa, 8 —5 poll. lata; 

plus minusve inaequilatera, basi cordata, apice 

acuminata, crenato-serrata , supra juniora pube- 

rula, seniora subglabra, in nervis tantum puberula ; 

inflorescentia paniculato-racemosa, folio plus du- 

plo minor, multiflora; pedunculi ad ramificationem 

bracteolati , rubentes, stellato-tomentosi ; calyx 3- 
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sepalus, sepalo uno angustiore ; petala basi flavescen- 

lia „striis sanguineis ‚ligula sanguinea lineari-bifida; 

laciniae tubi staminiferi steriles lanceolatae , pube- 

rulae, virides 4 fertiles angustae, apice subdilatatae, 

sub -ramosae; antherae 3 -subrotundae; capsula 

5 -gona, subglobosa, nigrescens; semina cineras- 

centia, argulata albuminosa: albumen periphae- 

ricum, carneum, albidum ; embryum axile; ra= 

dicula cylindrica versus hilum ad seminis extre- 

mitatem centripetam spectans; cotyledones corrue 

gato-plicatae. Nomen malaïcum et sundense: 

Djattie hollanda: ì. e. Tectonia Batavis intro- 

ducta, 

1. Kreisnovra Hosrira, L. 

Quoad Gén. Cf. Endl. Gen. 5335. Msn. Gen. 
33. Com. 26. 19. De generis affinitate vid, Wghte 

et Arn. Prdr. I. 63. IL. 

Quoad Spec. Cf. DG. Prdr, T. 488, 1. Bl, 

Bijdr. 86., cujus diagnosis a Candolleana diversa : 

foliis integerrimis, panicula divaricata terminalis, 

Wid. Sp. pl. IL. 871. Rmph. amb. UL, 177. 113, 

Arbor ; rami teretes, erassi, obsolete pentagoni, gla- 

bri; folia sparsa, orbiculato-cordata, acuminata , 

nune acuta, integerrima, 5-nervia; petioli folium 

subaequantes, subteretes, patentes; lamina pendula; 

inflorescentia paniculata, panicula ramosissina 

erecta, ramulis apice nutantibus, patens aequalis ; 

pedunculi secundarii, ternarii et pedicelli rubri, 

puberuli ; flores breviter pedicellati, cernui jepedi- 
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celli sub {lore articulati. Calyx 5-sepalus, sepala 

rosea, lineari-lanceolata , ima basi connata, apice 

conniventia et petala cum genitalibus obtegentia, 

vix aperta; corolla rosea, pelala 5, calyce minora , 

4-majora, ovata, acuta, e marginibus implicatis for- 

mam linearem aut lineari-lanceolatam praebentia; 
quïntum superius minus roseum, apice luteum, ur= 

eeoliforme, e marginibus duplicato-inflexis, apice 

apertum ; tubus staminiferus basi rectus, albescenti- 

roseus, puberulus, apice curvato rosea, gynopodium 

et germen fovens; apice 5-dentatus; dentes ovato- 

lanceolati, antheras 3-gerentes; germen longe sli- 

pitatum, globoso-conicum, pilosum, 5-loeulatum ; 

gemmulae in loculis plurimae; stylus simplex, erectus, 

filiformis, stigma subcapitatum , minutum ; fructus 

turbinati, carpellis 5, ultra medium connatis, in= 

flatis. 

_ Nomen sundense: Zjangholloh. 

1. RreprrsA BADIATA, Bl, 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5338. Melochtae 

WL subgen. Msn. Gen. 33. Com. 26. 15. 

Quoad Spee. Cf. Bl Bijdr. 86. Wip. Rprt. I. 

340. 1., ubi species haecce dubie ad 2. conca- 

tenatam ducitur, dum Spreng. Syst. Veg. cur. 

poss. 248. hanc ad A. corchorifoliam ducit. 

Comparata diagnosi utraque apud Candolleum 

Prdr. 1. 491. 12. et 492, 20. cum Blumeana, 

nostra inter utramque intermedia videtur, una in- 

feriores, altera superiores ramos referens, — Dia- 
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gnoses specieì utriusque apud Wght. et Arn. Prdr,Ì, 

68. 2456, Eerte diversae habendae, et e diagnosí 

R. concdtenatae , nostra huc pertinere videtur , 
uti et autores habent; sed ipsi autores dicunt 

adesse specimina intermedia inter speciem utrame 

que. Nostra ad iconem Rheedù mal, IX, t. 734 

pertinet, quam autores ad B. corchorifoliam 

ducunt, efsi haud bonam habeant. — Haud in= 

eaute forsan species hae tres in unam erint con- 

jungendae et nomine specifico communi salu= 

fandae, 

Nomen sündense hujus gêneris, ob habitus cum 

Sidae speciebus plurimis similitudinem , cum eo 

Sidarum commune: Sidagorie: 

Ì. Viserra inproa , Houtt. 

Quoad Gen. Cf, Endl. Gen. 5356. , citat. Houtt. 

Syst. (II.)? VL.? 287. t. 46. 3., ubi semina ap- 

tera sunt delineata, forsan copia seminum longeque 

tonservatorum alis delapsis? dum icon in omni- 

bus partibus reliquis plane nostram quadrat ars 

borem; ob semina aptera Steudel in Nomelt, bot, 

eumque secutus Candolleus (Prdr. T, XVIII. 490,) 
Visentam ad Riedlejam duxerunt, cf. Msn. Gen. 

33. Comm. 26. 16. Aleurodendron Rnwdt. Bl, 

Catal. 87. 

Quoad Spee. Cf. Houtt. 1. c.: WV. wmbellafa 

Bl. Bijdr. 88. (Endl. Gen. L c. ad fin.) V. java- 

nica Jungh. Wip. Rprt. IL. 351. 1. ubi deserpt. — 

V. alba Endl. Wip. l c. 2. Aleurodendron als 
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bim Rnwdt. Bl Cat. 87. Species liäecce a Can: 
dolleo ad Rzedlejam odoratam sed dubie ducta ; 

autoritate Steudelii quaerit, an,potius ad Z, ve= 

lutinam referenda? et forsan B. tiliaefolia DC. 

haud diversa habenda ! — Arbor haecce, sub no= 

mine sundensìi: Birfinu nota, vegetatione celer- 

rima insignis et ad plantationes obumbrandas op= 

timeadhibenda, Sunt mihi varietates binae, qua- 

rum flores, fructus imoque folia seniora plane 

inter se congruunt. 

«. ALBA; Hsskl, 

Foliis junioribus dense albido-mollibus, petiolis 

ramulisque imoque foliorum nervis albido-viridibuss 

Nomen sundense B. boddas (alba). 

B. rurescens, Hsskl, 

Foliis junioribus minus dense ac rubenti -molli- 

bus, peliolis, foliorum juniorum nervis ramulisqne 

plus minus rubentibus imoque rubris, Nomen sun- 

dense B, bürüm (rubra). 

1. PexrÁPETEs PHOENICEA, L, @. Anausri- 

FOLIA, Sprg. 

Ouoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5343. Weght. et 

Arn. Prdr. I. 67. X., qui pariter ac DC. Prdr. I. 

493, , calycem deciduum habent, quì persistens 

reperitur, dum Wild. (Sp. plt. HI. 727) involu- 

erum tantum caduecum laudat, Capsula apiculata 
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(nec acuminata Sprgl. Gen. 548), sed adsunt quo= 

que specimina alia foliis semper hastatis in eodem 

loco culta. Gotyledones cum radicula cylindrica, 

erassiuscula , quasi articulatae, foliaceae, contiguae, 

profunde bifidae, cynocephaloideae, — Msn, Gen.34, 

Comm. 27. 29. add. 344. 

Quoad Spec. et Var. Gf. Sprg. Syst, Veg. cur. 

post. 256., qui P. angustifoliam Bl. (Bijdr. 87. 

Wip. Rprt. 1. 349, 1.) varietatem habet P. phoe- 

niceae L. (DC. Prdr. I. 498. 1.), dum Wght. et 

Arnt. (Prdr. 1. 67, 248.) Blumeanam nullo modo 

a Linneana diversam putant. Cf. Wild. L c.; 

specimina nostra folia basi numquam hastata os- 

tendunt, uti sunt delineata apud Rmph, amb. V, 
t. 100. 1. 

Nomen sundense: Gagabusan, ì. e,‚ Jussiaea, 
ek 

1. PrerospeRMA DIVERSIFOLIUM, Bl. 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5252. Msn, Gen. 

84. Comm. 27, 31. add. 344. , fructus stipite 

Crasso polliceem longo suffultus! 

Qnoad Spec. Cf. Bl Bijdr. 88. Wip. Rprt, 1. 

350. 7. Dombeya Sprg. Syst. Veg. cur. post. 256, 
Steud. Nom. bot. ed. IL. — Aff PI, acerifolio 

Wld. ef. Wght. et Arnt. Prdr. IL. 69. 256. Arbor 

alta, elegans, folia obovato-oblonga, infra apicem 

plus-minusve retusa, apice ipso in acumen breve 

producto , basi aut profunde imoque saepius obli- 

que cordata, aut haud incisa indeque plus minus 

peltata, (folia ramorum uberiorum aut arboris ju- 
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venilis peltata 3—5 loba) , supra glabra, lucida, vi- 

ridia, subtus virescentì- albida, aut tomento ochraceo 

tecta, petioli ac rami juniores, tomento gilvo 

fulvove tecti, dein tomento deciduo albescentes; 

petioli breves, crassi. — Peduneuli fructiferi axil- 

lares, breves, crassi, ad apicem sepalis coriaceis 

linearibus et petalis spathulato-oblongis, emarcidis, 

diu persistentibus coronati; fructus stipite crasso , 
1,0 —1,2 poll. longo, suffultus, basi staminibus 

plurimis, filiformibus, emarcidis et hinc tortis, plane 

liberis cinctus, clavato-pentagonus , basi attenuatus, 

truncatus, apice acutus, extus furfure bombacino 

tectus ; dein ligaosus, capsularis; capsula 5-locu= 

lata, 5-valvis; valvae septigerae; semina in loculo 

quoque 8, epiptera (fructibus Securidacae inap- 

pendiculatae Hsskl.) simillima sed minora, sese 

imbricantia, angulo interno valvarum insidentia; 

ala tenuissima, semine plus duplo longa. 

Nomen sundense: Zjerlang. 

214. TILIACEAE, Jas. Endl. Gen. p. 1004. 
Erib. p. 521. 

1. Neesra Artissima, Bl. 

Ouoad affinit. et Gen. Cf. Endl. Gen. et 

Ench. 5308., ubi Bombaceis affine dicitur genus ! 

a quibus diversum filamentis ima basi tantum coa- 

litis, nec in tubum germen superantem connatis, 

seminibus nec lana nec pulpa involutis, et toto 

habitu ! — Tiliaceis imoque Eutiliaccis afli- 

NAT. Tijnscra, D, XII. St, 2. 9 
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nius! — ob filamenta sublibera, petala integra; 
antheras longitudinaliter dehiscentes; — ibique 

Zuheae Wid. Endl. Gen. 4365. ac Corchoro L, 

Endl. Gen. 5371, aliquot accedens! — a Malva- 

ceis imoque genere Thespesia Corr, Endl. Gen, 

5284., cui Sprengelius divus adjecit, genus hocce 

sat diversum ob filamenta , antheras, stigmata , 

fructum indehiscentem , semina etc. — Sprg. Syste 
Veg. cur. post. 257. Steud. nomenclt. bot. ed. II. — 

De citatis reliq. et specie vid, Endl. Le. Msn. 

Gen. 36. sub Esenbeckia. — Bl, Comm. 28. 5. 

add, 344. 

1. Concroruvs oprosrrirLoRus, Hsskt. 

Quoad Spec. Cf. Hsskl. Catal. 907. 1. C, acut- 

angulus Lam. (DC. Prdr. I. 505. 14.) ft, var: 

oppositiflorus Bl. Bijdr. 111. — Capsulae 610» 

angularis cornubus emarginatis, foliisque utrinque 

hispidis, floribusque foliis oppositis, diversa species ! 

etsi Wght, et Arn. (Prdr. I. 73, 268.) inter spe- 

cimen indicum orientale ac occidentale differen- 

tiam specificam haud observare potuerunt, 

1. TRIuMrErrTA VILLOSIUSCULA, Bl. 

Qwoad Spec. Cf. Bl Bijdr. 112, Wip. Rprt. IL. 

355.38. — T. lanigera Noronh. Verh. Bat. Gen. V. 

85,? Nomen sundense toti generi commune: Pom- 

parutan , specificum P. Konneng (lutea). 
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2: Tarumrerrá cANA, Bl, 

Ovoad Spec. Cf. Bl Bijdr. 113. Wilp. Rprt. 
1. 355,6. T. obliqua Lam. (DC. Prdr. 1. 508. 29) 
sec. Sprg. Syst. Veg. cur. post. 190. Steud. No- 

milt, ed, II. T. tomentosa Noronh. Verh, Bat. 

Gen. V. 85. ? — foliorum serraturae infimae. glan- 
dulosae! Nomen sundense P. Boddas (alba). 

1. GarwiA TONENTOSA, Jss, 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5376. Msn. Gen. 

83. Comm. 28. 24. add. 344. Sed stigma capita- 

tum, penicillatum , multifidum, drupa monopyrena 

(pyrenis reliquis aborientibus). 

Quoad Spee. Cf. DC. Prdr. IL. 509. 4. Bl. 
Bijdr. 114. , cujus diagnosis optima a Candolleana 
differt: foliis ovato-oblongis , acuminatis, inaequali= 

ter acute-serratis , pedunculis confertis, axillaribus, 

petiolo subaequalibus, floribus umbellatis, petalis 

minutis ; — fructus immaturi ad cibos acetosos ade 

hibentur, — Nomen sundense: Kateng s. Teten- 

goran 8. Kuray, ì. e. sponias s. Kibuang. 

2. GarewiA orvosirirorra, Hmlt. 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5376, Msn. 

Spr. cit., sed drupa pariter monopyrena tantum 

reperitur; generis novi typus sec, Wall. ex. DG. 

Prdr. 1, 509. 9. 
tE 
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Quoad Spec. Cf. DG. 1. e. sed pedunculi , quos 

(DC. 1. ce.) multifloros habet auctor Hamiltonius 

(olim Buchanan ), postremo 3-flori, ab ipso sunt 

laudati sec, Spreng. Syst. Veg. cur. post. 205. 24. , 

in nostra sunt 3-5 flori. 

Arbor alta, folia 2,5-—4,0 poll. longa, 1,5—2,2 

poll. lata, supra scabriuscula, pilis stellatis, singulis 

stipitatis, subtus una cum ramulis dense stellato- 

tomentosa, serrato-crenata, crenae infimae glan- 

dulosae, superiores ad paginam inferiorem tantum 

glandulis obsitae , alabastrum primo globosum, dein 

oblongo- conicum, valvatum; sepala 5 , oblongo= 

lanceolata, extus tricostata, tomentosa, intus albida, 

I-suleata, 0,7 poll. longa, O,L poll, lata, apice 

cucullata , dein reflexo-patentissima ; petala 5, se- 

palis alterna, ad basin stipitis germiniferi inserla, 

basi lato- et crasso-unguiculata, ungue subrotun- 

da, ad laminam dense ciliata; lamina oblongo- 

lanceolata , viridi-flavescens, odorata, erecta, dein 

reflexa ; stamina plurima stipiti germinis erasso , te- 

tragono , 0,1 poll. alto, glabro, supra ungues pcta- 

lorum pubescenti apice inserta; filamenta inaequi- 

longa, exteriora minora, filiformia, citrina ; antherae 

subrotundae, aurantiacae ; germen stipitatum , ovoi- 

deum , hirsutissimum , Á-loculatum ; gemmulae in 

loculis solitariae ; stylus crassus, filiformis, citrinus , 

apice incrassatus ; stigma viride-glanduloso-pelta- 

tum, 4-lobum ; fructus (haud plane maturus) atro- vi- 

ridis, rugosus, compresso-subglobosus, hirtus; drupa 

monopyrena, basi pyrena altera , inevoluta, rudi- 

mentaria praedita. — Nomen sundense: DrowaÂ. 



3. Grewia onporara, Bl, 

Quoad Gen. Cf: spec. anteced. 

Quoad Spec. Cf. Bl Bijdr. 116. Hort. Bui- 

tenz. 79. Wip. Rprt. 1. 361. 10. — Sprg. Syst. 

Veg. eur. post. 205. sed foliis acuminatis , pedun- 

culis 1-3 axillaribus, umbellulis bracteatis, ma= 

guopere affinis speciei antecedenti, a qua diversa : 

foliis 3-nerviis, 4 —5 poll. longis, 1,0—1,7 poll, 

latis, angustioribus, basi attenuatis , crenulis supe- 

rioribus glandulis destitutis, in nervis tantum utrin- 

que ferrugineo-stellato-tomentosis, subasperis; ala- 

bastris bombacino-helvolis, tomentosis; sepalis 1 poll. 

longis, 0,1 poll, latis, ultra medium reflexis, basi 

eampanulato - conniventibus; petaloram unguibus 

magnopere iis Artobotrydis (Endl, Gen. 4720) si- 

milibus, laminam albam dorso gerentibus, mar- 

gine flavo-fusco-tomentoso, crassis, concavis, con- 

niventibus; stipite germinifero medio constricto , 

einnamomeo - tomentoso , basi (ab unguibus peta- 

lorum recondita) glabro, 0,15 — 0,25 poll. longo ; 

filamentis et stylo albidis nitidis , antheris citrinis. 

Frutex ; rami teretes, flavo fusci, asperi, juvenilis 

magis bombacino=tomentosi; petioli 0,5 poll. lon- 

giores; folia supra lucida , subtus sub lente pul- 

cherrime reticulata ; umbellae bracteis 3(—5) in- 

volucratae; bracteae oblongo-lanceolatae, 0,2 poll. 

longae, acutae, aut bidentatae, deciduae ; bracteolae 

angustiores, lineari - lanceolatae, binae ad florem 

guemque ; stylus staminibus longior. — Nomen 
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gundense: Kelakkt aroy, 1, e. Zignum maseuli- 
num scandens, 

4. Greewra GrADRA, Bl 

Quoad Spec. Cf. Bl, Bijdr. 115. Wip. Rprt. 

1. 361.9. Petala viridiuscula, brevissima, ovata, 

acuta , inferne villoso-ciliata ; pedunculi muricati, 

erassi, basi bracteati. — 6. laevigata Vhl. (DG. 

Prdr. II. 510. 27.) Sprg. Syst. Veg. cur. post, 

205. Std, Nom. ed, IT. C£, Wght. et Arn. Prdr. I. 

77.281. Wip. Rprt. I. 361. 13, — G. racemosa 

Noronh. Verh. Bat. Gen. V. 76. Arbor sub nae 

mine sundensi Kzlakki s. Uris Urissan nota. 

5. Grewi Beumer, Hsskl, 

Quoad Spec. Cf. Grewia affinis Hsskl. Catal, 

909. 6. Diagn, nov. 151, nec Lndl. Wip. Rprt. 1. 

360. 5. Grewia pantculata Bl Bijdr. 115, nec 

Rxb. DG. Prdr, [. 510. 21,, a qua differt Blu 

meana species: foliis 3-nerviis, ovali-oblongis, acu- 

minatis, basi rotundatis, inaequali-serratis, supra 

stellato-pubescentibus, subtus tomentosis, corolla 

minuta,, sepalis enerviis. — Arbor alta, sub nomine 

sundensì; Drowak nota, 

6. GREWIA CELTIDIKOLIA, Jss. 

Quoad Spec, Cf. DC, Prdr. I. 509. 5. Gr. 
gstgtiea Noronh. Verh, Bat. Gen. V, 76. (nec L. 
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DC. Prdr. IT, 511. 39, Wght. et Arn, Prdr. I. 79. 

289. Wip. Rprt. I. 261, 21. — Nomen sundense : 
Talok, — Arbor alta, 

1. Corumpra JAVANIcA, Bl. 

Quoad Gen. Cf. Endl, Gen. 6378, Sed cap- 

sula 3(—4) a lata 6(—8) loculata , loculis mono- 

spermis! cf. Msn. Gen. 37. Comm. 28. 16. — 

Crocaria Noronh. Verh, Bat. Gen, V. 65. 

Quoad Spec. Cf. Bl. Bijdr. 117. Sprg. Systi 

Veg. cur. post. 206. Wip. Rprt. IL. 362. 1., s. 

desint fructus, pro Grewia quadam sumeres; 

imoque G. scabra DC. Prdr, I. 512. 46. aut. 

G. involwerata Bl Bijdr. 116. Wip. Kprt. IL. 

361. 11,, quarum prior foliis subtus scabris sat 

diversa (ni alüs signis), alfera autem foliis haud 

eordatis, supra asperis nec scabris, Arbor alta, 

folia 3—11 poll, longa, 1,5—6,0 poll, lata, apice 

gaepe rotundata, acumine quasi imposito ,0,7—1,2 

poll. longo; flores breviter pedicellati, terni, um- 

bellati, involucro triphyllo ante anthesin plane 
inclusi, et alabastrum globosum fingentes; petala 

flava, punctis purpureis dense adspersa; germen 

villosum, stylus filamentis longior; fructus 3(—4) 

alatus, 6 (—8) loeulatus; semina in loculis soli- 

taria. Nomen suudense arboris altae; Drawak 

8. Samporra. 

1. . Erarocanrus nesinosus, Bl, 

Quoad Gen. Cf, Endl, Gen. 5384, Hsskl, Diagn, 
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nov. 152. ad fin. Wght. et Arn. Prdr. I. 82. F. 

adn. Msn. Gen. 39. Comm. 29. 33. 

Quoad Spee, Cf. Bl Bijdr, 122. Sprg. Syst. 

Veg. cur. post. 189. Wip. Rprt. IL. 364. 16. — 

Folia 5—7 poll. longa, 2,5—3,2 poll. lata, sub 

coriacea, glaberrima, basi acuta s, obtusa, crenato- 

serrala, in axillis venarum glandulis sanguineis 

notata; petiolus 2—3 poll. longus, teres, utrinque 

incrassatus, patens, sericeo-puberulus; pedunculi 

1,0—4,5 poll. longi, partiales 0,25—0,30 poll. lon- 

gì, discus hypogynus, glandulosus, crassus, sul- 

catus, cum germine dense sericeo-pilosus; stylus 

longe persistens. — Arboris altae nomen sundense : 

Katulampa badak et sequenti speciei commune! 

2. ErvagocArrvs macnoPnrLLUS, Bl, 

Quoad Gen. Cf. spec. anteced. 

Quoad Spec. Cf. Bl. Bijdr. 122. Sprg. Syst. 

Veg. cur. post. 189. Wip. Rprt. 1. 364. 18. — 

Folia 6—9,5 poll. longa, 3,0—4,5 poll. lata! — 

Rmph. herb. amb. (III. 163. t. 102. Icon. ab auto- 

ribus Prodromi Ind. or. (Wght. et Arn. 1. c. I. 

82. 296.) ad KZ. oblongum Grtn. citata sed mala 

dicta, foliis in icone enim integerrimis, subrepan- 

dis, in descriptione obscure et amplo dentatis 

laudatis ! 

3, ErArocArrus FLORIBUNDUS, Bl. 

Quoad Spec. Cf. Bl. Bijdr. 120. Sprg. Syst. 

Veg. cur. post. 189. Wip. Rprt. 1, 364. 12, — 
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Folia ovata, ovato-oblonga, elliptico - oblonga , 

obtuse acuminata, crenato serrata, basi rotundata , 

aut acutiuscula , coriacea, glaberrima, lucida ; pe= 

tioli ad fohia intumescentes ; racemiì axillares, co- 

piosissimi (plerumque in ramis defoliatis) ; alabastra 

conica basi truncata; pedicelli patentes; calyx 

5-partitus (nee pentaphyllus), persistens, viridi-fla- 

vescens; corolla petalis candidis, deciduis, fimbriatis, 

ecampanulato-conniventibus; stamina decidua, fi- 

lamenta capillaria, longitudine dimidia anthera- 

rum oblongarum, apice bivalvium, septo loculorum 

tenuissimo , vix nudis oculis distinguendo, valvis 

muticis; germen disco supra medium cinctum, 

stylus filiformis, subulatus, persistens; stigma puncti- 

forme ; drupa oblonga, aut obverse- oviformis, basi 

obtuse truncata, apice acutiuscula , styli rudimento 

persistente apiculata, viridis (immatura), macu- 

lata vertice subsulcata, dein rubra, edulis; nux 

oblonga, lignosa, laevis (nec rugosa!) , crassissima , 

durissima ; semina in loculis solitaria , albuminosa ; 

embryum axile; radicula obtusiuscula, prominula 

hilo adversa, in extremitate seminis superiore , co- 

tyledones ovato-lanceolatae, acutae, 

Nomen sundense: Mäuan s. H. pötjang s. 

Kenda, 

4. Ernrocarpvs LONGiPoLIUS, Bl, 

Quoad Spec. Cf. Bl. Bijdr. 120. Sprg. Syst. 

Veg. cur. post, 189. Wip. Rprt. IL. 364. 13. 

Arbor 18 — 20 ped. alta; rami teretes, rubigi- 
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nosì , juniores virides , subangulati , subtomentosi , 

petioli semipollicares , semiteretes; folia oblonga, 

acuminata, basi acuta, serrato-crenata , utrinque 

glaberrima, supra sublucida , 4,0 poll. longa, 1,5 

poll. lata ;_ racemi. axillares, saepe secundi (iis 

Convallariae majalis L. similes), folio plus mi- 

nus breviores ; pedunculus communis subsericeus , 

tomentosus; pedicelli flavescentes, 0,25 poll. longi, 

teretes ; calyx 5-sepalus, sepala lineari-lanceolata , 

acuminata , erecta ; corolla 5-petala, petala obo= 

vata, carinata, apice fimbriata , versus basin minu= 

tissime ciliata, campanulato-conniventia , una cum 

calyce flavescenti-albida , calyce paullo pallidiora , 

decidua , glandulae 5-subrotundae, crenulatae, ru= 

biginosae, sessiles, petalis alternae ; stamina 15—20, 

praeprimis inter glandulas disposita ; filamenta 

brevia, tenera; antherae erectae „ oblongae, api- 

ce bivalves, 2-loculatae, septo tenuissimo, pi- 

lis tenuissimis, singulis ad apicem antherarum (nea 

ciliis, nee setis!) ; germen 3-loculatum, gemmulae 

in loculis geminae , erectae, subglobosum , subseri- 

ceum, obsolete-3-sulcatum ; stylus filiformis, subu- 

latus, stigma punctiforme; drupa ovoidea, mono- 

pyrena , pyrena lignosa oblonga, laevis, trisuturata, 

3-, aut abortu l-loculata, et tum monosperma; 

serine erecto, — Nomen sundense; Häüuan, 

5, ErLAEOCARPUsS GLABER , Bl, 

Quoad Spec, Cf. Bl, Bijdr. 122, Sprg. Syst. 

Veg. cur. post. 189. Wip. Rprt. 364, 17, — 

Nomen sundense; Mäuan s, Kitjapte. 
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6. Eragocanrus Ancusrieorius, Bi, 

Ouoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5384. 6, et Wght, 

et Arn. Prdr, [. 82. I. adnot. 

Quoad Spec. Cf. Bl Bijdr. 120. Sprg. Syst. 

Veg. eur. post. 189. Wip. Rprt.I. 364. 11. Ace- 

ratium Ganitrie, Hsskl. Diagn. nov. 152. Rmph. 

amb. III, 161. t. 101, qui varias confudit species 

diversas, uti recte jam Vahl docet in Wid. Sp. 

pl. II. 1168. 1. — Species haecee quoad folia a 

sequenti hisce notis distinguenda : £. angustie 

folius Bl, folüs oblongo-lanceolatis, utrinque at- 

tenuatfs s. obovatis, acuminatis, basi cunecatis, in 

venarum dichotomia supra basin obsolete erenu- 

lato-ellipticis s. elliptico-oblongis, acuminatis, basi 

vix acutis , in axillis venarum (rarius in dichotomia) 

glandulosis, serratis. 

Descript, Folia oblongo-lanceolata, aut obovata, 

basi cuneata, apice acuminata, 4—6 poll. longa , 

1,5-—2,0 poll. lata, utrinque attenuata, venis di- 

ehotomis , subtus ad ramificationem yenarum glan- 

duloso-porosa , utrinque glaberrima, crenato - ser- 

rata; racemi (axillares, lapsu foliorum) laterales, 

striclf, folio breviores, patentes ; pedicelli 0,25 

poll. long. , teretes , saepe distiche flexi ; alabastra 

conica, basi truncata ; calyx saepissimne apice late- 

raliter ruptus, nec ad basin, viridi-albidus, acumi- 

natus; petala subexserta, viridiuscula , basi viridia, 

fimbriato-lacera, basi ad margines ciliata ; discus 

gericeus; filamenta plurima, capillaria, brevissima; 
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antherae oblongo -lineares, apice bivalves nec se- 

tigerae , sed pilis singulis obsessae ; germen 5-locu- 

latum , in loculo quoque gemmulae binae, cf. Msn. 

Gen. Gomm: 29. 33. Ganilrus Grtn. ; stylus fili- 
formis, simplex , apice subulatus; stigma puncti- 

forme; fructus globosus; immaturus viridis, 0,9 

pell. diametro, drupaceus; pyrena sub carne viridi, 

tenui , rugoso= (s, eroso-) sulcata , lapideo-lignosa , 

abortu l-loculata, loculo monospermo; cf. Grtu. 

fret. IL. 271, t. 139, et Endl, l.c, Nomen sun- 

dense: Ganztrie, 

7. ErarocArpus seRRATDS, L, 
bi 

Quoad Spec. Cf. DC. Prdr. 1. 519. 1. Bl Bijdr. 

119. Wght. Arn. Prdr, IL. 82. 295, et Diagn. in 

spee. antec. Ganitrus sphaerica Grin. Std. No- 

milt. bot. ed. II, folia 4—5 poll. longa 2,0—2,7 

poll. lata ; inflorescentia longior ac tenuior , laxior= 

que ac in praecedente, nec folio aequalis; calyx 

regulariter apertus, nec lateraliter fissus ; cum co° 

rolla 8-mera virescenti-albidus; stamina 12, nec 

plura. — Nomen sundense; Mäuan nec Ambiet 

(BL) ‚ quod sequenti speciei proprium. 

1. Morocenas LAnceorarTum, Hsskl. 

Quoad Gen. Cf. Endl. Gen. 5385. Hsskl. Ad- 
not. 913. Msn. Gen, 39. Comm, 29. 37. 

Quoad Spec. Cf. Isskl, Catal. 913. 1. Elaeos 

carpus, Bl, bijdr. 119. Sprg. Syst. Veg: cur. 
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post. 189, Wip. Rprt. IE. 364. 10, ; sed folia ob- 

longo-lanceolata, acuminata, racemi foliis haud 

longiores ! 

Arbor alta ; folia oblongo-lanceolata, utrinque 

acuminata, apice obtuse et remote crenato-serrata , 

supra atro-viridia, subtus pallide utrinque glaber- 

rima , in nervorum axillis, subtus hine glandulosa , 

3—6 poll, longa, 1,0-1,5 poll. lata; petiolus 

0,5—1,0 poll, longus, subtus convexus, supra pla- 

nus, rubens; stipulae lanceolatae, acuminatae, mi- 

nutae, deciduae; inflorescentia axillaris, racemosa, 

Á-flora, folia haud aequans; pedicelli pollicares, 
teretes, cum sepalis phoenicei, apice sensim incras- 

sati; sepala 5-lineari-lanceolata, coriacea, extus 

phoenicea, intus albescentia, nervo medio ad me- 

dium procurrente, prominulo, utrinque glaberrima, 

decidua ; petala 5 sepalis alterna, isque vix lon- 

giora, 0,5—0,6 poll. longa, basi crassa, attenuata, 

marginibus inflexis villosiuscula, et saepius squa- 
mula, plus minus productiore ovata-acuta, aut 

truncata, tridentata instructa, apice flabelliformi- 
dilatata, lacerato-fissa, albida, decidua , discus hy- 

pogynus, laete puniceus, genitalia cingens, vix 0,1 

poll. altus, erassiusculus, lobatus; stamina circiter 

50, decidua ; filamenta basi dilatata , apice capil- 

laria , longitudine antherarum, antherae compla- 

natae, erectae, lineares, 0,1 poll. longae , lutescen- 

tes, biloculatae, loculi apice valvatim dehiscentes, 

altero latere valva mutica reflexa, altero valva 

longe subulata erecta ; germen oviforme, 5-locula- 

tum, extussericeum, in stylum 0,3—0,4 poll, lon- 
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güm, subulatum , attenuatum ; stigma pünctiforme ; 

fructus drupaceus, olivaeformis, basi disco-hypogyna 
suffultus, apice styli rudimento vegeto, muecronato= 

acutus, albidus, 1,0 —1,2 poll. fongus, 0,5 poll: 

crassus; caro succosa, dein exsucca evanescens; 

pyrena rugoso-aculeata; aculeis recurvis, uniloe 

culata, monosperma ; semen 0,5 poll. longum, albu- 

minosum , album , carnosum ; embryum axile, re= 

etum, longitudine semninis; radieula eylindrica, acu= 
tiuscula , 0,1 poll. longa , in extremitate seminis su- 

periore versus basin spectans ; cotyledones oblongae, 

applicatae, planae, foliaceae, — Nomen sundense : 
Ambiet nec Grauietrie (Bl). 

2. Monrocgras ogrusum, Hsskl, 

Quoad Gen. Cf, Adnot, ad spec. anteced. 
Quoad Spec. Cf. Elaeocarpus, Bl. Bijdr, 123. 

Sprg. Syst. Veg. cur. post. 189. Wip. Rprt. EL. 

364, 19, — Sed ; foliis obovato-oblongis, obtusius- 

culis s‚ cuneato-oblongis, acutis, aut breviter acu- 

minatis, glabris, in venarum axillis glandulosis. — 

Nomen sundense: Kisikkop, i. e lignum spathae- 

forme (a sikkop derivatum a verbo belgico schop, 

le e‚ spatha) s. Kibörriet, i, e. lignum murinum 

(börrief = mus) s. Katappang gunung (Termi- 

nalia montana). 

1. Acaoropra PuNcrTATA, Bl. 

Quoad Gen. Cf. End!. Gen. 5988. et Wght. et 

Arn. Prdr.A. 82. TI. Adnot., ubi genus hoeee 
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Elbifido Hook. et Arn, (ubiet quid? Endl. Msn.). 

Charact. gen. emendandus. Florès hermaphroditi ! 
petala spathulata, conniventia (conglutinata), sub- 

truncata, crenulata, germen 2-loculatum; gem- 

mulae in loculis plurimae ; stylus persistens; drupa 

oviformis ; nucleus rugoso-sulcatus, (abortu) 1-lo- 

culatus, semen in loeulo solitarium, Hsskl. Ca- 

tal. 914, Asparagma Hsskl, Mss. ol. Acrozus 

Sprg. Syst. Veg. cur. post. 145, 

Quoad Spec. Cf. Bl. Bijdr. 128. Sprg. Syst. 

Veg. cur. post. 149. Wilp. Rprt. 1. 365. — Folia 

elliptica, s. oblongo-lanceolata, utrinque attenuata, 

repando - serrata, subtus hinc punctata; racemi 

axillares , foliis breviores, aut laterales, patentes, 

floribus cernuis. — Nomen sundense: Tjantiegie 

s. Puspa läümbut, 



BijDRAGE TOT DE LEER DER ADEMHALING EN 

VAN HET KORRELIG PIGMENT (Körniges 

Pigment, Zenle) ; 

DOOR 

JAC. MOLESCHOTT, 

Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde te Utrecht. 

In de voorledene maand October hield ik mij, 

door Professor Varextin in Bern daartoe aange- 

spoord , bezig met het onderzoek der veranderin- 

gen, welke de huid der kikvorschen ondergaat, 

wanneer men deze dieren dwingt, meer zuurstof 

in te ademen, dan zij onder gewone omstandig- 

heden doen. 

Den 2den October plaatste ik twee grootere 

kikvorschen onder klokken, die omtrent vijf pond 

water konden bevatten, en die ik zeer zorgvuldig 

geheel met zuurstofgas gevuld had. Ten einde 

zoo veel als mogelijk te verhinderen, dat er ate 

mosphaerische lucht binnen de klokken drong, 

plaatste ik dezelve op diepe borden, die ik zoo 

hoog vol water liet, dat de kikvorschen in eene 

gemakkelijke houding hunnen kop boven het wa- 

ter verheven hadden, Ik bereikte daardoor te 

gelijk dat het koolzuur, dat de kikvorschen uit- 

ademden, door het water opgeslorpt en daar- 



141 

door voor dezelve minder lastig, werd. , Eenen 

derden kleineren kikvorsch bragt ik in eene ge- 

heel met zuiver zuurstofgas gevulde flesch, in wel- 

ke ik in het begin geen water gelaten had ; maar 

deze was daarin zoo onrustig, dat ik genood- 

zaakt was, de flesch op nieuw te vullen en er wa- 

ter in te laten, waardoor het koolzuurgas, dat, 

zoo als men weet, zwaarder dan zuurstofgas is, 

opgeslorpt werd, Hierop werd de kikvorsch, die, 

eer ik deze voorzorg genomen had, onophoudelijk 

op de achterpooten stond, als of hij met den kop 

de zuurstoflucht wilde zoeken , spoedig even zoo 

stil als de beide anderen onder de klokken. Nu 

schenen echter alle drie iets hinderlijks te onder- 
vinden, daar zij met zeer menigvuldige tusschen- 

poozen onregelmatig ademden. Het was bijna, 

als of zij hunnen adem telkens, zoo lang zij slechts 

konden, in wilden houden, om als het ware der 

lucht den toegang tot hunne longen te onthouden. 

Na zulk eene tusschenpoozing waren dan de adem- 

halingen des te meer stormachtig en abrupt. 

Reeds na weinige uren werden de zwarte of 

eigenlijk zwartgroene „ langwerpige , onregelmatig 

zeshoekige vlekken, die zich van de oogen, naar 

achteren en beneden uitstrekken, iets lichter en 

groener. Van dien tijd af aan nam de donker- 

heid der kleur slechts langzamerhand af, en mijn 

ongeloof aan deze verandering van kleur kon ik 

eerst den láden October afleggen, toen een zeer 

ervaren, omzigtig en onbevooroordeeld waarne- 

BAT. Tijnscnn. D. XII, St. 2 10 
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mer, de Heer A. F. var pen Das (I) 5 Secretaris 

van de Provinciale Commissie van Geneeskundig 
onderzoek en toevoorzigt in Noord- Braband, en 

eenige, met het doel der proeven onbekende toe- 

schouwers, mij op de ‚zgibare ontkleuring, die 

‘tend daanten. Het allermeest liep déze ontkleú- 

‘ring in het oog aan de achterpooten van den ‚groot- 

‘sten dier drie kikvorschen , bij welken ‘van’ de twee 

‘grootere, de adémhaling het snelste was. Den 2Ústen 

„October waren bij dezen twee van de: zwarte half 

‘zoodat diegenen, welke dezelve vroeger niet gezien 

“hadden, moeite gehad zouden hebben ze te ont- 

dekken. Den 2sten October moest ik tot mijn 
‘leedwezen deze Beren om eene  grootere reis s af- 

breken. : 

“ “Ik beken, dat dit resultaat, dat Varexrin scheen 
‘te verwachten, toen HS mij ie in den herfst van het 
jaar 1843, op de hem eigene vriendelijk aanmoe- 

digende wijze tot deze proeven aanspoorde, ook 
door mij vroeger verwacht werd. Door de onder- 
“toekingen , welke ons de laatste tijd over dé pig- 

menten heeft opgeleverd, was mij dit resultaat 
eenigzins bevreemdend geworden, waarom ik mij 

„{1). Ik kan niet nalaten den Heer A. F. vAn DEN Darss 
hier opentlijk mijnen opregten dank, te betuigen 

voor de vriendelijke wijze, waarop hij mij de hulp- 

middelen tot het nemen dezer proeve verschaft 
heeft, 
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Härt die ontkleuring, die anderen terstorid zoa 

duidelijk toescheen, slechts zeer langzaam kor 

Overtuigen, tot dat dezelve op den 20sten October 

zoo zigtbaar was, dat langer twijfelen blindheid 

geweest zou zijn. \ 

Cánr Bavcu (1) namelijk en Preisen (2), de 
eerste voor dierlijke pigmenten, en de laatste voor 

plantaardige kleurstoffen, hebben dit onderwerp 

met oplettendheid behandeld. Van het werkje 

van Bruen — waärvan mij het gewigtigste resultaat 

daarin schijnt te bestaan , dat wij door hetzelve 

het pigtnent in de longen en glandulae bronchia- 

des als physiologisch en met. hooge waarschijnlijke 

heid in het algemeen de identiteit van physiologische 
en pathologische (melanotische) afzelting van pig- 

iteut leeren kennen — hebben wij hier voorna- 

melijk de chemische „resultáten, te. bescliouwen. 

Hij wees alzoo in het korrelig pigment. (zoo als 

Heste hetzelve met regt in de plaats, ván zwart 

pigment genoemd. heeft) vet en ijzer aan, uit welk 
laatste hij de aanwezigheid van haematine in het 

pigment voor waarschijnlijk houdt, én, terwijl hij 

zich op de daadzaak beroept, dat het bloed, met 

koolzuur geschud , eene zwarte kleur darincemt , 

(1) Untersuchungen zur Kenrtniss des körniget Pig= 
ments der Wirbelthiere in physiologischer und pas 

thologischer Hinsicht, von Dr: Caru Bruen, Zü- 
rich 1844, 

(2) EnpmasN und Mancunánp, Journal für praktische 

Chemie, XXII, 3, u. 4, 
10 
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gelooft hij, dat juist de tegenwoordigheid van hef 

koolzuur in staat is, met de in het ligehaam 

buiten de vaten getredene kleurstoffe ‚des bloeds 

pigment te vormen. Doch hiertegen spreekt aan den 

eenen kant, dat de door het schudden met koot- 

zuur ontstaande zwarte kleur veel waarschijnlijker 

van eene werktuigelijke, dan van eene scheikun- 

dige werking van het acidum carbonteum op de 

bloedligchaampjes, die tot ronde bolletjes op- 

zwellen (1), afhankelijk is. Ten tweede spreekt 

hier tegen de analyse van Brucu zelven , die echter 

alleen qualitatief is. Naar zijne theorie over de 

pigmentvorming zou men immers moeten aanne- 

men, dat in hetzelve de koolstof slechts geoxy- 

deerd, ja zelfs alléén in eene hoogere oxydatie 

voorkomt. De vetten echter zijn, zoo als men 

weet, koolstof-waterstof-verbindingen , die eene 

betrekkelijk zeer geringe hoeveelheid zuurstof be- 

vatten: zoo als ik boven zeide, heeft Bruct 

wel is waar geene elementaire analyse van het vet, 

dat hij in het pigment gevonden heeft, gegeven’, 

maar dat was ook wel niet noodig, om gerust te 

kunnen aannemen, dat het in «ether oplosbare 

ligchaam naar deszelfs zamenstelling eene groote 

neiging hebben moest, om zich te oxyderen en 

zich, zoo als mijne waarneming welligt bewijst , 

te verwoesten. Ik wijs intusschen bij deze gele- 

genheid uitdrukkelijk de beschuldiging van mij af, 

(1) Men zie HenNrx's Allgemeine Anatomie, S. 440, 
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als of ik tot het onde gevoelen , dat de roode kleur 

van het slagaderlijk bloed van eene oxydatie van 

aderlijk bloed, of liever van eene stoffe in het 

aderlijk bloed af te leiden zij, terug wilde komen. 

Het is mij hier slechts daarom te doen, wat ik 

gezien heb, mede te deelen, en de schijnbare. te- 

genspraak , die mijne waarneming heeft, tegen 

hetgeen ons andere onderzoekers melden, zoo veel 

mogelijk op te lossen. Ik geloof in geen geval, 

dat Brucn’s hypothese over het chemismus van de 

pigmentvorming.gegrond is, waarmede ik intus- 

schen volstrekt geene afbreuk wensch te doen aan 

de stellige waarde, die zijn scheikundig’ onder- 

zoek vooral daarom bezit, omdat hij zich groote 

moeite gegeven heeft, de pigmentkorreltjes zoo 

yeel als mogelijk onvermengd met andere organi- 

sche zelfstandigheden te verkrijgen, behalve dat 

hij, ook uit een chemisch oogpunt, eene belang- 

rijke overeenstemming tusschen physiologisch en 

pathologisch pigment heeft aangetoond. Zwavel 

kon hij in hetzelve niet ontdekken : ‘het pigment 

schijnt dienvolgens geene van de gewone proteine- 

verbindingen te bezitten, en dit negatief resultaat 

komt mij voor grooter belang te bezitten, dan 

Brven zelf geneigd schijnt, aan hetzelve toe te 

kennen. 

Ik heb eene ontkleuring van het korrelig pig- 

ment bij dieren door eene vermeerderde inwerking 

van de zuurstof waargenomen ; Preisser daaren- 

tegen heeft gezien, dat kleurlooze stoffen zich Juist 

door eene vermeerderde opslorping van zuurstof 
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in kleurstoffen veranderen. Hij heeft wel is waar 

zijne onderzoekingen aan plantaardige stoffen in 

het werk gesteld, en zij behooren dus eigenlijk 

niet op deze plaats, Morper heeft ons echter zog 

belangrijke overeenstemmingen tusschen de gewig- 

tigste stoffen van het dierlijk en plantaardig orga- 

nismus aangetoond , en de resultaten van Parrissen’s 

leerzame onderzoekingen zijn zoo opmerkenswaar- 

dig, dat ‘ik dezelve hier onmogelijk met stilzwijgen 

kan voorbijgaan. Preissen vond namelijk, dat 

de kleurstoffen in de jonge planten in het binnenste 

der organische weefsels, die niet aan den invloed 

der lucht blootgesteld zijn, kleurloos zijn, en dat 

deze gekleurd worden, wanneer zich zuurstof met 

dezelve verbindt. Hij meldt ons, dat men door 

reductie, bij voorbeeld, met gezwaveld waterstof 

gas, uit de kleurstoffen de ongekleurde grondstof 
kan verkrijgen, en dat dus de eerstgenoemde tel- 

kens niets anders zijn, dan wijzigingen van de 

laatste, die, daor dat deze zich met eene groo- 

tere hoeveelheid zuurstof verbindt, ontstaan. Zoo 

is, volgens Preisen, de grondstof van het levendig 

rood gekleurde Brastleïne 
== C36 His O4 

uit het Braziliënhout, het ongekleurde BrastZne 
= C236 MP4 O2; 

van het razenraade Carthameïne uit Carthamus 

tinctoria * 
== C2e H!8 07, 

het kleurlooze Car!hamine 
C:e Hr: WS 
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van het Santaleiïne het zuurstof -armere Santa- 

line, volgens Perrerren 
== Gie He 052 ; 

van het gele Quercitreïne uit en nigra L.. 
== C32 HES 08, 

het ongekleurde Ouercitrine 
= C° HIS 0'4; 

wrs de grondstof van het Zutenleine het zuur, 

stof-armere en kleurlooze Zuteoline ;: het, Moreïne 

| 

uit Morus tinctoria,L. „niets dan eene hoogere, 

oxydatie van het Morine ; het kleurlooze Carmine 

de grondstof van het-purpurroode amet (naar 

PeLLETIER. 
== NC: Ht3 0:°); 

het lieht witachtig gele Bizine van het gele Bizeine; 

even ’zoo het witgele, Rhamnine-van het-donker- 

gele Rharnneïne uit de beziën van’ Rhamnus- 

soorten ; het geelachtig Fustine van het roode 

Pusteïne dit. Rhus Cotinus. Eindelijk schijnt 

Prerssen er zeer toe over te hellen ; het. Kantho- 

phyllum, van Beazemus op dezelfde wijze ‘als: de 

gedesoxydeerde grondstof van het gsi 

te beschouwen. 

Naarmate deze daadzaken belangrijker wijn ‚ des 

te omzigtiger behooren dezelve getoetst te worden. 

En zoo kan ik dan de opmerking niet onderdruk- 

ken, dat het jammer ís; dat zoo vele der-voor- 

beelden, die Prersser , om zijne algemeene stelling 

te bewijzen, in-zijn overigens zoo verdienstelijk 

opstel aanhaalt, qualitatief en niet “quantitatief 

gevonden ziju, Hoezeer men echter daarbij dwalen 
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kan, heeft ons de geschiedenis van het indigo ten 

allerduidelijkste geleerd. Vroeger toch geloofde 

men, dat wanneer de zwavelzure oplossing van 

het indigo-blaauw door zwavelig zuur ontkleurd 

werd, hierbij eene reductie vam het indigo-blaauw 

plaats greep, terwijl wij nu door Dumas, Enp- 

MANN en MarcuAnp weten, dat het zwavelig zuur , 

daarbij water ontledend, zelf in zwavelzuur ver- 

anderd wordt, terwijl het vrijgewordene water- 

stofgas van het ontlede water zich met het indigo- 
blaauw tot de kleurlooze wijziging van het indigo 

verbindt. Wel is waar is het indigo-blaauw eene 
stikstofhoudende kleurstof, terwijl de door Prersser 
aangehaalde, met uitzondering van het carmeïne, 

geene slikstof schijnen te bevatten, en men zou mij 

dus kunnen tegenwerpen, dat deze kleurstoffen 

tot eene andere klasse behooren. Dan het verschil 
blijft altoos in het oog loopend, en, ofschoon ik 
er zeer ver van verwijderd ben, in de mededee- 

lingen van Paeissen, waar hij geanalyseerd heeft, 

ook ‘slechts: het geringste mistrouwen te stellen, 

het blijft toch stellig bevreemdend en hinderlijk , 

dat Prerssen tot zijn algemeen resultaat grooten= 

deels alléén Tangs den. qualitatieven weg gekomen 
is, terwijl eene stof, die quantitatief zoo vlijtig 

en zorgvuldig onderzocht is als het indigo-blaauw , 

tot een tegenovergesteld resultaat schijnt te leiden. 

Van -des te. grooter gewigt zou het zijn , indien 

zich de mededeeling bevestigde, dat het cAloro- 

phyllum, met loodoxyde-hydraat behandeld, eene 

kleurlooze vloeistof geeft, die na de uitdamping 
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eene stof zou vormen, die de grootste overeen- 

stemming moet bezitten met het zanthophyllum 

van eazeLivs, en door opslorping van zuurstof 

weder groen wordt. «Vroegere onderzoekingen 

van Brazerrus zelf leerden reeds, dat het chloro- 

phyllum door opslorping van zuurstof gevormd 

wordt , en dat het gedesoxydeerd of met eene groo- 

tere hoeveelheid waterstofgas verbonden wordende, 

kleurloos wordt; het is mij echter volstrekt niet 

bekend, dat Benzerrus deze stof ergens met zijn 

xanthophyllum vergeleken zou hebben. Intus- 

schen stemt dit alles overeen met hetgeen wij door 

Muxper, die ons de eerste analyse van het chlo- 

rophyllum gegeven heeft (L), over deze stof weten. 

Het is nu echter algemeen bekend, dat in de 

groene deelen der planten eene afscheiding van 

zuurstof plaats vindt, en er moeten dus als het 

ware in de groene plantendeelen twee processen 

naast elkander aangenomen worden: eene opslor- 

ping van zuurstof om chlorophyllum te vormen, 

en eene ontkleuring van het gevormde chloro- 

phyllum, om zuurstof af te scheiden. Houdt men 

nu de (althans nog door niets wederlegde) stel- 

ling, dat de planten voor de ademhaling der die- 

ren even zoo veel zuurstof afgeven als zij kool- 

(1) Watuur- en Scheikundig Archief, D.I. bl. L.; 

Natuurkundige Bijdragen, D. VIL. bl. 82. en 
Scheikundige onderzoekingen, D. 11. bl. 482. ; 

Proeve eener algemeene Phystologische Scheikunde, 

bl. 283 en verv. 
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zuur opslorpen’, voor svaar (1), dan dringt ons 

het chlorophyllum (2), eene ontleding van. walter 

aan te nemen , opdat: hetzelve- door, het bij die 

ontleding vrijwordende: zuurstofgas geregenereerd 

worde. ‘Zoò alleen lost men de schijnbare tegen- 
strijdigheid op, die-er tusschen die twee. daad- 

zäken bestaat, dat het chlorophyllim rijk aan 

zuurstof is, en het desniettegenstaande. juist de 

groene plantendeelen zijn „die zuurstof afscheiden, 

Het chlorophyllum verliest-daarbij deszelfs kleur, 
herkrijgt dezelve «echter al aanstonds door eene 

ontleding van wâter. Hiermede stemt ‚dus de 

waarneming van Prersser overeen, dat de gele 

stof, welke men uit de bladeren door behandeling 

met loodoxyde-hydraat verkrijgt, door opslorping 

van ‘zuurstof groen wordt. Even zoo.dewaar- 

neming van Benzerius en Muuprn (8), dat eene 

tinctuur van zuiver bladgroen (4) ,-aan, het -zon- 

licht blootgesteld ‚ geel wordt ‚ daar immers. bij» 

 eememdtemnemnmmmt 

(1) Men vergelijke ‚mijne Kritische. Betrachtung von 
laxsre’s Theorie der Pflanzen-ernährung enz, 

die binnen kort in Haarlem verschijnen zal, bl, 40, 

(2) Ald, bl. 46 en verv. _ 

(3) Verg. Proeve eener algemeene physiologische Scheta 
kunde, dopr G.J. Murper, bl. 299. 

(4) Murpen verstaat daaronder de eigenlijk groene 

kleurstof, die, naar zijne belangrijke , schoon wol- 
gens zijn eigen oordeel (ald. bl. 301) analytisch 
nog niet afdoende onderzoekingen, met was ver- 

mengd in het chlorophyllum der Botanict voorkomt. 

(ald. bl, 264.) 
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zonder in het zonlicht — schoon. geenszins zoo 

als Liezie beweert in het zonlicht alléén — zuur- 

stof afgescheiden wordt. En zoo zou dan Preisser 

in het chlorophyllum eene des te gewigtiger be- 

vestiging voor zijne stelling gevonden hebben, hoe 

meer algemeen deze stof verbreid. is, terwijl het 

indigo-blaauw, zoo als men. weet, slechts aan 

bijzondere planten (Zndigofera- ‚ Wrightia-, 

Jsatis-soorten) toekomt: tenzij, hetgeen altoos 

mogelijk blijft, hier even als bij.den witten indigo 

niet eene desoxydatie, maar eege hydrogenisatie 

plaats hebbe. 
f Het chlorophyilum. is nu naar Murprr een 

mengsel van. was en zuiver bladgroen, welk laat- 

ste hem bij eene analyse (ald. bl. 301) de formule 

NC:s H? O° gegeven heeft (Ll). Dien ten gevolge 

zou het door Baveu bewerkstelligd onderzoek van 

het korrelig pigment der dieren, dat volgens hem 

een mengsel van vet en haematine (welligt eene ei- 

genaardige wijziging van het haemaline) schijnt te 

wezen, eene groote overeenstemming met het 

chlarophyllum bezitten. 

Indien nu deze heide kleurstoffen ook daarin 

overeenstemmen , dat zij werkelijk door eene op- 

slorping van zuurstof (tegenwoordigheid van kool- 

zuur (?) Bauen) gevormd worden, dan moet men, 
om zich de ontkleuring, die ik bij kikvarschen, wel- 

ke in zuiver zuurstofgas ademden, waargenomen 

(3) Ik heb deze formule zoo aangegeven, daar ik die 

voor water en ammoniak gelijk HO en H3 N stel, 
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heb, te verklaren, aannemen, dat de kleurstoffen 

hier door eenen overvloed van oxygenium geheel 

ontleed en verwoest werden, even zoo als Muuper 

zegt: « dat oryderende ligchamen en desoryde- 

« rende beide het zuiver bladgroen ontleden kun- 

« nen en het aan het einde kleurloos kunnen ma- 

« ken,’ ald. bl. 300. 

Daaruit nu zou verder moeten volgen, dat de 

kikvorschen meer koolstofzuur en water door de 

longen en de huid van zich gegeven hebben. Daar 

ik deze proeven te 's Hertogenbosch verrigtte, 

waar het mij, niettegenstaande de vriendelijke 

hulp van den Heer van pen Dries, aan naauw- 

kcuriger toestellen ontbrak , zoo kon ik dit slechts 

voor het koolzuur aantoonen. Ik liet van twee 

kikvorschen, die tamelijk dezelfde grootte hadden, 

den eenen in atmosphaerische lucht, en den an- 

deren in zuiver zuurstofgas, gedurende 24 uren 

ademen, en wel in flesschen, die even groot en 

zoo goed mogelijk hermetisch gesloten waren. Op 

den grond van iedere flesch was ééne medicinale 

once water. Opdat dit water de grootst mogelijke 

hoeveelheid van het koolstofzuur zou opnemen , 

hield ik het daardoor koud, dat ik de flesschen 

in even sterk geconcentreerde oplossingen van sal- 

miak en keukenzout plaatste. Toen ik nu bij het 

met koolstofzuur bezwangerde water even groote 

hoeveelheden zuiver kalkwater voegde, kreeg ik 

in tien verschillende proeven, die echter niet alle 

met: gedestilleerd water verrigt waren, in het 

water, dat in de met zuurstof gevulde flesch ge= 
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weest was, een praecipitaat van carbonas calcis, 

dat in het oog loopend grooter was, dan dat, 

hetwelk in het water , waarboven de atmosphae- 

rische lucht geweest was, ontstond. Ik weet zeer 

wel, dat deze proeven ver van absolute naauw- 

keurigheid verwijderd moesten blijven ; dit is ook 

de rêden, waarom ik hier geene getallen opgeef; 

maar daarom was het mij ook hier niet te doen, 

daar ik nu alleen de relatieve hoeveelheden van 

het uitgeademd koolzuur wilde kennen. Ik kon 

toen met mijne middelen ook niet meer bereiken, 

maar hoop op deze proeven terug te komen , ten 

einde verschillende twijfelachtige punten bij de 

respiralie en derzelver betrekking tot de warmte 

te onderzoeken, Absolute naauwkeurigheid kon 

ik daarom langs dezen weg niet bereiken, omdat 

de in de beide flesschen verschillende, spanning der 

gas-soorten een verschil in de opgeslarpte hoeveel- 

heden van het koolstofzuur te weeg moest bren- 

gen. Intusschen geloof ik, dat dit verschil veel te 

klein moet zijn, om het verschil tusschen de krijt- 

praecipitaten daarvan af te leiden, en dit te-meer., 

omdat een gedeelte van die grootere spanning in 

de zuurstofhoudende flesch juist door het plus van 

koolstofzuur, dat niet geheel door het water op- 

geslorpt werd , veroorzaakt zou moeten worden , 

zoodat hier de hoofdbron voor de onnaauwkeue 

righeid in de absolute quantiteits-bepaling juist de 

waarheid van het relatief gevonden resultaat moest 

bevestigen. 

De uitkomst van deze onderzoekingen stemt dus 
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Ovefèén met hetgeen Arren en Peys gevöndert 
hebben : zij vonden ta het ademen in zuurstofs 

lucht in deze 1112 procent’ koolstofzuur , ter= 

wijl de hoeveelheid van hetzelve în atmosphaeri= 

sche ‘lucht. sleehts 8 procent bedroeg. Ik ‚durf 
deze mijuë bevestiging daarom voor’ niet geheel 

Onverschillig houden, omdat Lávorster el Sí- 

GUIN vroeger beweerd hebben, dat in de atmose 
phaerisché lucht niet ‘minder koölstofzuur werd 

ùitgeädémd dan in dé”zuurstoflucht ; ten tweede, 

omdat de wet van diffusie der gazsoorten, dië 

Varerrin naar de zeêr belangrijke proeven, die 

hij met Baunrer gemomen heeft, op de: bij de 

respiratie plaats grijpende gasverwisseling gelooft 

te kunnén aanwenden , indien dezelvë juist is, 
welligt een ander resùltaat zow doen vermoeden. 

Ik zal mij hiér niet nader inlaten im-de ondér= 

zoeking „in hoe verre deze wet of zoo niet deze 

wet, die voor geheel ongelijksoortige omstandig- 

heden door Gramau gesteld is, dam toch eené 

andere wel van Constante verhouding tusschen 

ingeademde zuurstof en uitgeademd kovlstofzuur 

verdient aangewend te worden of niet, daar de 

zeer belangrijke proeven van Vareartin en Brunner 

naar mijn gevoelén van te veel gewigt zijn „ om 

er niet met de allergrootste omzigtigheid’ over té 

oordeelen: Ik geloof alleen, dat Lupwie (E), in zoo 

verre met zijne tegenwerping gelijk heeft, als hij 

gelooft , dat hier factoren zijn ; die de wet van 

(1) Zeitschrift für rationelle Medizin von Hexre u. 

Prsuren, B‚ML, HL, S, 147, 
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Graram noodzakelijk moeten wijzigen. Wanneer 
echter deze, te weten de verschillende drukking 

en de invloed der de membranen doordringende 

en bevochtigende vloeistof (1), naauwkeuriger 

zullen zijn gade geslagen, zal men welligt tus- 

schen de in de uitgeademde lucht gevoúderie hoe- 

veelheid van koolzuur en de naar de wet van 

diffusie berekende, een kleiner verschil vinden, 

dan Vatesrin en Brunnen verkregen tiebben : 

‘want een middelbaar verschil van 0,44725 procent, 

zoo als in Varentin's Phystologie, D.I. bl. 563, 

onder de tweede tafel opgegeven is, schijnt mij, 

bijzonder bij zoo naauwkeurig genomene proeven , 

te groot, om alleen binnen de grenzen der bij de 

proef zelve onvermijdelijke fouten te liggen. Doch 

dit moge nu zijn zoo als het wil, daarin heeft 

Lupwia stellig ongelijk, dat hij aan de beschiou- 
wing van VALENTiN en BRUNNER daarom alle grond- 

slag meent te ontbreken, omdat vólgens eene kiypo- 

these van Lrezie het bloed wel Zicardonas sodae, 

(1) Op eenen derden en zeer gewigtigen factor heeft 
Donpers (in zijnen Blik op de Stofwisseling enz. 
Utrecht 1845. bl. 52) oplettend gemaakt, te weten 
op de wijziging, die de verhouding van het opge- 

pomen zuurstofgas.en verwijderd, koolstofzuur door 

de verschillende voedsels moet ondergaan Zoo 

zeer deze gedachte ook nog voor de-hand schijnt 

te liggen, ou Dorpers dezelve eenmaal uitgespro- 

sproken heeft, — dat mannen als VALENtIN en 

Baunrer daarop niet gelet hebben, bewijst meer 

dan genoegzaam, dat men niet ten onregte hier het 

ei van CoLuxsus herinnert, 
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maar geen vrij koolstofzuur (1) moet bevatten, 

terwijl afdoende proeven van Maanus, Biscnorr, 

ScHROEDER VAN DER Kork, VAN Enscuur, en reeds 

vroegere van H. Davy , Branne, A. VoceL , Horr- 

MANN en STEVENS, de tegenwoordigheid van vrij 

koolstofzuur in het bloed aangetoond hebben, en 

Maaxus bovendien zeer waarschijnlijk het omge- 

keerde resultaat, dat Joux Davr, MirscneruicH , 

TiepemANn en Guerin verkregen hebben, op eene 

juiste wijze verklaart, als hij gelooft, dat het door 

de warmte geronnen eiwit de gazsoorten ingeslo- 

ten heeft, 

Als een laatste factum, dat ik waargenomen 

heb, en dat eenige bevreemding bij mij verwekt 

heeft, wil ik hier alleen nog mededeelen, dat de 

menigvuldigheid der ademhalingen en de hoeveel- 

heid van het uitgeademd koolstofzuur volstrekt niet 

in eene directe verhouding tot elkander staan. De 

kikvorsch, die in zuiver zuurstofgas ademde, deed in 

eene minuut (het arithmetisch gemiddelde genomen) 

ongeveer honderd respiratie-bewegingen, die naar 

den aard van het mechanisme der ademhaling bij 

de kikvorschen, die telkens twee inspiratie-bewe- 

gingen moeten maken om de lucht tot in de lon- 

gen te brengen, gelijk zijn aan vijftig ademha- 

lingen van den mensch, terwijl de kikvorsch in 

(1) Dat de alkalische reactie van het bloed tegen de 
aanwezigheid van vrij koolstofzuur niets hoege- 

naamd bewijst, behoeft wel naauwelijks vermeld 
te worden, 
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de atmosphaerische lucht door elkander 122 adem- 

halingen deed, of 61 met den mensch vergeleken. 

Een in zuurstofgas ademende kikvorsch had dus 

maar 3 van de menigvuldigheid der respiratie- 

bewegingen, die men bij eenen in atmosphaerische 

lucht ademenden kikvorsch waarneemt. Ik ont- 

houd mij voor het oogenblik van alle gevolgtrek— 

kingen , die zich door deze daadzaak bij mij 

opdringen, omdat ik later, na dit punt verder 

proefondervindelijk nagegaan te hebben, op dit 

belangrijk, maar donker onderwerp wensch terug 

te komen. 

Nar. TijDscHR. D. XII. St, 2, 1 



NOG EEN WOORD OVER DEN STAM VAN CrC4s crk= 

CINALIS EN DIEN VAN C, REFOLULA, NAAR 

AANLEIDING VAN ONLANGS UIT JAVA ONTVAN= 

GENE EXEMPLAREN ; 

MEDEGEDEELD DOOR 

W. H. ve VRIESE, « 

Ik heb reeds bij meer dan eene gelegenheid, 

iets medegedeeld over de stammen der Cycadeën, 

ook in betrekking tot het overbrengen van zoo- 

danige planten naar Europa. 

Elke waarneming, die strekken kan om de alge- 

gemeene aandacht te vestigen op de eenvoudige , 

schier onkostbare , zekere, en allezins doeltreffende 

middelen om door de Nederlandsche Koloniën, 

den bloei der tuinen te bevorderen, zal wel niet 

anders dan der mededeeling overwaardig te ach- 

ten zijn. Van hetgeen ik vroeger dienaangaande 

heb voorgedragen, zal ik nu niets herhalen, ver= 

wijzende den Lezer, voor het overige, naar mijne 

geschriften over dit onderwerp (L). 

(1) Tijdschrift van het Koninkl, Nederl, Instituut, 

Jaarg. 1842 en 1843, 
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In eenen brief van 27 Junij 1844 berigtte mij 

de Heer J. E. Tersmann , Hortulanus te Buiten- 

zorg, het onderstaande: 

« Heden heb ik naar Batavia getransporteerd 

« (op goed geluk, dewijl ik nog geene scheeps- 

« gelegenheid gevonden heb, doch met verzoek 

«aan de Heeren Loman en Haagen , om hiervoor 

« moeite te willen nemen, ten einde de verzen- 

« ding op de minst kostbare wijze te doen), twee 

« kisten, waarvan de inhoud was als volgt: 

« 1°. Eene groote kist, lang 7 voet 2 duim, 

« breed 3 voet 8 duim, hoog 2 voet 5 duim. In 

« deze kist bevindt zich een Cycas revoluta , zoo 

« als er stellig geen in Europa aanwezig is; voorts 

« een Cycas circinalis , mannelijke plant, die 

« pas drie bloemen op drie kroonen gedragen 

« heeft en welke mij niet bekend is als in Europa 

« gebloeid hebbende (1). Nog bevat de kist een’ 

« varenslam, welken ik echter vrees, dat de reis 

« niet zal goedmaken, omdat hij gemakkelijker 

« uitdroogt dan de Cycas, en eindelijk jonge 

« planten van C. revoluta enz. 

«2°. Eene kleinere kist met voorwerpen op 

« spiritus.’ 

De bedoelde bezending bleef te Batavia staan 

(1) Het kon den Heer TeysmannN vermoedelijk niet 

bekend zijn, dat Sir W. J. Hooker beschreven 

en afgebeeld heelt eenen mannelijken Corus van 

eene plant, welke gebloeid heeft in den hortus te 

Edinburg, in het jaar 1827, 

jj) 
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tol den 20sten December, dus nagenoeg zes maan- 

den, en is toen gebragt aan boord van het ter 

reede van Batavia liggende schip de ZJsfroom, 

gezagvoerder de Heer J.F. Dererine, welk schip, 

in de maand April jl. te Amsterdam is aangeko- 

men, waarop de kisten kort daarna in ons bezit 

zijn geraakt. Onze stammen zijn (met uitzonde- 

ring van den varenstam) in den meest wenschelij- 

ken toestand en wij hebben alle reden om dezelve 

voor onze bloeijende inrigting, op nieuw, als eene 

allerbelangrijkste aanwinst te houden. 

Men kan dus den Heer Teysmann voor zijne: 

welwillende toezending niet genoeg dank zeggen. 

Hij berigtte mij, bij een schrijven van 15 Jan. jl, 

dat hij nog vóór de afzending in December zich 

op nieuw naar Batavia had begeven, ten einde 

de kisten en inliggende stammen in oogenschouw 

te nemen en te beoordeelen, of de dezelve al dan 

niet voor de verzending waren geschikt gebleven. 

Dit onderzoek hem de overtuiging hebbende ge- 

geven, dat de Cycas-stammen zich nog in den besten 

staat bevonden, is aan de voorgenomene verzen- 

ding gevolg gegeven. 

Hoezeer het thans ook niet meer noodig moge 

zijn, de afbeeldingen van den Hortus Malaba- 

ricus toe te lichten, zoo is het mij echter aan- 

genaam , door iederen nieuw aangevoerden Cycas- 

stam, mijne vroegere ophelderingen dienaangaande 

te kunnen bevestigen. Het voorbeeld van den 

Cycas revoluta is mij in dit opzigt vooral merk- 

waardig voorgekomen, omdat, voor zoo veel mij 
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bekend is, tot biertoe, aan groote individuën van 

deze soort het verschijnsel der vernaauwingen en 

verdikkingen, met alle de kenmerken ook aan den 

stam van Cycas circinalis eigen, niet was aan- 

gewezen. 

Deze stam van den Cycas revoluta is 4} voet 

in omvang aan de basis; dezelve heeft de lengte 

van 6 voeten ; van boven is de kroon zeer breed, 

plat; de kroon zelve is 2% voet lang en heeft 3 

voet en 2 duim in middellijn; zij doet, wat ha- 

ren vorm aangaat, denken aan de kronkels in 

den rand der zoogenaamde folia daedalea. De 

oppervlakte van die kroon is bedekt met een 

aanlal koppen (9—10), welke bij de aan- 

komst alle bladdragende waren. Het onderste 

deel van den stam is geringd en gelikteekend, 

zonder eenig wezenlijk onderscheid op te leveren 

met den Cycas circinalis. Het gedeelte, dat het 

naast aan de kroon is, ziet men bedekt met hon- 

derden kleinere knoppen, zóó digt op een geplaatst, 

dat zij de geheele oppervlakte als overdekken ; ter- 

wijl groote , jonge planten, in den vorm van bol- 

len, hier en daar aan den stengel geplaatst, aan 

eene eigenaardige takrgaking doen denken, hoe- 

danige men ziet aan die dicotyledonische stammen , 

welke uit het oude hout knoppen doen ontstaan, 

die zich echter slechts zelden en als bij uitzondering 

tot takken ontwikkelen. Deze grootere bollen 

droegen intusschen bladen, welke sedert zijn af- 

gevallen. 

De stam van Cycas circinalis is in 't geheel 
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vier en een’ halven voet lang , heeft van onder eenen 

omvang mede van vier en een’ halven voet en is 

voorzien met vier takken, van eene lengte van een’ 

halven tot een’ geheelen voet. Het zijn deze deelen, 

welke nog onlangs hadden bloem gedragen. Dit 

individu levert het bewijs, dat ook in betrekke- 

lijk jongeren leeftijd en bij minder ontwikkeling 

in lengte, de Cycadeën ware takken kunnen ma- 

ken, gelijk aan de volwassene stammen reeds is 

afgebeeld in den Hortus Malabaricus. 

Ik neem deze gelegenheid waar om eenen mis- 

slag te herstellen, welken ik onwillens heb begaan 

bij mijne vroegere mededeelingen. De Hoogleeraar 

Link heeft namelijk in zijne Zcones selectae anat. 

bot. Fasc. II. Tab, IX et XV, eenige belangrijke 

mededeelingen over den bouw dezer planten be- 

kend gemaakt, welke niet door mij genoemd zijn, 

De Heer Link kent mij te wel, ook als hoogschat- 

ter van zijne verdiensten, om de verzekering te 

behoeven, dat ik van dezelve niet opzettelijk zou 

zwijgen, daar, waar het billijk en betamelijk is 

die te vermelden. 

Amsterdam, Met 1845. 
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Wer He DiEr VRIESE, 

Pe 

Weinige landen kunnen , wat de weelde en de 

verscheidenheid der vegetatie betreft, met Hol- 

landsch Guyana vergeleken worden; de gunstigste 

omstandigheden schijnen zich aldaar te vereenigen , 

om aan het plantenrijk dien luister bij te zetten, 

welken men slechts tusschen de keerkringen aan- 

treffen kan. — Dit land, gelegen op eenen gerin- 

gen afstand van de evennachtslijn, tusschen den 

Oceaan en het gebergte, dat hetzelve van Brazilië 

scheidt, moet dus eene zeer afwisselende Flora 

bezitten ; en wanneer men hierbij voegt een’ grond, 

welks vruchtbaarheid door geen land op den ge- 

heelen aardbodem overtroffen wordt, en eene 

gestadige warmte van 80° à 95° Fhr., gepaard 

met eene vochtigheid, van welke men, zelfs in 

NAT. Tijnscnr. D. XII. St. 3 en 4. 12 
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Holland , zich niet het minste begrip kan vor- 

men, — dan zal men zich niet verwonderen, 

dat er, met zulk een klimaat eene onophoudelijke 

afwisseling plaats heeft van bloemen en vruchten , 

welke gedurende de regentijden wel vermindert, 

maar nooit geheel en al ophoudt. 

Bij mijne aankomst in Suriname, in de maand 

November, dat is, op het einde van den grooten 

droogen tijd, werd ik al dadelijk gewaar, dat de 

meeste gewassen uitgebloeid waren; en dit was 

mij geenszins onaangenaam, aangezien men, door 

een te groot aantal geheel nieuwe voorwerpen 

te gelijk getroffen, ligtelijk het hoofd verliest, en 

daarbij in de grootste verlegenheid geraakt, niet 

wetende, waarmede aan te vangen. Ik had zulks, 

eenige jaren te voren, ondervonden bij mijne aan= 

komst op Sicilië; maar daar ontbrak het mij 

geenszins aan de noodige hulp: — in Suriname 

daarentegen was ik spoedig overtuigd, dat voor 

mij geen bijstand van dien aard te verwachten 

was. 

Ik moest dus volstrekt alles doen, en dat nog 

wel alleen. Zulks viel mij dikwijls zeer zwaar; 

want, om, na, voor het grootste gedeelte van den 

dag, in deze verzengde luchtstreek geherboriseerd 

te hebben, hetgeen vrij wat beweging vereischt, 

den halven nacht door te brengen met het schik- 

ken, etiquetteren en droogen van een steeds aan- 

groeijend getal planten; — zonder te spreken van 

de noodzakelijkheid om een’ voorldurenden oor- 

log te voeren tegen een waar leger van mieren, 
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kakkerlakken en andere insekten , — daartoe be- 

hooren en eene goede gezondheid, ex een on= 

wankelbare, vaste wil: — beide zijn mij op deze 

reis gelukkig steeds bijgebleven, 

De eerste maanden van mijn verblijf besteedde 

ik aan het bezoeken van eene menigte plantaad- 

jes, gelegen aan de Commewyne, de Cottica, de 

Perica-rivier en andere kleinere riviertjes, in dat 

gedeelte der Kolonie, hetwelk nog in kultuur ge- 

houden wordt, — Overal was de vegetatie over- 

heerlijk , ofschoon de regentijd niet het gunstigste 

tijdstip zij, om over dezelve te oordeelen: dit 

was dan ook grootendeels oorzaak , dat mijne ver- 

wachting niet geheel en al vervuld werd: te ver- 

geefs zocht ik naar die zonderlinge of die merk- 

waardige plantenvormen, welke mij bekend wa- 

ren, hetzij door de in Parijs bewaarde rijke ver- 

zamelingen uit Cayenne, hetzij door de beschrij- 

vingen en de platen van Ausrer's, Plantes de la 

Guiane frangaise, een werk, hetwelk mij in 

de kolonie nooit verlaten heeft , en mij steeds van 

het grootste nut is geweest. Met groot verlan- 

gen dus zag ik een bezoek van Para te gemoet, 

daar dit distrikt meer binnenlands en hooger gelegen 

is dan de mij tot hiertoe bekend geworden streek 

langs de Commewyne-rivier, en dewijl hetzelve 

daardoor eene andere vegetatie moet opleveren. 

In het begin der maand Maart eindelijk , met 

den aanvang van den droogen tijd, begaf ik mij, 

in gezelschap van eenige vrienden, naar het ge- 

12 
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melde distrikt, en het is van dit uitstapje, dat ik 

trachten zal eene korte schets te leveren. 

Geheel Para, zoowel als het grootste gedeelte 

van Hollandsch Guyana, is overdekt met een on- 

begrensd bosch, hier en daar afgebroken door 

opene vlakten, Suvannes genaamd. Over het 

algemeen is de grond heuvelachtig, zandig en 

somtijds zelfs rotsachtig ; dus zeer verschillend van 

die lage en moerassige streken der Commewyne, 

alwaar meestal zware klei gevonden wordt, en 

waarin ik meer dan eens, bij het herboriseren, 

door bosschen wandelde, alwaar 3 à 4 voet wa- 

ter stond, — In Europa zouden zulke botanische 

uitstapjes niet veel opleveren ; maar geheel anders 

is zulks tusschen de keerkringen : de stammen , 

en zelfs de takken der boomen, vooral in zulke 

vochtige plaatsen, zijn geheel bekleed met over- 

heerlijke gewassen, zoo als Orchideën, Brome- 

liaceën, Aroideën, met Varens en andere Cryp- 

togamen. 

Koffij en suiker worden in Para niet gekweekt; 

daartoe schijnt de zandige grond ongeschikt te 

zijn; zelfs de Musa wil alhier niet voortkomen, 

en dit is een waar gemis voor de negers, die de 

Bananen boven elk ander voedsel verkiezen, 

vooral omdat deze vrucht geene bereiding hoege- 

naamd vereischt, hetgeen het geval niet is met 

Yams, Napjes en Taayers, waarvan zij hier leven 

moeten, 
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De enkele woningen, welke men hier en daar 

aantreft, behooren tot houtplantaadjes, en deze 

verkeeren thans in den treurigsten staat; de hui- 

zen, ofschoen van hout, worden in het geheel 

niet onderhouden, en dat nog wel in het midden 

van deze bosschen , alwaar het zeker niel aan 

bouwstof ontbreekt: de onverschilligheid der di- 

reeteuren in #ara om hun lot eenigzins te vere 

aangenamen , is voorbeeldeloos, en laat zich slechts 

hierdoor verklaren, dat deze personen bijna allen 

kleurlingen zijn, geheel onbekend met alle ge- 

makken: blanken toch willen de directie over, 

zulke plantaadjes niet aanvaarden, daar zij aller- 

slechtst betaald worden, . Het noodzakelijke ge-. 

volg van dit alles is, dat houtgronden tegenwoor- 

dig geene waarde hebben. Konde men de negers 

verkoopen ‚dan zoude #ara spoedig geheel ver- 

laten zijn; maar dezen bezitten. het voorregt, 

wegeus vroegere diensten, aan de kolonie bewe- 

zen ten tijde van den oorlog tegen de boschne- 

gers, van nimmer verkocht of verplaatst te mogen 

worden , zonder eigene toeslemming: — eene toe- 

stemming, welke ik niet behoef te zeggen, dat zij 

nooit geven, aangezien hun werk op een’ hout- 

grond vast bepaald, en niet zwaar is. Ik moet 

bekennen, dat mij nergens in Suriname een schoo- 

ner negerras is voorgekomen, dan in Para, De, 

negers hier leven vrijer, en schenen mij toe zeer 

vrolijk van aard te zijn. ' 

Eene menigte riviertjes of zoogenaamde kreken, 

doorsnijden Para in alle rigtingen: door derzelver 
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vereeniging vormen zij de Varakreek , welke zich 

in de Suriname ontlast : dewijl wegen hier onbe- 

kend zijn, moesten wij deze kreek opvaren. Wij 

hadden twee booten ; eike boot met een twaalftal 

slaven bemand, waarvan de ééne gevuld met pro- 

visie en huisraad van allerlei soort; want tot zulk 

eenen togt moet men letterlijk alles medenemen. 

Het opvaren was niet gemakkelijk, vooreerst we- 

gens den stroom, welke, ofschoon niet zeer sterk, 

toch menigen boom, ja zelfs als't ware geheel en al 

begroeide eilanden met zich voert. Ik herinner mij 

nog op een dezer eilanden een’ dooden kaaiman van 

zes voet lengte gezien te hebben, welken eenige 

koningsgieren (Wultur Papa), zoo gemeen te Pa= 

ramaribo, bezig waren te ontleden, zonder zich 

in het minst aan ons voorbijvaren te storen. Ver- 

der wordt men tegengehouden door geheele boo- 

men, welke over de kreek heen zijn gevallen, 

waardoor men genoodzaakt wordt aan het hakken 

te gaan, met het aangename vooruitzigt van elk 

oogenblik het ligte vaartuig te zien omslaan, door 

het neêrvallen van den een’ of anderen tak op het- 

zelve; een gevaar, waarvoor wij gelukkiglijk be- 

waard bleven. Maar dat alles kost veel tijd en 

moeite , zoodat somtijds de negers, wanneer het 

water niet te diep is, uit de boot springen, en 

dezelve over den boomstam heen dragen. Mijne 

vrienden waren zeer ontevreden over dit geheele 

oponthoud, hetwelk zij niet berekend hadden; 

voor mij daarentegen was het aangenaam, daar 

ik van elken stilstand gebruik maakte, om eene 
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menigte planten in te zamelen, waaronder zeer 

schoone Orchideën, welke op de gevallen stam- 

men groeiden. Onder deze laatsten was de $fan- 

hopea eburnea, door mij levend naar Holland 

overgebragt, en welke in den Amsterdamschen 

Hortus reeds meermalen heeft gebloeid. Deze 

plant trok mijne aandacht, zoowel door den 

merkwaardigen vorm van hare bloem, als door 

den aangenamen hyacinthen-geur, welken zij ver- 

spreidde. Ook de beide oevers waren met over- 

heerlijke gewassen bezet: hier ziet men niet meer 

de Mangrove (Rhizophora racemosa) , met ha- 

re, uit alle takken voortkomende hangende wor- 

tels; of de naar eenen wilg gelijkende Parwa 

( Avicennia tomentosa), beide zoo algemeen 

langs de Commewyne; maar nu prijkt de schoone 

Pachtra aguatica of Bosch-Cacao, waarvan de 

heerlijk riekende bloemen de lengte van eenen 

voet bereiken: verder de groote witte bloesem 

van de Gustavia augusta, en eene meuigte prach- 

tig bloeijende Bignoniaceën, Mimoseën en Com- 

bretaceën, waarvan de opnoeming alleen te lang 

zoude zijn. 

Den laatsten dag van onze vaart ontmoeteden 

wij, tot groote blijdschap der negers, twee zwarte, 

langharige Coaita- apen (Ateles pantscus), van 

over de 4 voeten groot, welke langs den oever, 

al schreeuwende, met eene onbeschrijfelijke vlug- 

heid, van den eenen boom of tak op den anderen 

sprongen. Zij vergezelden ons op deze wijze ge- 

durende vele uren, als ware hun het gezelschap 
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der menschen aangenaam. De genoemde aapsoort 

wordt in de kolonie, zonder veel moeite, getemd. 

De Parakreek steeds opvarende, bemerkt men 

weldra eene zonderlinge verandering in de kleur 

van het water, hetwelk op het laatst volmaakt 

koffij gelijkt: de terugkaatsing van beide oevers 

in hetzelve was allerschilderachtigst. De opper- 

vlakte van den slroom geleek volkomen naar een’ 

zwarten teekenspiegel, waarin licht en schaduw 

zoo scherp mogelijk worden aangegeven. Overie 

gens is deze kleur hier eigen aan al het water, 

hetwelk uit deze bosschen vloeit: de humus van 

eeuwen herwaarts , waarover het heenloopt ‚ moet 

hiervan de aanleidende oorzaak zijn. 

Eindelijk bereikten wij de landingsplaats van de 

plantaadje Berlijn , het meest verwijderde punt 

en de eigenlijke plaats van onze bestemming. De 

woningen van den Directeur en diens slaven lig- 

gen op een klein uur afstands van de Parakreek 

verwijderd, Zij vormen eene soort van gehucht, 

romantisch gelegen tusschen heuvels van geringe 

hoogte, in de nabijheid van een beekje, dat naar 

de Para vloeit, en op eenigen afstand, door bose 

schen omringd , welke ik niet kon nalaten terstond 

te bezoeken. 

Het is mij onmogelijk zelfs een oppervlakkig 

denkbeeld te geven van den indruk , welken het 

eerste bezoek dezer bosschen op mij maakte. Dit 

waren Urwälder in den volsten zin van het woord ; 

de heerlijke beschrijvingen van von Humsoupr, vor 

Martius, Meren en andere reizigers, kwamen 
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mij in de gedachten, en ik moest bekennen, dat 

de wezenlijkheid hunne beschrijvingen nog verre 

overtrof. Wie toch durft zich vleijen , een regt 

denkbeeld te geven van zulk een treffend schouw- 

spel? Zulks schijnt mij toe eene vruchtelooze po- 

ging, waarvan ik de uitvoering dau ook uiet op, 

mij zal nemen. Evenwel, deze bosschen hadden 

iets eigenaardigs, dat ik in geene andere van 

Guyana heb aangetroffen: eene ontelbare menigte 

stammen, allen loodregt en volkomen gaaf, ver- 

heffen zich tot 50, ja zelfs tot 75 voet, zonder 

één’ enkelen tak fe maken, en hunne wijduitge- 

spreide kruinen vormen op die hoogte het over- 

heerlijkste gewelf, dat men zich slechts denken kan, 

waardoor geen zonnestraal heendringt, en waar- 

onder men eene koelte geniet, onwaardeerbaar , 

vooral in een klimaat, als dat van Suriname. 

Onder dit hooge hout treft men eene geringe 

vegetatie aan: alle gewassen van eene meer lage 

statuur schijnen versmoord te worden: dit bewij- 

zen openingen, welke men hier en daar aantreft, 

en welke ontstaan zijn door het wegvallen van 

eenige boomen of door eenige andere oorzaak, 

Deze openingen zijn steeds met heesters of met 

andere gewassen zoodanig begroeid , dat alle door- 

gang volstrekt onmogelijk is. _Eéne palmsoort 

echter schijnt de eeuwige lommer dezer bosschen 

niet te schuwen; deze is de Para-maka, eene 

soort van Bactris. Deze zonderlinge Palm heeft 

geenen slam , zoodat de bladen, van over 25 voe- 

ten lengte, als het ware oumiddellijk uit den 
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grond schijnen voort te komen. Zij zijn gewa- 

pend met eene verschrikkelijke menigte scherpe 

dorens, waarvan enkele wel een’ vinger lang 

zijn. De negers beminnen grootelijks de vruch- 

ten van dezen Palm; mij kwamen zij smakeloos 

voor. 

Dagen lang bragt ik in deze bosschen door. 

Mijne verbazing hield niet op, bij het nagaan van 

het gestadige verschil van soorten, geslachten, ja, 

van familiën van planten, welke aldaar door en 

op elkander grocijen. Hoe dikwijls zag ik de 

kruinen van dit reusachtige geboomte versierd met 

10 à 20 soorten der schoonste bloemen, allen be- 

hoorende tot parasieten of tot klimmende gewas- 

sen, welke de takken doorkruisen en te zamen 

binden, en stengels, welke somwijlen eene lengte van 

eenige honderden voeten bereiken! ... Men deinst 

alreeds terug, bij de gedachte aan den lijd, be- 

noodigd om uit zulk een’ chaos te geraken; want 

om dit doel te bereiken, staan den botanist vele 

zwarigheden in den weg. Men kan zich niet ver- 

beelden, welke moeite het mij heeft gekost, om 

slechts enkele bloeijende takjes van deze boomen 

te onderzoeken ; de meeste stammen zijn te dik 

om beklommen te worden, of zij zijn geheel be- 

dekt met kruipende of met parasiet- gewassen. — 

Tegen anderen ziet men verschrikkelijke mieren- 

en bijennesten, welke elke nadering verbieden. 

Meer dan eens liet ik, indien dít slechts eenigzins 

mogelijk was, den stam van eenen voor mij be- 

langrijken boom kappen; maar steeds te vergeefs, 
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daar deszelfs kruin aan die zijner buren bleef han= 

gen. Men moet zelf teleurstellingen van dien aard 

ondervonden hebben, om te kunnen beseffen , 

wat ik bij dergelijke gelegenheden gevoelde. 

Ook de Lianen, hier Zaytay genaamd, welke 

in deze bosschen als reusachtige kabels, steeds ge- 

heel bladloos, uit de kruinen der boomen neder- 

hangen. zijn zeer laslig ; men moet gestadig , met 

de bijl in de hand, zich eenen weg banen, En 

er zijn lianen dikker dan eene menschendij. Onder 

deze gewassen is eene allerbelangrijkste, niet zel- 

den in /’ara bekend onder den naam van Watertay- 

tay ; de steng heeft hoogstens anderhalf duim dia- 

meter; kapt men een stuk van dezen houtachtigen 

rank af, ter lengte van 4 à 5 voet, zoo stroomt 

er dadelijk eene hoeveelheid water uit een der 

uiteinden, voldoende om een groot glas te vullen, 

Dit water is vrij helder, van eenen goeden smaak, 

zeer koel, en bevat niets schadelijks voor de ge- 

zondheid. Welk een merkwaardig verschijnsel in 

die zelfde bosschen, waar het water die afzigtelijke 

kleur heeft, door mij reeds vermeld, en hetwelk 

dadelijk de hevigste dysenterie bezorgt aan den 

onvoorzigtige, die er van drinkt! Ook houden 

zich de Indianen gewoonlijk op in die bosschen, 

waar deze water-liane in menigte gevonden wordt. 

Jammer is het, dat het mij niet gelukken mogt 

bloemen ‚ noch zelfs bladen van dit gewas te zien; 

ofschoon er stukken van 30 à 40 voeten met on- 

begrijpelijke moeite en kracht uit het geboomte 

werden getrokken , was er echter geen enkel bloei- 
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jend takje aanwezig: hetgene overigens, aan de 

meeste lianen van Zuid-Amerika eigen is. — De 

stengel bewees mij, dat het een Cissus was, en de 

zoo merkwaardige C. Aydrophorus, door Gau- 

prcnAup in Brazilië gevonden , kwam mij in het 

geheugen. Bij gelegenheid evenwel van mijn ver- 

blijf te Parijs, gedurende het vorige jaar, heeft 

mij deze geleerde bewezen, dat onze soorten van 

de zijne verschillend waren. 

De zonderlingste lianen vormen de Bauhinia’s. 

Derzelver ontzettend lange stengels, ook steeds 

bladloos, zijn volmaakt lintvormig en golvend, 

van 25’ tot 4 breedte. Ik was niet weinig ver- 

baasd, een boschje aan te treffen aan de Para- 

kreek, waarvan al de boomen letterlijk aan el- 

kander waren gebonden door stengels van de 

Bauhtinta Outimonta: het geleek volmaakt eene 

tooneeldecoratie. 3 
Gelijk reeds gezegd is, ‘vindt men vlakten in 

deze bosschen, van zeer verschillende uitgestrekt- 

heid, Suavannes genaamd, somtijds hier en daar 

met enkele heestergewassen bezet; maar boomen 

ziet men er bijna nooit, hetgeen waarschijnlijk 

moet worden toegeschreven aan den grond , welke 

eensklaps verandert in gul zand, veel gelijkende 

naar dat onzer duinen, somwijlen met fijn mica 

vermengd en hierdoor, bij zonlicht, onverdra- 

gelijk voor de oogen. Hierom bezocht ik deze 

plaatsen des morgens vroeg, wanneer een zware 

mist het binnenland overdekt, een mist, welke 

meestal miet vóór 8 à 9 ure optrekt, en mij 
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dien van het ‘hooge gebergte in Zwitserland herin- 

nerde. De vochtigheid, door denzelven vooroor- 

zaakt, is zoo groot, dat het des morgens, in deze 

bosschen, letterlijk regent. Welk eene kracht 

moet dit niet aan de vegelatie geven! 

Tijdens mijn verblijf in Para waren de gewas- 

sen op de Savannes in vollen bloei; geen tuin 

kan zulk een overheerlijk gezigt opleveren, Deze 

schoone tijd is meestal van korten duur, Twee 

of drie weken later, indien er dagelijks geen re- 

gen valt, is alles verdwenen, als door vuur ver- 

brand; dit duurt zoo lang tot dat de volgende 

regentijd een nieuw leven te voorschijn doet ko- 

men. Dit is niet wel overeen te brengen met het- 

geen men wel eens beweert, dat namelijk de Sa- 

vannes altijd groen zijn en weilanden opleveren. 

Ik heb wel van deze plaatsen aangetroffen, be- 

dekt met grassoorten van 5 á 6 voeten hoogte, 

zoo als Paspalums, Andropogones enz. ; maar 

ik kan haar geenszins weilanden noemen. 

De Savannes, in den omtrek van de plantaadje 

Berlijn gelegen, zijn geheel begroeid met plant- 

jes, van eene hoogte van slechts weinige duimen, 

dragende kleine, maar ontelbare bloempjes. En- 

kele behooren tot geslachten, ouk bij ons bekend, 

zoo als Polygala, Convolvulus, Drosera, Utri- 

eularia en anderen ; maar verreweg de meeste 

zijn aan de tropische Flora eigen, Men behoeft 

slechts de zoo schoone Listanthi, Cassiae, Bur- 

manniae, Eriocauloneae enz. te noemen, hier 

eu daar vermengd met kleine heestertjes van Melas- 
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tomen of Leguminosen, allen met de levendigst 

gekleurde bloemen versierd. Voor botanisten zijn 

deze vlakten alleraangenaamst, omdat hier geene 

zwarigheden bestaan, die zouden kunnen beletten 

de planten behoorlijk te onderzoeken en te verge- 

lijken. Dewijl deze plantjes daarbij van geringere 

grootte en drooger van zelfstandigheid zijn , is het 

gemakkelijker, hen voor het herbarium te be- 

reiden dan de specimina , welke men in de bosschen 

inzamelt. Het is derhalve geenszins te verwonderen, 

dat het mij steeds veel moeite heeft gekost, zulke 

belangrijke plaatsen te verlaten. Door eenen schat 

van overheerlijke voorwerpen omringd, kon zelfs 

de ontzettende warmte, welke aan alle Savannes, 

wegens gemis aan lommer, eigen is, mij niet ver- 

jagen ; maar de mij vergezellende negers dachten 

er anders over en noodzaakten mij meer dan eens , 

gehoor te geven aan hunne klagten, dat zij niet 

langer op het gloeijende zand konden blijven staan: 

gelukkiger wijze waren er steeds bosschen in de 

nabijheid, om ons te verkoelen, 

Hoe merkwaardig evenwel is het, dat, op zulk 

heet zand, de fijnste en teederste planten van 

Guyana zich bevinden! Velen van dezelve zijn 

slechts eenjarig. 

Eene pijniging, waaraan ik sterk leed bij alle 

herborisatiën op zandgronden, ondervond ik door 

ontelbare mikroskopische insekten, welke mij ter- 

stond geheel en al als het ware bedekten, en welke 

den geringsten grashalm op zulke plaatsen bij dui- 

zenden bedekken. Het insekt, in de kolonie Pa- 
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tate-luïs genaamd, en tot het geslacht dcarus 

behoorende, dringt in het vel en veroorzaakt een 

onverdragelijk jeuken, hetwelk men alleen ver= 

drijven kan door zich te laten inwrijven met dram 

(eene soort van Rum) of met citroensap; van 

welke middelen men evenwel bijkans kan zeg- 

gen: « de remède est pire que le mal’ ; maar, 

dit is de eenigste wijze om de wonden te voors 

komen, welke anders zouden ontstaan door het 

gestadige krabben. Gedurende al mijne reizen in 

de binnenlanden liet ik mij dagelijks op dezelfde 

wijze inwrijven , zoodat het ten laatste niets on- 

aangenaams meer voor mij had, Ook de CAtca 

(Pulex penetrans) is hier zeer lastig : dewijl dit 

insekt echter zeer algemeen is door geheel Guyana, 

leerde ik spoedig hetzelve met deszelfs eijeren uit 

de wonde te halen ; deze operatie vereischt slechts 

eene zekere handigheid. 

Meestal zijn de werkplaatsen der houtplantaadjes 

meer of min van de woningen verwijderd: de af- 

stand hangt af van verschillende omstandigheden; 

vooreerst van de soort en de hoeveelheid van hout, 

welke vereischt worden, en dan voornamelijk van 

de nabijheid eener kreek of van eenig bevaarbaar 

water , om het transport te verligten; want, is 

hiertoe geene gelegenheid, zoo zijn de negers ge- 

noodzaakt de stukken hout of de planken te dra- 

gen, hetgeen waarlijk een te zwaar werk is. 

Middelen van vervoer zijn hier evenmin bekend 

als wegen: wel is waar , het eene zonder het an- 
dere zoude van weinig dienst zijn. 
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De plaats, alwaar toen de slaven van de plan- 

taadje Berlijn werkzaam waren, was 7 uren 

gaans van hunne woningen verwijderd. Hierom 

ontvangen zij een werk of eene taak voor de ge- 

heele week. Zij vertrekken 's maandags en komen 

dikwijls den vijfden dag reeds terug, daar hunne 

taak niet zwaar is voor de uitvoering. Het spreekt 

van zelf, dat zulk een afstand veel te groot is voor 

een’ Mulatten - Directeur ; deze is te trotsch, en 

vooral te lui, om iets vermoeijends te verrigten: 

het gevolg hiervan is, dat hij met het werk zijner 

slaven geheel en al onbekend blijft, en dat hij 

zich moet vertrouwen op zijn’ blank-officier ; maar 

de laatste bezit nog minder ijver, indien zulks 

mogelijk mogt zijn, dan zijn chef, en zoo gaat 

alles op de meest slaperige wijze voort. 

De Directeur was niet weinig verbaasd toen hij 

vernam, dat ik, niettegenstaande al de gevaren, 

waarvan hij mij gesproken had, evenwel deze 

wandeling wilde ondernemen, daar zulk een togtje 

mij zeer belangrijk voorkwam, en mij een’ rijken 

oogst beloofde. Ik vergezelde dus de negers, over 

de honderd in getal , met vrouwen en kinderen, 

naar hunne werkplaats. Wij vervolgden een pad 

door het overheerlijkste bosch, dat men zich kan 

voorstellen. Mijn zwart gezelschap was vrolijk, 

en zocht zich door zingen den weg te verkorten. 

Wat mij betreft, ik maakte van deze gunstige 

gelegenheid gebruik ,‚ om mij den inlandschen naam 

van menigen boom en struik te doen opgeven, 

hetgeen ik tot op dien dag te vergeefs aan blanken 
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Had gevraagd. Dezen toch, hunne onkunde miet 
Willende bekennen, hadden mij denzelfden boort 

meer dan eens onder verschillende soorten onder 

denzelfden naam, aangewezen. De negers daar- 
êntegen, zoowel als de Indianen, zijn over het 

algemeen meer oplettend aangaande de voorwer- 

pen, welke zij dagelijks zien, zoodat men op hunne 

aanwijzing staat kan maken. Hiervan heb ik me- 

nig bewijs gehad. 

Alzoo toonden mij de negers de Ingie Pipa, 

(Couratari guianensis) aan, waarvan de in- 

fandsche naam de volmaakte gelijkenis van de 

taaddoozen met eenen pijpenkop aanduidt; voorts 

de Bosch-kalebas (Couroupita gutanensis), 

merkwaardig , zoowel door hare zonderlinge bloe- 

men, als door. hare dubbele zaaddoos, dikwijls 

grooter dan een menschenhoofd; den Tapoeripa 

(Genipa Caruto) , waarvan de Indianen de vruch= 

ten gebruiken om zich zwart te verwen; het Bijl- 

hout (Eperua falcata), waarvan men in het 

groene gewelf de groote peulen ziet hangen aan 

stelen van 2 Àà 3 voet lengte: allen boomen van 

verre over de 100 voeten hoogte; zonder nog te 

spreken van den Hoepelboom (Copaifera guia« 

nensis), zoo bekend door deszelfs balsem; den 

Tonkaboom (Dipterix odorata) en eene menigte 

der meest geachte houtsoorten , welke hier gekapt 

worden. Ik behoef niet te verzekeren, dat mij de 

weg in het geheel niet lang toescheen. 

NAT. TĲJDsSCHR. D. XII. St, Sen 4, 13 
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De werkplaats bereikt hebbende, vond ik aldaar 

eene soort van kamp opgeslagen, veel gelijkende 

naar dat der Indianen, bestaande uit kleine af- 

daken , met taspalmbladen bedekt, waaronder de 

negers slapen en hun voedsel bereiden, 's Avonds 

worden, er-groote vuren aangestoken, niet alleen 

om jaguars of andere wilde dieren te verjagen , 

maar vooral om zich te ontlasten van de menigte 

musgquiten, welke in de bosschen onverdragelijk 

zijn. …Gelukkiglijk had ik mijn musquiten-gaas 

mede genomen, zoodat ik van deze dieren geen’ 

hinder had, Echter bragt ik eenen slapeloozen 

nacht door; eene menigte der grootste vuurvliegen, 

welke ik tot nu toe had gezien, vlogen gestadig= 

lijk rondom mijne hangmat, en flikkerden mij in de 

oogen, Daarbij kwam het onophoudelijke gebrul 

der Baboen-apen, welke in deze bosschen vergade- 

ring schenen te houden, en eindelijk nog een gevoel 

van-koude, dat mij grootelijks hinderde, ofschoon 

de: thermometer 71° aanwees. Al die genoegens 

deden mij met vreugde den opgang der zon bee 

groeten, en het duurde niet lang, of ik was we- 

der-op weg naar Berlijn ; maar vooraf bezigtigde 

ik de werkzaamheden der negers, Gelijk ik. wel 

verwachtte, was de wijze van bewerken van het 

hout als het ware nog in hare allereerste kindsch- 

heid. Mechanische middelen om het werk te ver= 

ligten, of te bespoedigen zijn hun, onbekend, en 

zouden mogelijk bezwaarlijk ingevoerd kunnen 

worden, daar de negers zeer gehecht zijn aan 
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hunne gewoonten, Daar de houtsoorten over het 
algemeen uiterst hard zijn, vereischt de bewere 

king ontzaggelijk veel tijd, vooral wat het zagen 

betreft. Stoom zoude hier met veel voordeel kun- 

nen gebruikt worden ; maar hiertoe behoort geld, 

en dit wordt op houtplantaadjes niet verdiend en 

dus ook niet uitgegeven, 

Verbeteringen zijn hier niet te verwachten; 

want men moet Para als eene ware oäsis in de 

woestijn beschouwen, onbekend aan het grootste 

gedeelte der kolonisten; zelfs de administrateuren 

der aldaar gelegene plantaadjes komen zeer zelden 

deze streek bezoeken , dewijl zij weten , dat er een 

volstrekt gemis is aan alles; en evenwel is dezelve, 

maar mijn oordeel, het bevalligste gedeelte van 

Suriname. 

Voor eene slooping dezer bosschen is in het 

geheel niet te vreezen : naauwelijks bemerkt men 

dat hier of daar boomen gevallen zijn , daar slechts 

zoo veel stammen geveld worden, als de plan- 

taadje ter verzending noodig heeft, en al de om- 

ringende blijven staan. Een gedeelte, waar het 

hout geveld is, keert binnen weinige jaren tot 

vorigen staat terug. Hierbij moet men weten, dat 

de concessiën van gronden, aan plantaadjes gege- 

ven, zeer uitgebreid zijn; zoo, bij voorbeeld , be- 

draagt Berlijn 6300 akkers, Berg en Daal bijna 

10,000; en evenwel is de opbrengst van zulk een 

eigendom weinig of niets. Dit kan wel niet an- 

ders zijn, daar de geheele consumptie van hout, 

13 * 
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in de kolonie, zich bepaalt fot. Paramaribo, en? 

dan nog wel slechts voor een gedeelte „ dewijf 

het beter koop is planken, ja, geheele huizen, 

van Noord-Amerika te laten komen met de melassie- 

schepen, dan zich dezelve in het land zelf aan te 

sehaffen en met het inlandsche hout te bouwen. » 

De handwerken worden in Suriname duur be-> 

taald en de uitvoering is veelal zeer middelmatig : 

alweder een nieuw bewijs van de geringe activiteit; 

der bewoners, 

De houtsoorten van onze kolonie wedijveren „ 

zoowel- in schoonheid als in duurzaamheid , met» 

al diegenen „ welke in Europa zoo zeer gezocht» 

worden voor meubelen, als anderzins, De onge-r 

meene hardheid van eenige van dezelve, zoo als: 

ĳzerhard , letterhout en meer andere, biedt wel 

eenige moeite aan in de bewerking, maar, be- 

halve dat al de soorten deze hardheid niet bezit 

ten , zoude men spoedig middelen weten te vin= 

den, om dit bezwaar te overwinnen. Het is slechts: 

te betreuren, dat de kostbare vrachten van hout „ 

naar Holland , tegen de verzending steeds een 

bezwaar moeten opleveren. 

Aangezien ik niet begeerig was om tweemaal 

denzelfden weg te volgen, sloeg ik, door een 

paar negers vergezeld, een ander pad in, om 

naar de plantaadje terug te keeren, en ik vond 

in deze donkere bosschen. nog menig belangrijk 

gewas, onder anderen de Melosis guianensis, 

eene merkwaardige plant uit de familie der Bala, 
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‘nophoreën , voorzeker de zeldzaamste van het ge- 

„beele plantenrijk. Dit gewas gelijkt volmaakt 

naar een’ fuagus, en herinnerde mij de tot de- 

zelfde familie behoorende Cynomortum cocci- 

«num, welke door mij, in 1833, op een naakt 

eilandje, bij Frepant, op Sicilië, is gevonden. 

Beide plantsoorten hebben denzelfden Aabitus ; 

maar welk een verschil bestaat er niet in derzel- 

ver groeiplaats! — Voorts, trof ik, ook op deze 

wandeling, voor het eerst de Zecy/his grandt- 

flora aan, waarvan de houtachtige zaaddooren 

in Fransch- Guyana den naam dragen van mar-= 

mite de Singe ; als ook die sierlijke kleine Voy- 

ria's, welke ik in het Zijdschrif! voor Natuur- 

lijke Geschiedenis (Deel VIT. bl. 129) heb be- 

schreven ; derzelver levendig gekleurde bloempjes 

bemerkt men bijkans niet tusschen de afgevallene 

bladen, welke sedert onheugelijke tijden den 

grond dezer bosschen bedekken. 

Op Berlijn terug gekomen, vond ik mijne vrien- 

den, tot mijn leedwezen, bezig met het maken 

van toebereidselen voor de terugreis. Wij ver- 

trokken dus weder te zamen, en bezochten nog 

de houtplantaadjes Onoribo en Ozembo, beiden 

van minder belang dan Berlijn, maar, vooral 

de eerste, zeer schilderachtig gelegen, en hoogst 

belangrijk voor een’ botanist. Mijn planten- 

buit werd steeds grooter, zoodat ik eene zeer 

belangrijke verzameling naar Paramaribo terug 

bragt, 
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Ofschoon ik later veel dieper in het binnenland 

doorgedrongen ben, is mij steeds de herinnering 

van dezen togt alleraangenaamst gebleven. Mijne 

verwachting aangaande de vegetatie van Para, te 

voren reeds zoo zeer gespannen, was nog verre 

weg overtroflen. 



AANTEEKENINGEN 

BIJ HET 

ONTLEDEN VAN EENE NUBISCHE GIRAFFE; 

‚ DOOR 

A. A. SEBASTIAN, 
Hoogleeraar te Groningen. 

Hoezeer de Giraffe (1) reeds door Juurus Cazsar 

te Rome vertoond is en later meermalen in den 

Circus door de Keizers en vervolgens weder in 1468, 

te Florence, eene Giraffe tamelijk lang heeft ge- 

leefd , zoo moesten er daarna nagenoeg zeven halve 

eeuwen voorbijgaan, voor dat ook het Christelijk 

westelijk Europa dit zeldzaam dier levend aan- 

schouwen kon, Vergis ik mij niet, dan is de 

eerste levende Giraffe te Parijs vertoond in het 

(1) Kameel-paard ; Camelopardalis Prinrus; VArro 
de Ling, Lat. V.20; zaunhondoöalus van Herro- 

porus, eth. Löb, X, p. 497; Srrano, XVII. 

cap. 3. 85. en lib. XVL, cap. 4. S16, — Zerafu, 

‚dat is de schoone, bij de Arabieren; MNabis der 

Aethiopiërs bij Prinrus en Va-ip der Hottentotten 

bij Le Vaiuvant , II, 136, 
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jaar 1827, het jaar van de invoering der censuur, 

der tijdschriften en nieuwsbladen. De komst der 

Giraffe te Parijs was eene gebeurtenis van alge- 

meene belangstelling; zij was een geschenk van 

den Pascha van Egypte en verscheen op eeuen 

tijd, dat de kamers niet vergaderd waren en dus 

geen debatten het lezend en hoorend publiek be- 

zig hielden en de schrijvers van nieuwsbladen een 

slot voor den mond was gehangen. Alles stroom- 

de naar den dierentuin, alwaar men dagelijks het 

dier voor het publiek ten toon stelde. Het kon 

niet missen of de komst der Giraffe moest verge= 

zeld gaan van de gewone verschijnselen van alles, 

dat in Parijs opzien baart. Men bragt zelfs eene 

Vaudeville la Giraffe ten. tooneele , waarin zij, 

hoezeer niet de hoofdrol spelende, echter het voorr 

naamste onderwerp was. Eindelijk werd de Gi- 

raffe ook ten hove voorgesteld. Zelfs voor de 

komst van het dier te Parijs had reeds de bekende 

Dichter JaurrRer eenige fabels over de Giraffe 

uitgegeven (Ll), en het berigt, dat de Pascha van 

Egypte willens was te Caïro een nieuwsblad te 

doen uitkomen, gaf aanleiding, dat eene Lettre 

dela Girafe au Pascha d' Egypte het licht zag, 

waarin men in naam van de gearriveerde Giraffe 

) 

(1) Een dezer fabels eintigt met de woorden : 

La capitale est un séjour divin; 
Là plus qu’ ailleurs, que l'on soit homme ou bête, 

Qui vient de loin et porte haut la tête, 

Est assuré de faire son chemin, 
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aan den Pascha schreef , om hem ten dienste van 

zijn toekomstig nieuwsblad , de door de Parijsche 

eensuur uitgesnedene opstellen toe te zenden. La. 

ter in de maand September van 1827 werden de 

Oszagen (Amerikaansche wilden) de mededingers 

der Giraffe, — De meeste levende Giraffen zijn 

tot dus verre in Engeland vertoond; in het jaar 

1836 waren er zeven levende in Engeland, in de 

Surrey Zoological gardens, en vier in de Zoological 

gardens in the Regent park. De Giraffe was ook 

reeds aan de oude Egyptenaren bekend ; men vindt 

ten minste in het groote voorhof van den ouden 

tempel van Karnak (monument van Thebe) en in 

de overblijfselen van de oude stad Hermontis, onder 

de Hieroglyphen eene Giraffe (von Prorescu, 

Erinnerungen aus Aegypten und Klein-Asien, 

Wien 1829, I. p. 313 en p. 276), en ook in een 

der gedenkstukken van het Kalabsche (het oude 

Tamis) wordt de afbeelding gevonden van eene 

Giraffe, die aan een touw gevoerd wordt (Gau, 

pl. XII—XXI). 

Het vaderland der Giraffen is Afrika en wel ten 

eerste het land der Brinas of Briquas, op 28 gra- 

den Zuiderbreedte (Vosmaer p. 24), en dan naar 

het Noorden toe Abissynie (Lupour, nieuwe doch 

aanmerkingswaardige historie van Abissinie, 

uit het Latijn door Carenrus, Utr. 1687, p. 18) , 

Dongola, waar Wadi-Serafe zijn naam ontleent 

van de menigte Giraffen (Rürreuu, Reisen in Nu- 

bien, Kordofan und dem Peträüischen Arabien, 

Frankf. a M 1829, p. 123), Bornou bij het meer 
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Tehad (Voyage de Dexnam (L) IT, p. 213). Van 

de. Giraffen in Engeland waren er. drie in de woes- 

lijn van Kordofan; gevangen. Volgens {ruicRAres 

bij Srrano (XVII. 3,95) komen zij voor in het 

land der Hesperii Aethiopes en volgens Anremiporus 

bij. denzelfden schrijver in de streken van de Kaap 

tephas en den Zuiderhoorn, Droponus Sc. (IL. 51) 

geeft Arabie. op. Men onderscheidt thans naar 

deze. twee verschillende Afrikaansche streken, al- 

waar de Giraffen gevonder. worden, twee soor= 

ten , de eene de Kaapsche en de andere de Vu- 

bische Giraffe, die door Grorrzor (Annales des 

sc. nat. Tom, XI.) ook als twee onderscheidene 

soorten worden aangemerkt, terwijl ook Fa, Cuvren 

(Hist. nat. des mammiferes, T, VIL. Par. 1842) 

opmerkt, dat er een merkbaar verschil is tusschen 

de Giraffe door re Varuranr (2) van de Kaap 

medegebragt en de leyende Giraffe van de ména- 

gerie te Parijs, en wel een verschil in kleur en 

nog meer in houding. Wat mij betreft, niet in 

de gelegenheid zijnde, de Nubische Giraffe te kun- 

(1) Voyages et découvertes dans le nord et dans les 
parties centrales de P Afrique dans les anneés 4822, 
J823 el 4824 par le Major Denham, le Capitaine 

Clapperton et feule Docteur Oudney, avec un atlas 

zn he; traduitde P Anglais par MM. Eyriës et Larc- 
naudière, T.I, II, IL. Paris 1826. 

(1) ve VarnLant, Peize in de binnenlanden van d= 
frika langs de Kaap de Goede Hoop in de jaren 

J780—4785, uit het Fransch door Pasteur; Ley- 

den en Amsterd, 1791—1798, Tom, V.- \4ur 
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nen vergelijken met de Kaapsche, ‘waag ik niet 

over dit vraagpunt uit te weiden. Evenwel wat 

de kleur betreft, ik heb de Nubische: Giraffe bij 

Covrer en de onze vergeleken met de plaat van 

de Kaapsche Giraffe bij Vosmaer (Ll), en volgens 

deze vergelijking moet ik overhellen om de Kaap- 

sche Giraffe voor eene soort aan te merken on- 

derscheiden van de onze, dat is van de Nubische. 

Immers wanneer ik in aanmerking neem , hoe sterk 

Vosmaer de afbeelding der Giraffe bij Burrox af- 

keurt , zeggende: « het geheele lijf door eenen 

kladschilder met onverschillig hier en daar ter 

neêr geduuwde vlekken als bezaaid’, dan mag 

men er wel voor houden, dat Vosmaer voor eene 

meer naauwkeurige afbeelding zal hebben zorg ge= 

dragen , en ik vind derhalve opmerkelijk, dat Vos- 

MAER op de wangen geen vlekken heeft doen tee- 

kenen , zoo als men die wel ziet bij de Nubische 

Giraffen , maar de wangen even als het geheele 

hoofd , bruin voorstelt, en ook in de beschrijving 

zegt, dat het hoofd geene, naar die van het lijf 

gelijkende vlekken heeft, en Vosmaer had vier 

onderscheidene vellen gezien. Ook is het lijf bij 

Vosmaer sterker gevlekt en zijn de vlekken vooral 

op de dijen grooter dan bij de Nubische Giraffen. 

Men meent veelal, dat de Giraffen in de woes- 

lijnen leven en verwondert zich, dat een zoo groot 

(2) A. Vosmaer, Watuurk. beschrijving eener uilmun- 

tende verzameling van zeldzame gedierten , Amster- 

dam 180%. 
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‘dier ‘op eenen dorren grond zijn voedsel vinden 

kan; maar zij leven evenmin als de Antilopen in 

de woestijn, die slechts eene plaats is, waar heen 

zij vlieden om veilig tezijn. Zij vinden hun voedsel 

in de vochtige streken van Afrika, die zich ver 

uitstrekken en in welker nabijheid zij zich ophou- 

«den. Zij leven in kleine troepen; Derma (II. 

p- 213) zag bij het meer Tchad troepen van 5—6 

individus bij een. 

De geaardheid der Giraffe is zacht; zij laten 

zich met een dun koord aan het hoofd gebonden, 

rond geleiden; ja men noemde ze om die goed- 

aardigheid, volgens Prisrus (Lib. VIII, cap. 18) 

wilde schapen, en Sraaro zegt: ac ne fera qui- 
dem est sed pecus: nullam enim feritatem prae- 

sefert (Lib. XVI. cap. 4. $ 16). De Giraffe kent 

haren meester , maar legt geene bijzondere gehecht- 

heid voor hem aan den dag (Faen. Cuvier |. e.). 

Eene Giraffe te Londen, die aan haar eerstgeboren 

de uijers geweigerd en niet de minste zorg aan 

haar jong geschonken had, leide daarentegen voor 

haar tweede jong veel zorg aan den dag; iets 

hetgeen men evenwel ook menigmaal bij de wijf- 

jes van andere dieren heeft opgemerkt. 

Het vleesch der Giraffen wordt gegeten en de 

huid zal vooral voor lederwerk goed zijn (Rür- 

perL p. 69, 70); volgens Burcknaap (1) worden 

er sterke schilden van vervaardigd, en de Korakas 

(1) Neue Bibliothek der wichtigsten Reisebeschreibungen, 

T. 54. Weimar 1830. 
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(te Vartrant, IV. p. 334) dekken somwijlen 

hunne woningen met de huiden van Giraffen. 

Wij zijn onze ontleedkundige kennis der Gi- 

raffe vooral aan Ricmanp Owen (Transactions of 

the zoological Society of Londen, Vol. IL. Lon- 

don 1841) verschuldigd, die in de gelegenheid ge- 

weest zijnde meer dan eene Giraffe te ontleden, 

met zoo veel volledigheid over dit dier heeft ge- 

schreven, dat ik door mijne ontleding grootendeels 

slechts bevestigen kan , wat mijn voorganger reeds 

beschreven heeft, en ik mij derhalve slechts tot 

eenige aanteekeningen bepalen zal. 

1. Osteologische aanteekeningen. 

1°. Sehedel, 

Ik begin mijne osteologische aanteekeningen met 

de mededeeling mijner waarnemingen over de 

horens der Giraffe, een punt, waarover veel ge- 

twist is. Prinros, Hersononus, Srrano, Dronporus 

enz. maken volstrekt geen gewag van de horens. 

Orpranus daarentegen, die ten tijde van den Keizer 

Severus de Giraffe in Grieksche verzen heeft be- 

zongen, spreekt van meer horens. Anderen heb- 

ben aan de Giraffe 3 horens toegekend, en hoe- 

zeer reeds Vosuarr in zijne beschrijving der 

Kaapsche Giraffe deze dwaling heeft toegelicht, 

heeft Rüpperr haar op nieuw herhaald, door ten 
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minste aan het mannetje der Nubische Giraffe & 
horens toe te kennen, te weten , twee achterste 

symmetrische en eenen voorsten in de middellijn , 
terwijl het wijfje in plaats van dien: derden, eene 

eenvoudige uitpuiling. zou hebben; ja Rürrpeur 

heeft zelfs het verbeeningspunt van dezen derden 

hoorn. als van den schedel door eene naad afge 

scheiden voorgesteld „ even als dit inderdaad bij 

de eigenlijke of achterste hoorns het geval is, 

maar:Owen, die in het Museum te Frankfort den= 

zelfden schedel, die door Rürretr is afgebeeld, 

heeft mogen onderzoeken, verklaart de naad van 

den derden hoorn niet gevonden te hebben. Mijn 

eigen onderzoek stemt overeen met dat van Owen; 

te weten , de Giraffe moet gezegd worden slechts 

twee hoorns te hebben , en wat men voor eenen 

derden en vierden heeft gehouden, is niets dan 

eene uitpuiling van het voorhoofdsbeen en van het 

neusbeen, zoo als uit het volgende blijken zal. 

In ons exemplaar van een wijfje der Nubische 

Giraffe is datgeen, wat door anderen als derde 

hoorn aangemerkt is, eene uitpuiling van het voor- 

hoofdsbeen en. van het neusbeen, echter niet ont- 

staan door verdikking van die beenderen , zoo als 

Owen zegt, maar wel door elevation, zoo als 

deze Schrijver. op het eerste woord onmiddellijk 

laat volgen (L). Het: verwondert mij echter, dat 

(1) That it is formed by the thickening and elevation 

of the’ anterior extremities of the frontal and the 

contiguous extremitíes of the nasal bones. 
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Owen niet spreekt van het doel van die. uitpuis 
ding, of beter elevatio, daar toch door het doel 

niet weinig de natuur van die elevafio wordt op- 

gehelderd, Het doel immers is geen ander dan 

om de sinus frontales ruimer te maken, een 

doel, dat niet bereikt had kunnen worden, wane 

neer de uitpuiling door verdikking der beende- 

ren gevormd was, … Maar dat hier geene verdik- 

king bestaat, kan men duidelijk zien , wanneer 

men den schedel horizontaal heeft doorgezaagd. 

Ook Vosvaer dwaalde, toen. hij schreef, dat die 

bult mogelijk meerdere sterkte. geven moet aan 

die plaats, en dat zij door onregelmatige uitstor- 

ting van beenstof gevormd is. — Dat die verhe- 

venheid ex bij de Nubischesen bij de Kaapsche 

Giraffe aanwezig is, blijkt uit Vosmaer en Owen, 

maar of zij bij het mannetje, ten minste van de 

Nubische Giraffe, wat sterker is dan bij het wijfje , 

durf ik niet beslissen, hoezeer het wel mogelijk 

is, dat er ten deze een geslachts-onderscheid be- 

staat, te meer daar , zoo als ik zeide, die meer- 

dere of mindere uitpuiling met de meerdere of 

mindere ruimte der sinus frontales, en dus met 

het werktuig van den reuk in verband staat. De 

opgegevene wijze van vorming der uitpuiling moet 

haar ontstaan uit een afzonderlijk beenpunt reeds 

a priori onwaarschijnlijk maken. Ik vind dan 

ook op ons exemplaar niet het minste spoor van 

naad, evenmin als Owen. Maar Rürrzru is waar- 

schijnlijk in dwaling vervallen door de diepe vaat- 

sleuven, welke men in den omtrek der uitpuiling 
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waarneemt. Behalve de sterke uitpuiling, over welk 
wij tot dus verre gesproken hebben , vindt men meer 

naar voren nog eene tweede, alleen door elevatie 

van het neusbeen gevormd, ten einde ook de holte 

van den eigenlijken neus nog eenigzins te ver- 

grooten. Wat nu de eigenlijke horens der Giraffe 

betreft, mijne waarnemingen stemmen met die 

van Ower overeen. Het zijn epiphyses , welke 

door middel van eene naad met den schedel vere 

bonden zijn. Deze naad schijnt echter bij oudere 

dieren te verdwijnen. De toppen van de horens 

convergeren bij ons exemplaar naar binnen; de 

basis is breed, echter die van den eenen hoorn 

niet ineen vloeijende met die van den anderen, 

zoo als dit bij de mannetjes, volgens Owen, wel 

plaats schijnt te hebben. 

Niet onjuist schijnt mij de gissing van Vosmaer, 

dat de horens aan de Giraffe gegeven zijn, om, 

gelijk dit ook bij de boksoorten gezien wordt, 

door een spelend stooten tegen elkander zich te 

verlustigen; zij schijnen ter verdediging niet te 

kunnen dienen ; de verdediging der Giraffe bestaat, 

gelijk die van het paard, in schoppen , die bij de 

Giraffe elkander zoo schielijk opvolgen, dat het 

oog dezelve niet volgen kan; volgens Lr VArLLAnT 

zou de Giraffe met achter uit te slaan den leeuw 

kunnen afmatten, moedeloos maken en van haar 

lijf kunnen houden. Owen, die de Giraffe een 

gewijzigd hert noemt, meent, dat de mogelijk- 

heid van een zoo groot herkaauwend dier om in 

de tropische streken van Afrika door afknaging 
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der toppen van de boomen te bestaan , niet toe= 

laat, dat hetzelve horens hebbe van genoegzame 

sterkte en grootte, om als wapen te kunnen die- 

nen, en aangaande het niet wisselen der horens 

van de Giraffe brengt hij het gevoelen bij van 

hen, die meenen dat bij andere dieren de ho- 

rens jaarlijks wisselen, ten einde de jongen niet 

kunnen gekwetst worden , ten tijde dat zij het 

meeste gevaar loopen om door de ouden gewond 

te worden. 

Aangaande het hoofd der Giraffe heb ik slechts 

nog dit op te merken, dat het traanbeen op des- 

zelfs factes facials niet die groef heeft voor de fo/- 

liculi sebace? , welke Cervus en bij de Antilopen 

(ten minste bij Dorcas) aanwezig zijn en de zoo 

genoemde tranen afscheiden ; en voorts dat tusschen 

het voorhoofdsbeen en de neusbeenderen eene 

blinde driekante opening gevonden wordt, met de 

basis gekeerd naar het voorhoofdsbeen, en dan, 

dat aan beide zijden van het aangezigt tusschen het 

traanbeen , voorhoofdsbeen , neusbeen en de boven- 

kaak eene opene plaats aangetroffen wordt, zoo als 

ook Panpen en p'Arton dezelve afgebeeld hebben. 

Lengte der horens van den ondersten 
rand der basis …. . …« …. … … Om, 126 mm. 

Afstand der punten van de horens Om, 60 mm. 

Afstand van het midden der horens Om,, 70 mm. 

Lengte van den voorkant der boven- 

kaak tot aan den knobbel van 

het achterhoofd . . . . « . Om, 505 mm. 

NAT. ijnscuR D, XII, St, 3 ená. 14 
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Lengte der onderkaak van de uiter- 

ste punt der slagtanden tot den 

angulus maxillae inf, « … « Om, 420 mm, 

Van den ondersten rand der onder- 

kaak naar de uiterste punt der 

horens … . - «  « Om, 330. mm. 

Van de punt der horens tot aan den 

rand onder de orbita, waar het 

jukbeen van achteren zich veree- 

nigt met de bovenkaak …. . « Om.,263mm. 
De oogkuil van den voorsten rand 

gemeten, is breed …. . « « «Om, 62mm. 

De oogkuil van den voorsten rand 

gemeten, is hoog … … … « « Om, 62mm. 

Breedte van het hoofd achter de 

oogkuil … … … « « « « « _« Om, 198 mm. 

De buitenkanten van de grootste 

kiezen zijn van een _« … … «Om, 130mm, 

2°, Wervelkolom. 

Volgens Meeker (System der vergl. Anatom. 

‚Th. Il. Abth. pag. 280. Halle 1825) zal de vaat- 

opening in de vertebrae cervicales bij den Kameel 

en de Giraffe ontbreken, en, voegt hij er bij, 

van voren vindt zich wel tusschen het voorste einde 

van het ligchaam en het voorste schuinsche uit- 

steeksel eene verborgene opening, die tot een na- 

genoeg een duim lang kanaal voert, maar dit ka- 

naal eindigt in de holte van den canalis verte- 

Brarum en schijnt dus een gedeelte der halszenu- 
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wen té bevatten. Owen daarentegen zegt: de 

Bovenste ring van den atlas is aan zijn voorste 

einde doorboord door de arteria vertebralis, en 

van de tweede halswervel sprekende, zegt hij, 

dat de opening voor de arf. vertebr. zich aan het 

voorste einde van den arcus superior bevindt en 

schuins in den caxzalis spinalis voert. Aangaande 

de volgende halswervels zegt Owen, dat de proc. 

transversì vertegenwoordigd worden door lang- 

werpige ridges , en dat de opening voor de arterza 

vertebralis zich bevindt boven de processus trans - 

verst aan de kant van het ligchaam bij de basis 

der laminae superiores, en dat die opening in 

de zevende halswervel niet ontbreekt. Daar de 

gesteldheid van deze deelen bij onze Giraffe eenig- 

zins anders is, zoodanig dat zich eenige twijfelin- 

gen bij mij opdoen, zij het mij veroorloofd mijne 

bevinding naauwkeuriger te beschrijven. 

“7de halswervel: de processus tranversus is 

zeer sterk, zoowel regts als links, maar links 

is de proc. transv, van een groot kanaal 

voorzien voor de art, vertebr., terwijl regts 

slechts een zeer klein, niets beteekenend ka- 

naaltje gevonden wordt. 

_Óde halswervel : de proc. transv. is veel zwak- 

ker dan bij den 7den , en zoowel regts als links 

van een kanaal voor de arf. vertebr. voor- 

zien, maar dit kanaal is regts merkbaar klein- 

der dan links bij den 7den halswervel. 

‘Ade halswervel : de proc. transv. is naauwe- 

lijks kleinder dan bij den 6den, en aan beide 

14 * 
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zijden voorzien van het kanaal voor de art. 

vortebr., maar de voorste opening van dit 

kanaal is links veel grooter, dan regts. 

de 4de en 3de halswervel stemmen met den 5den 

overeen. 

2de halswervel: de proc. transv. zijn naau- 

welijks meer te onderscheiden; men ziet zoo= 

wel regts als links het kanaal voor de art, 

vertebr., echter merkbaar kleinder dan bij 

den 3den en 4den halsw. ,‚ maar de 2de halsw. 

heeft daarenboven zoo wel regts als links aan 

het voorste einde van zijn ligchaam nog eene 

groote opening, welke in den canalis spinalis 

voert. 

Jste halswervel: heeft even als de 2de aan het 

voorste einde van zijn ligchaam eene groote 

opening, die in den canalis spinalis voert; 

deze opening voert regts tot eene sterke, bree- 

de, horizontaal loopende sleuf, ter plaatse 

waar de voorste vlakte van het ligchaam met 

de zijdelingsche zich vereenigt , terwijl daaren- 

tegen links zich, in plaats van die sleuf, een 

kanaal heeft gevormd door beenstof, welke over 

die sleuf als een bruggetje is heengegroeid, 
Zonder twijfel loopt de art. vertebr, door het 

kanaal van den proc. fransv. van de 7—3de hals- 

wervel, terwijl de groote opening in den 2den 

halsw. dient voor den doortogt van den tweeden 

nervus spinalis. De art, verteb. schijnt dus gelijk 

door al de vroegere halsw, door het kanaaltje te 

loopen en naar boven naar den Isten halsw. te gaan 
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en dan regts door de sleuf, links door het kanaal, 

dat ik aan den Isten halsw. beschreven heb, en zoo 

door de opening aan het voorste einde van het 

ligchaam van den Isten halsw. in den canalis spi- 

nalis en door het for. occip. magnum in de holte 

van den schedel. Maar, daar te oordeelen naar 

de wijdte van het kanaal in den 2de halsw., de 

art. vertebr. tot hier gekomen zijnde, reeds zeer 

dun geworden is, zoo kan zij ook de sleuf aan 

de regterzijde van den atlas alsmede links het ka- 

naal in den atlas niet meer geheel opvullen, om- 

dat deze deelen wijder zijn, en wij mogen der- 

halve onderstellen, dat de eerste nervus spinalis 

uit den canalis spinalis te voorschijn komt door 

dezelfde opening , door welke de arf. vertebralis 

in den canalis spinalis komt en dan zich legt in 

de sleuf en in het kanaal van den atlas, te gelijk 

met de arf. vertebralis. 

De achterste boog van den atlas was nog niet 

geheel door beenstof gesloten. Er zijn 7 halswer- 

vels, 14 borstw., 5 lendew., 4 heiligbeenwervels 

(immers daar slechts 4 wervels aaneengevoegd zijn 

en er slechts 3 foramina sacralia gevonden wor- 

den, zoo kan men ook slechts 4 heiligbeenwervels 

onderscheiden), en 18 staartwervels , van welke 

de 4 eerste nog volmaakte wervels met geslotene 

bogen zijn. Het is duidelijk dat er geen staart- 

wervels bij ons exemplaar verloren gegaan zijn; 

Vosmaer heeft slechts 17, maar Owen daaren- 

tegen 20 staartwervels gevonden. 
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De lengte van den atlas . . , Om, 11! mm. 

« « € « _ epistropheus Om, 158 mm. 

« « « « _3 halswervel Om., 16! mm. 

« « « «__4 halswervel Om., 162 mm. 

« « « _5 halswervel Om., 153 mm, 

« « « __ 6 halswervel Om, 148 mm. 

«_ <& _« «7 halswervel Om., 125 mm. 
„Geheele lengte van den hals . . Im, 88 mm. 

Lengte van de pars {horacica der 

wervelkolom . . . . . . . Om. 560 mm. 

Lengte van het lendengedeelte . . Om, 230 mmm. 

« « _« heiligbeen . . « Om. 150 mun. 

« « den staart . . . « Om,6l0mm. 

„Het darmbeen van de spina poste- 

rior tot het einde van het os 

AOT alina dak WE a he la oe Om., 274 mm. 

Het darmbeen van de spira ante- 

rior tot de spina posterior . „ Om., 274mm. 

Het darmbeen van de spina ante- i 

rior tot aan de voorpunt van het 

schaambeen …. , « « … …. « Om, 300 mm. 

Van het schaambeen tot het einde 

van het os Zschil . . « « . Om., 260 mm. 

Het foramen ovaleis lang . « « Om., 65mm. 

Er zijn 14 ribben, van welke ik 8 als ware 

aanmerk , zoo als ook Vosmaer bij de Kaapsche 

Giraffe, terwijl Owen slechts 7 ware onderscheidt. 

Het borstbeen bestaat uit 6 stukken en uit den 

processus ensiformis. Het 6de stuk heeft eene 

langwerpige opening; het 5de stuk is zeer breed , 
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het 6de is smaller. Te oordeelen naar de sterkte 

der voorste ribben en de dunheid en zwakte van 

de achterste, moeten de ademhalingsbewegingen 

der Giraffe meer door deze, dan door de voorste 

bewerkstelligd worden. In het algemeen is de 

ademhaling der Giraffe niet zeer krachtdadig en 

zij houdt den neus wijd open, zoodra zij maar 

tot eenen iets harderen loop wordt aangespoord. 

„Het borstbeen is lang … …. . . Om, 430 mm. 

De cartilagoensiformis is lang . Om, 7Jmm. 

De eerste rib is lang . « «. « . Om ‚310 mm. 

De laatste ware rib zonder haar 

kraakbeen „ … '…. . se, 0Mm,515 mm. 

Het kraakbeen van de laatste ware 

De eten naden el Oi LAD man. 

De laatste rib zonder haar kraak- 

ans Rp eden Dkr 

Afstand van de bovenste punt van 

de meest uitstekende processus 

spinosus der borstwervels (dat is 

de 3de) tot aan het laagst gelegen p 

punt van het borstbeen (dat is, 

waar zich de 6de rib met het 

borstbeen vereenigt) . . . . Om, 750 mm. 

3°. Bovensté ledematen. 

De jeugd van onze Giraffe blijkt uit de structuur 

der beenderen der ledematen; immers zonder nog 

te spreken van de kraakbeenige strook aan den 

bovenste rand van het schuuderblad, het gewrichts- 
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uiteinde van dit been is nog niet met het ligchaam 

door beenstof vergroeid , en is dus nog geene apo- 

physis maar epiphysis , even als het hoofd van den 
humerus, van het ondereinde van den radius, 

als de fwderositas olecrani , het ondereinde der 

ulna, van den metacarpus en als het boveneinde 

der beide eerste of bovenste phalanges digitorum, 

Er zijn 6 oss? carpt‚ gelijk bij de Kaapsche Gi 

raffe van Vosmaer, voorts 4 ossa sesamoïdea 

tusschen den metacarpus en de eerste phalanges 

en een achter elk nagelbeen. Aangaande de u/na 

moet ik opmerken, dat hetgeen Mecxer (l. ec. 

Th. II. Abth. 2. s. 367) zegt, dat er bij de Giraffe 

grootendeels geen spoor van het ligchaam der u/na 

te vinden is , op oudere dieren wel van toepassing 

zijn kan , maar niet op jongere, zoo als op ons 

exemplaar , alwaar de w/na in de geheele uitge- 

strektheid aanwezig is, maar zich mel haar lig- 

chaam zoodanig in eene sleuf van de achterste 

vlakte van den radius invoegt, dat het ligchaam 

daar ter plaatse niet over de achterste oppervlakte 

van den radius zich verheft en later waarschijn- 

lijk aldaar met den radius ineensmelt, zoodat 

men dan slechts nog het bovenste en onderste uit- 

einde van de w/na zal kunnen onderscheiden. Deze 

gesteldheid van de w/xa vindt zich ook op een 

exemplaar te Parijs volgens Owen, terwijl bij het 

exemplaar , dat hij zelf beschrijft, slechts nog het 

bovenste en onderste uiteinde der u/za zigtbaar 

waren. Hoe het bij de Kaapsche Giraffe van Vos- 

MAER gesteld geweest is, wordt niet opgegeven, 
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hoezeer daar de geheele lengte der uZna bepaald 

wordt op twee voeten en elf duim, en die van 

den radius op twee voeten en zes duim. — Het 

verdient eindelijk nog opgemerkt te worden, dat 

het ondereinde der wlza zoodanig articuleerde met 

het os friguetrum van den carpus, dat hetzelve 

de buiging van het handgewricht aanmerkelijk be- 

perken kan. 

Lengte van het schouderblad (zon- 

der het kraakbeen aan den bo- 

vensten rand) . . … . « « Om., 410 mm. 

Lengte van den Aumerus . … . Om.,365 mm. 
« « « radius . … … « Om.…,575 mm. 

« « « ulna. . « « « Om.,665 mm, 

« « de voorhand (zijde- 

liags gemeten) . . . … … «Om, 70 mm. 

Lengte van den metacarpus „ … … Om., 554mm, 

« « de eerste phalane „ ‚ Om., 105 mm. 

« « de 2de phalanx « . Om, 43 mm, 

« « de 3de phalanx … .Om., 90 mm. 

« « het bovenste gedeelte 

van den radius tot de voetzool 

van de 3de phalanz . „ « … 1m.,310 mm. 

4°, Onderste ledematen. 

Ook de onderste ledematen hebben de kenmer- 

ken van de jeugd van ons dier; immers de vol- 

gende deelen doen zich nog als epiphyses voor: 

het hoofd van het dije-been, de kleine en groote 
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trochanter, het onderste uiteinde van het dije heen „ 

het bovenste en onderste uiteinde der #:bia en de 

tuberositas tibiae, de tuberositas calcanet en 

het onderste einde van den metatarsus, alsmede 

het achterste einde van de beide eerste phalanges 

digitorum pedis. 

Het dije-been is lang . . . . . Om., 395 mm. 
De knieschijf is lang . . . . „Om, 67mm. 
Het scheenbeen is lang …. . « «Om, 48mm. 

De fibula ontbreekt, 

Defarsus (vande voorzijde gemeten) Om., 90 mm. 

Vosmaer (p. 39) spreekt van 6 beenderen van 

den tarsus, waarvan het Gde een klein been aan 

de buitenkant tusschen het hiel en scheenbeen eene 

soort van buiten-enkel maakt, om de fibula meer 

of min te vervangen. Ik heb noch van dit 6de 

been, noch van een 5de eenig spoor kunnen onte 

dekken, en ook Mecxen (Ll. e. Thl. II. Abth. 2. 

p: 454. Halle 1825), alsmede Waanen (Zcon. Zout. 

Tab. V. fg. xxi. Zekrö. der Zoot. Ed. LL. p. 40) 

kennen aan de Giraffe slechts 4 ossa tarsi toc. 

Owen spreekt tot mijn leedwezen niet over het 

getal dezer beenderen. 

De metatarsus is lang . . . Om. 550 mm. 

Behalve dit os metatarsi vindt ik echter nog 

een rudiment van een tweede os meftatarst (lang 

Om., 29 mm.) zittende aan de buitenzijde der ach- 

terste oppervlakte van het boveneinde van het 

groote os metatarsi, Zoude welligt dit been- 
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stukje door Vosmarr en Camrer voor een Gide os 

tarsi zijn gehouden, hetgeen mogelijk is « omdat 

de beenderen los en zeer onder een verward 

tot het Kabinet overgekomen zijn"? Dit tweede 

rudimentaire os metatarsi schijnt mij des te-be- 

langrijker toe, als tot dus verre nog nooit bij her- 

kaauwers, zoo als Mercken (p. 462) zegt, zooda- 

nige rudimentaire ossa metatarsi gevonden ziju. 

Be eerste phalanx digitorum pedis 

slang et, 5 er Om, “95m. 

De 2de phalanx digitorum pedis 

islang . . . . … … «Om, 42mm. 

De 3de phalanx EEn pedis 

adäng 5. eee 4 Om 80mm. 

Tusschen den metatarsus en de Iste pha/anx 

zitten Á ossa sesamoïidea, en tusschen elke 2de 

en 3de phalanx een os sesamotdeum. 

__ De 3de phalanex dig. pedis is dus kleinder dan 

die der hand bij onze Giraffe, terwijl bij de Kaap- 

sche van Vosmaer beide even lang worden opge- 

geven. Voorts merk ik op dat de lengte van het 

bovenste gedeelte der #25ia tot de voetzool van 

de 3de phalanzx bedraagt 1 m., 240 mm., zoodat 

dus de bovenste en onderste ledematen van de 

overeenkomstige streek af gemeten, slechts weinig 

in lengte verschillen en bepaaldelijk de voorpooten 

slechts 70 mm. langer zijn, dan de achterpooten, 

gen verschil dat volmaakt overeenstemt met dat 

van het geraamte van de Kaapsche Giraffe door 
Vosmaeg en Canren gemeten, 
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MN. Over de spieren en de bewegingen 

der Giraffe. 

De spieren van de Giraffe stemmen in kleur met 

die van het kalf overeen; ook Licurensrein , Reisen 

dm südlichen Afrika in den Jahren 4803 —4806, 

Berlin 1811 —1812. Tom. 11. p. 453) vergelijkt het 

vleesch met kalfyleesch en zegt dat het, bij jonge 

Giraffen vooral, zeer zacht en aangenaam van 

smaak is, Ook Parrme in zijne Travels in Kor- 

dofan (Fronrer's Not. 1844. Aug. p. 137) vond het- 

zelve aangenaam van smaak en voedzaam. 

Het weinige dat de bijzondere ontleding der 

spieren mij heeft opgeleverd, is het volgende. De 

musculus zygomaticus heeft het karakter der ru- 

minantia en is eene smalle lange spier. Er was 

een afzonderlijke depressor labi inf. aanwezig 

tegen het gevoelen van J. F. Mercken (Tom. IV. 

p. 541. Halle 1829), dat deze spier bij de her- 

kaauwers slechts het bovenste gedeelte van eene 

huidspier ís, die over den Aweeinator tot den or= 

bicularis loopt. De masseter was sterk, maar 

de temporalis klein; de Auccinator groot. Aan 

den hoek van de onderkaak hechte zich eene lange 

spier vast, komende van het borstbeen, de ster- 

nomaxtllaris, dienende om het hoofd voorover 

te buigen. 

Vooral de spieren der voorste ledematen hebben 

mijue aandacht getrokken, daar ik eene bijzondere 

ontwikkeling hier onderstelde, uit hoofde van de 
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grootte en zwaarte van het voorste deel des lig- 

chaams der Giraffe, En inderdaad de supra- en 

dnfra-spinatus, de deltoideus, dus de opligtende 

spieren van het opperarmbeen zijn zeer sterk ont- 

wikkeld, « De Zzfra-spinatus, die anders bij 

herkaauwers minder groot is, is hier zelfs nog wat 

sterker, dan de supra-spinatus. Daar deze laatste 

spieren hier niet , even als bij den mensch, het op- 

perarmbeen draaijen, zoo kan al hare kracht tot 

opligting van den arm gebruikt worden. Ook de 

huidspier van den schouder en de pectoralis zijn 

zeer sterk ontwikkelde spieren. Ook voor eene 

krachtdadige buiging en uitstrekking van den voor- 

arm is zorg gedragen, voor de buiging door eenen 

brachialis internus en door eenen uit twee bun- 

dels bestaanden Biceps, terwijl de ancone? even- 

eens zeer sterk en sterker dan bij het paard ont- 

wikkeld zijn. Er is voorts een zeer sterk ontwik- 

kelde eztensor carpi radialis longus en een 

„Alexor carpi ulnaris , alsmede een extensor carpi 

radialis brevis, terwijl ik eindelijk 3 kleindere 

eztensores digitorum en een’ dikkeren eztensor 

gevonden heb, 

De spieren van de voorste ledematen van de 

Giraffe zijn dus allezins zeer sterk ontwikkeld, 

even als de beenderen van dezelve, ja ook als het 

geheele voorste gedeelte van de borstkas, en even- 

wel bij de lengte en zwaarte van den hals zoude 

men ligtelijk eene nog sterkere ontwikkeling ver- 

wacht hebben, wanneer men niet tevens zijn oog 

vesligde op de wijze, op welke de natuur hier van 
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de voorste ledematen een gedeelte van de zwaarte 

van het hoofd en van den hals op de achterste 

ledematen heeft overgebragt. In de eerste plaats 

moet ik echter nog opmerken, dat het ligamen= 

tum nuchae zeer sterk is, dat de schedel van de 

Giraffe zeer ligt en het geheele hoofd van dezelve 

zeer klein is; De geringe zwaarte en kleinheid 

komt het dier zeer te stade, te weten om op dien 

langen hals gemakkelijker gedragen te kunnen 

worden, De hals toch kon niet korter zijn, om- 

dat het dier de toppen der boomen moet kunnen 

afbijten; want om de Giraffe in staat te stellen 

om ver omhoog te reiken, is niet alleen de hals 

zeer lang, maar zijn zelfs de voorpooten (iets) 

tanger dan de achterpooten en is het voorste 

gedeelte van de wervelkolom zeer hoog geplaatst, 

Maar die hooge plaatsing van het voorste ge- 

deelte van de wervelkolom, waardoor de Giraffe 

verschilt van de meeste andere viervoetige dieren, 

geeft tevens aan de geheele wervelkolom eene 

schuinsche rigting, en deze rigting maakt dat de 

zwaarte van het hoofd, den hals en van de schou- 

ders, niet gelijk bij andere dieren, alleen op de 

voorpooten rust , maar over alle vier pooten meer 

of min verdeeld wordt. 

Het is voor de Giraffe moeijelijk, om iets van’ 

der grond op te nemen, en ook dit bewijst dat 

zij bepaald is, om de boomtakken af te weiden. 

Bij de pogingen om iets op te rapen en den hals 

naar den grond te buigen, spreidt zij de voor: 

pooten' uit, trekt de schouderbladen omhoog , trekt 
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de lendestreek in, en neemt aldus eene inderdaad 

komieke houding aan. De Giraffe heeft zonder 

twijfel hare meeste kracht in de voorpooten, en 

men zegt, dat zij die gebruikt ter verdediging 

tegen haren grootsten vijand, den leeuw , en hem 

daarmede eenen zoo geweldigen slag kan toe- 

brengen, dat hij die schoppen niet ligt door- 

staat. Op de vlugt daarentegen slaat de Giraffe 

ook somwijlen met de achterpooten uit. 

‚De Giraffe gaat den telgang , dat is, ligt de beide 

beenen van dezelfde zijde gelijktijdig op om eene 

sehrede te doen, en vervolgens die van de andere 

zijde tot het doen, van eene tweede schrede. Reeds 

Herrovorvs kende deze eigenaardigheid „, zeggende 

van den Camelopardalis: « mmutatum etiam 

habuit ineessum omnino terrestri animali et 

agwatieo eontraria ratione vacillans , eruribus 

non permutanter nec alternis incedentihus sed 

seorsum, et smul duobus in dextra parte, si- 

gillatim autem et conjunctim sinistris, simul 

moto utrogue latere sese transponentibus.’ Van 

de paarden zegt men, dat zij, die den telgang 

gaan, zwakker dau de andere zijn en dat goede 

paarden , wanneer zij door eenen sterken marsch 

afgemat zijn, van zelf den telgang aannemen, 

wanneer men ze lot eenen snellen gang aanspoort. 

Hoezeer deze opmerking aangaande het paard juist 

mag zijn , zoo geloof ik echter niet, dat men ook 

den telgang der Giraffen aan mindere spierkracht 

meoel toeschrijven ,‚ maar de oorzaak van denzelven 

zoeken in de kortheid van den romp. De Giraffe 
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kan dus niet draven, maar haar harde loop is 

altijd een galop , zoo als Licarensrein (WI. p. 452), 

en vóór Lrcnrenstein reeds de Abt de Sr. Leer 

pe Sorsson Mercrer (zie Vosmarz p. 29) heeft op= 

gemerkt. Maar die galop is lomp (Owen noemt 

de korte golvende galop der Giraffe gracieus) ge- 

_ lijk alle bewegingen der Giraffe zonder gracie plaats 

hebben (Voyage de Dennam, Tom, II. p. 213). 

Op eenen afstand van eenige 100 passen van de 

Giraffe , waar het moeijelijk is, den weg, dien zij 

doorloopt, met hare grootte en der omliggende 

voorwerpen te vergelijken , zoude men ligtelijk uit 

de langzaamheid en lompheid, waarmede het dier 

galopeert, besluiten, dat een man te voet hetzelve 

wel kan inhalen, en evenwel verzekert Rürrrur, 

(p- 69—70) dat men voor de Giraffen in de woes= 
tijnen der Provincie Dongola, en waarop de Ara- 

bieren jagt maken , de beste paarden behoeft (Ll). 

De langzamenheid der bewegingen, zegt hij, wordt 

vervangen door de groote stappen die zij maken, 

want elke sprong brengt het dier 12—16 voeten 

verder. Ook de achteroverbuiging van den. langen 

hals, waardoor het zwaartepunt meer naar ach- 

teren verplaatst wordt, werkt gunslig bij de be- 

wegingen mede; eerst wanneer de hals achterover 

gebogen is, zegt Lieurtensrein, kan de Giraffe 

hare voorpooten van den grond brengen , helgeen 

dan geschiedt zonder dezelve te buigen, en even 

(1) Over de jagt op Giraffen zie nog Kap. ALEXANDER 

in Frorter’s Not. 1838. Mov. p. 183. 
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stijf zel zij dezelven vervolgens met eene gelijktij- 

dige beweging van den hals naar voren ‘en door 

de kracht der achterpooten voorwaarts gedreven, 

wederom neder; aldus slingert de hals bij het 

loopen der Giraffe, gedurig van voren naar ach- 

teren, ‘even als de mast van een op de golven 

dansend schip. 

Belangrijk is nog wat Lreurensrern over de ir- 

ritabiliteit der spieren verhaalt: nadat het hoofd 

van een jong dier afgesneden en de huid van het 

geheele voorste gedeelte reeds was afgetrokken , 

hielden zich vier mannen bezig met de huid van de 

dijen af te trekken, toen eene laatste geweldige 

zamentrekking van al de uitstrekspieren hen naar 

alle kanten uit een smeet , waardoor de beide aan 

de achterpooten werkende Hottentotten 34 schre- 

den ver geslingerd werden en Lrcurensrein zelf 

met de voorpoot eenen slag aan het hoofd kreeg, 

dien hij.eenige dagen lang voelde. 

De opmerking van Baur (Frorree's N. 1844. Nov. 

p. 138) dat de voetzool der Giraffe eene eigenaar- 

dige borstelvormige structuur heeft, waardoor zij 

meer geschikt wordt om met snelheid in berg- 

achtige streken te loopen, is door mij niet be- 

vesligd gevonden. 

HI. Mersenen en zintuigen, 

In het exemplaar van Owen hadden de herse- 

nen, ontdaan van de vliezen, een gewigt van 14 

oncen, avoir du poids (elf ponden van dit gewigt zijn 

NAT, Tijnscua. D, XII, St. 3en 4. 15 
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gelijk aan 14 ® Neurenberger Apothekers gewigt). 

In et exemplaar van Jouy en Lavocar (Fromrer’s 

N. 1844. Jan. p. 88) wogen de hersenen met de 
kleine hersenen 710 grammen, en worden zij ge- 

zegd volumineuzer te zijn dan de hersenen van den 

os en van het paard en zich door een groot aan- 

tal diepe gyri te kenmerken. De hersenen van 

onze Giraffe wogen 4 Hectogram. — Owen (Plaat 

XLIII. fig. 1, upper surface of the brain of the 

Nubian Giraffe, Plaat XLIV. fig. 1. lateral view 

fig. 2. basial view of the same) heeft reeds afbeel- 

dingen gegeven van de hersenen der Nubische Gi- 

raffe, en de ontleding van de hersenen van onze 

Giraffe heeft mij alles doen zien, wat deze be- 

roemde Schrijver heeft medegedeeld. _ Slechts 

in een punt meen ik van hem te moeten ver- 

schillen, een punt waaraan hij bovendien eene 

andere gesteldheid over het hoofd schijnt gezien 

te hebben ; het betreft de glandula pinealis. 

Ik heb de hersenen doen afbeelden zoo als zij 

zich voordoen bij eene perpendiculaire doorsnij- 

ding, eene doorsnijding, welke door Owex niet 

is voorgesteld. Men ziet op onze plaat den arbor 

vitae der kleine hersenen, het corpus callosum , 

het septum pellucidum, een gedeelte van den 

fornix , hel voorste paar der corpora quadrige- 

mina, het velum medullare anterius, en dan 

de glandula pinealts. Deze vertoont geene de- 

pressed subrhomboidal figure, zoo als Owen 

zegt, maar heeft meer eene cylindrische gedaante. 

Het voornaamste échter dat ik omtrent dit deel 
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heb op te merken, is eene holte, die zich in het 

onderste gedeelte van de klier bevindt; dat deze 

holligheid niet door kunst of door de werking van 

den spiritus ontstaan is, maar eene natuurlijke 

_ is, blijkt daaruit, dat de wanden dezer holte met 

witte hersenzelfstandigheid bedekt zijn, terwijl 

het overige der klier uit grijsachtige bestaat, In 

onze teekening is deze holte zeer wel voorgesteld. 

Sabulum was er evenmin in de klier van onze 

Giraffe als in die van Owen. Ik heb nooit bij 

de ontleding van de hersenen van den mensch eene 

holte in de slandula pinealis gezien, hoezeer 

volgens Bock ( Handbuch der Anatomie des 

Menschen, Ed. III. Tom. IL. p. 46. Leipz. 1843) 
eene zoodanige somwijlen bij den mensch zal 

voorkomen, Serres (Anatomie comp. du cerveau, 

Tom. II. p. 490. Par. 1826) van het sabulum der 

glandula pinealis sprekende, verzekert hetzelve 

noch bij het hert noch bij het schaap te hebben 

aangetroffen, maar in plaats van hetzelve eene 

zeer kleine holte, Het verwondert mij, dat de 

holligheid der g/. pinealis de aandacht van zoo wei- 

nig Schrijvers getrokken heeft; ik vind ten minste 

slechts bij enkele Schrijvers daarvan gewag ge= 

maakt. Ik zeide dat de holte in de g/. pinealis 

onzer Giraffe met eene wilte mergachtige plaat 

bekleed is; ook dit schijnt mij belangrijk, en, 

bedrieg ik mij niet , te pleiten voor de meening van 

Baer, dat de mergplaat, door welke vroeger de 

thalamt nervor. opticorum vereenigd worden, later 

(van achteren in de achterste commissura ontaardt) 

15 * 
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naar boven zich verheft, en de gland. pinealis 

vormt, 

Pe afmetingen der hersenen van onze. Giraffe 

zijn de volgende: 

Lengte - doorsnijding der hersenen Om., 145 mm. 
Verticale doorsnijding (nadat de 

hersenen een paar maanden op 

spiritus gestaan hadden) . « . Ome, 55 mm. 

Lengte der kleine hersenen . . « Om, 54mm, 

« van het corpus callosum „ Om., 54mm, 

« der gl. pinealis . … . «Om, 16mm. 

Dikte der g/, pincalis . « « «Om, 44mm. 

Het oog schijnt bij de Giraffe het meest ontwik- 

kelde zintuig te zijn, hoezeer eene naauwkeurige 

ontleding van den oogbol mij geen opmerkelijk 

verschil met dat van den os heeft doen ontdek- 

ken. Ook bij de keus van voedsel schijnt de Gi- 

raffe meer door het oog dan door den neus bestuurd 

te worden , en de smaak , zegt Owen , te oordeelen 

naar de schijnbare voldoening, welke de kaau- 

wing van kunstbloemen het dier verschafte, schijnt 

mede niet fijn te zijn. Maar de blijdschap was 

zeer merkbaar bij eene Nubische Giraffe, die te 

Londen aangekomen zijnde, het park binnentrad, 

en voor het eerst wederom na eenen langen tijd 

de groene boomen in het gezigt kreeg. 



IV. Werktuigen der spijsvertering. 

De Giraffe, behoorende tot de herkaauwende 

dieren, leeft van gras en van boombladen , vooral 

van het blad eener Mimosa (1) (Kameeldoorn, ze 

Varzraxt, T. IV. p. 214; Barrow, T. III. p. 144), 

en heeft derhalve ook in hare werktuigen van spijs- 

vertering al het eigenaardige, hetwelk de herkaau- 

wers eigen is. Daar Owen reeds zeer naauwkeurig 

deze werktuigen beschreven heeft, zal ik mij al- 

leen bepalen tot hetgeen hij heeft voorbijgezien of 

hetwelk mij toeschijnt eene nadere opheldering te 

verdienen. 

Owen spreekt breedvoerig over de wratachtige, 

achterwaarts gekeerde verlengsels of tepels aan de 

(1) Hoezeer de Giraffe de mimosen vooral bemint, zoo 

schijnt zij dit voedsel nogtans gemakkelijk met 
elk ander plantaardig te kunnen verruilen; de 
Giraffe, welke CoNsrANrrus in 1487 in het Itali- 

aansch stadje Fano heeft gezien, at brood, uijen 
en vruchten uit de hand van kinderen, en, voorbij 

de huizen gaande, nam zij alles aan, wat de nieuws- 

gierigen boven de vensters liggende haar aanboden. 

De Giraffe van Parijs leefde van gemalen turksch 

koren, van garst, boonen en melk; zij at echter 
gaarne de takken van dcacta, die men haargaf. De 

Giraffen te Londen krijgen dagelijks, volgens Owen, 

elk 18 pond klaver en 18 pond van een gemengd 

plantaardig voedsel, bestaande uit wortels, mangel 

wortelen, garst, boonen en uijen , en elke drinkt 

vier gallonen water, 
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binnenvlakte der lippen, en over de dwarsche 

graten van het harde gehemelte. Deze deelen 

dienen hoogst waarschijnlijk, zoo als Owen op- 

merkt, om de spijzen in de mondholte terug te 

houden. Men vindt dezelve, hoezeer minder ont- 

wikkeld, bij alle herkaauwers. Haar nut is zonder 

twijfel mechanisch, zoo als dit eveneens het geval 

is met de harde en hoornachtige punten op het 

gehemelte van Zchidna, alwaar zij het gemis van 

tanden vergoeden, en de mieren, waarmede dit 

dier zich voedt , dooden. 

De Stenson'sche buizen, over welke Owen niet 

spreekt , waren zeer sterk ontwikkeld en grooten- 

deels kraakbeenig. 

De tong van onze Giraffe waslang-O m., 440 mm. 

De tonsillae Om., 37 mm. 

De tong zegt Frep. Cuvier (Hist. nat. des mam= 

mifères, Tom. VII. Paris 1842) est en effet pour 

la Girafe un véritable organ de préhenston ; 

il est curieux de voir avec quelle agilité et 

guelle adresse notre Girafe fait jouer autour 

de ses lèvres, à aide de sa langue, les brins 

de fourrage ou les petites branches qwelle de- 

tache, Zeer aardig is hetgeen Owen zegt, dat 

te Londen menige schoone Lady beroofd werd 

van de kunstbloemen, die haren hoed versierden , 

bij de vlugge diefachtige tong van het voorwerp 

harer bewondering. Men kan de tong der Giraffe 

met den snuit van den Olifant vergelijken ; zij kan 

ze aanmerkelijk verlengen , zoodat zij zich dan voor- 

doet als een lange zwarte worm , en zij neemt daar- 
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mede een stroohalm even gemakkelijk van den 

grond op als zij er eenen boomtak mede afscheurt. 

De Giraffe vat de bladeren door dat zij hare lange 

rimpelige smalle tong uitstrekt en draait om het 

voorwerp, dat zij vatten wil. 

Hoezeer mijne ontleding van den slokdarm in de 

meeste. punten met die van Owen overeenstemt en 

ik onder anderen ook het slijmvlies dik en stevig 

en. overlangs gestreept heb aangetroffen alsmede 

met den spierrok door een los celweefsel vereenigd, 

zoo meen ik daarentegen over den spierrok nog 

eenige opmerkingen te moeten in. het midden bren 

gen. Te regt zegt Owen, dat men twee lagen 

spiervezels aantreft, van welke de buitenste uit 

dwars loopende bestaat, maar onvolmaakt is zijne 

beschrijving van de binnenste laag, van welke hij 

alleen zegt: Zhose of the internal layer are obli- 

gue, but approach towards the longitudinal 

disposition. De binnenste laag bestaat niet uit 

schuinsche tot eene overlangsche rigting naderen- 

de spiervezels, maar deze laag vormt nagenoeg 

eenen musculus pennatus ; dat is, op de achterste 

vlakte van den slokdarm vindt men in deze bin- 

nenste spierlaag wel geene peesvezels, maar een 

vaster celweefsel, hetwelk den Zendo der musculi 

pennati vervangt, even als bij den musc, mylo- 

hyoïdeus van den mensch, terwijl aan dit cel- 

weefsel de spiervezelen zich schuins aanzetten, of 

liever (daar de spiervezelen van deze binnenste laag 

door dit celweefsel heen onafgebroken zich! voort- 

zelten) door dit celweefsel naauwer onderling 
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vereenigd worden , zoodat die plaats der spierbo- 

gen tot een vast punt bij de zamentrekking dienen 

kan; eene gesteldheid, welke waarschijnlijk ook 

voor de regurgitatie der spijzen bij de ruminatie 

van nut is, 

„De maag is miet wezenlijk onderscheiden van de 

‘maag van andere herkaauwers, en, daar Owen 

reeds eene afbeelding gegeven heeft van de pa- 

pillae van de pens, alsmede van de cellen van de 

tweede maag of netmaag, zoo heb ik gemeend 

alleen nog op de betrekkelijke grootte van elke 

maag te moeten oplettend maken, en wel het best 

door dezelve te doen afbeelden. 

Het colon bij de inmonding van het infestinum 

tleum vertoont eene eigenaardige gesteldheid. Owen 

zegt, dat het einde van het Zn?estinum ileum eene 

eirculaire dikke lip in het coecum vormt en een 

minder krachtdadig beletsel voor de regurgitatie 

dan bij den mensch oplevert. Welligt dat Owen 

het coecum alleen in den verschen staât heeft on- 

derzocht en niet in den gedroogden, of dat hij 

“den gedroogden darm niet geopend heeft, want 

anders kan ik mij niet verklaren, hoe eene zeer 

“eigenaardige gesteldheid aan dezen uitstekenden 

‘natuuronderzoeker geheel ontgaan is. Ik heb die 

gesteldheid doen afbeelden; men ziet in de eerste 

plaats dat de opening van het zxfest. ileum in 

het: colon niet rond is, maar eirond; verder vormt, 

in de nabijheid van de inmonding naar den kant 

van het colon , en ‘aan’de zijde, waar het éx- 

test. ileum in het colon inmondt , het slijmvlies 
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wan dezen darm (colon) grootere en kleinere cel- 

len met eene ronde of ovale opening ín den darm 

“inmondende. — Sommige van die cellen zijn door 

ssepta in vakken verdeeld. De grootste cellen 

hebben 3'mm. diepte „ andere slechts een millimeter. 

Waarschijnlijk wordt er in deze cellen een Vocht 

afgescheiden, hetgeen mij te meer waarschijnlijk 

is, aangezien dergelijke cellen, echter veel klei- 

nér, reeds gevonden worden in het onderste ge- 

deelte van het intest. ileum 14 duim, voor dat 

hetzelve in het colon overgaat. 

Volgens Owen heeft de Giraffe in den regel geene 

galblaas en komt aldus-meer met de herten, dan 

met de antilopen overeen, Owen steunt deze stel- 

“liag daarop , dat hij wel bij een van zijne Giraffen 

eene galblaas heeft gevonden, maar niet bij twée 

andere, welke hij later ontleed heeft. Hij beschouwt 

dan dit voorkomen van de galblaas ‘bij de eene 

Giraffe als eene anomalie en temeer, omdat de 

galblaas daarenboven in twee holten is verdeeld 

geweest (Owen, Tab. XLI. fig. 4.) « Wat mij 

betreft, ik weet waarlijk niet wat ik van deze zaak 

denken moet, want de Giraffe, die door mij-is ont- 

leed, was met eene galblaas wel degelijk voorzien, 

zoo als op de nevensgaande plaat te zien is, En 

het zoude van mijne zijde eene wat harde beschul- 

diging zijn, wanneer ik onderstelde, dat Ower 

de galblaas bij de twee andere Giraffen over het 

hoofd heeft gezien, hetgeen inderdaad wegens de 

kleinheid der galblaas eenen minder naauwkeuri- 

gen ontleedkundigen, dan Owen, wel had kunnen 
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gebeuren. «Of welligt het wijfje der Giraffe alleen 

eene galblaas heeft en het mannetje niet? Hoe 

onwaarschijnlijk. ook eene sexuaal - verscheiden- 

heid in zoodanige organen is, wordt die vraag 

door mij opgeworpen, omdat het individu bij 

welk Owen eene galblaas gevonden heeft, een 

wijfje was , even als onze Giraffe, terwijl de 

beide andere, bij welke hij de galblaas niet heeft 

gevonden ‚ mannetjes waren. — De galblaas van 

onze Giraffe bevatte eene donkerbruine gal, en 

haar inwendig vlies was glad en zonder. de 

fraaije netachtige textuur , welke de galblaas van 

den mensch vertoont, — De vera cava drf. liep 
aan den «achtersten: rand der lever, alwaar ook 

groote openingen der venae hepaticae zigthaar 

waren. 4 

De dunne en dikke darmen hadden 

te zamen eene lengte vaan … . 50m.,970 mm. 

De dunne darmen alleen … … « 37m, 600 mm. 

De dikke darmen alleen . . … «13 m., 370 mm. 

De grootste, dwarse doorsnijding 

der lever … « « . … . « «Om. 400 mm. 

De lever gemeten van boven naar 

beneden over den regter groote 

KWD Ee ee eee UN: 

Grootste dikte der lever . . „ « Om. 51 mm. 

Lengte dergalblaas . . . . . Om., 78mm. 

Breedte der galblaas . . . . . Om, 25 mm. 

Grootste doorsnijding van de milt Om.,230 mm. 
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De dwarse doorsnijding van de 

milt (van den convexen rand 

naar den Ailus) . . « … « Om. 160mm, 

De nieren (uitwendig niet in lobi 

verdeeld) warenlang . « . « Om. 129 mm. 

De nieren waren breed . „ . . Om, 64mm, 

« « « dik . . . . « Om, 46mm, 

V. Werktuigen van den bloedsomloop 

en van de ademhaling. 

Het hart was lang …. . …. . «. Om.,187mm. 

De bloedbolletjes waren kleiner 

dan die van den mensch, 

De reizigers spreken van de stomheid der Gi- 

raffe; de onze, zegt Fuen. Cuvier heeft nooit 

een geluid gegeven; in Engeland heeft een man- 

netje in het oogenblik der copulatie, een geluid 

doen hooren gelijk aan dat der herten. Owexr 

verklaart dit gemis van stem uit de structuur der 

glottis, die altijd half open is, zoodanig dat de 

stembanden niet bijeen kunnen komen. Een jong 

te Londen geboren, liet slechts een of twee malen 

een kort geblaat hooren, Daar Ower reeds eene 

afbeelding van de glottis der Giraffe gegeven heeft, 

zal ik slechts eenige opmerkingen bijvoegen over de 

kraakbeenderen van den larynx, over het tong- 

been enz. Het ligchaam van het os Ayoïdes. is klein, 
gelijk bij alle herkaauwers; vanhet ligchaam gaan 
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twee achterste ‘horens uit, alsmede de-twee voor- 

ste horens, die nagenoeg evenlang zijn als. de 

achterste, terwij! dan de voorste zich met het os 

styliforme bewegelijk vereenigen. De voorste 

horens,onzer Giraffe bestaan niet uit twee stuk- 

„ken, zoo als dit bij andere herkaauwers het geval 

is, en zoo als ik dit vind bij Bos Bubalus Indi- 

cus, bij het kalf, bij Ursus maritimus, maar 

slechts uit een stuk, gelijk bij het paard, en zoo 

als ik dit eveneens zie bij den Rhinoceros. Het 

tongbeen van de Giraffe verschilt dus hierin van 

dat der herkaauwers en komt overeen met dat 

van het paard en den Rhinoceros, maar verschilt 

van dat van het paard , en komt overeen met dat 

van den Rhinoceros, door dat het ligchaam van 

het tongbeen van voren slechts een knobbel 

vormt, en geen lang, in de tong- doordringend 

uitsteeksel. 

De cartilagines laryngis komen wel, overeen 

met die van Cervus Tarandus; het schildvormige 

vormt eene‘enkelvoudige, vierkante, gebogene plaat 

‘met ‘twee achterste horens „ die langer zijn dan de 

voorste, ‚De achterste plaat der cartilago cri- 

‘coödea is zeer lang; en veel langer dan bij het 

paard. d 

Dat de-luchtpijp;zeer lang zal zijn, spreekt van 

zelf bij de lengte van, den hals; zij heeft eene 

lengte van 1 m.,/160 mm, en bestaat,uit 90 (incom- 

plete) ringen, en splitst zich „gelijk in het alge- 

meen bij. herkaàuwers’, in-drie takken, datis, bij 

den S6sten ring outspringt een luchtpijptak voor 
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de regter long, terwijl 4 ringen lager eene eigen- 

lijke splitsing der luchtpijp plaats heeft in eenen 

linker sterkeren Aronchus en in eenen regteu klei- 

neren. De larynx is 80 mm. lang. 
De schildklier bestond uit twee, geheel van el- 

kander afgescheidene, zijdelingsche kwabben, van 

voren dik, stomp rond en naar achteren smal 

uitloopende; de lengte van elke kwab was 63 mm. 

Bij Cervus Tarandus (in een praeparaat uit de 

verzameling der Hoogeschool) ligt ter plaatse, 

waar bij onze Giraffe de zijdelingsche kwabben 

lagen , eene meer eironde, dikke kwab , en wanneer 

dit inderdaad de schildklier is, dan zit er aan de 

eene zijde eene slechts eenige lijnen groote gland, 

Zhyreoïidea accessorta, en heeft de schildklier 

bij Cervus Tarandus dan tevens geheel en al het 

voorkomen van eene gland. lymphatica, waar- 

voor ik nogtans ook de schildklier van den mensch 

houde, 

In de longen van onze Giraffe zat eene groote 

en eene kleine cystis, die met een sereus vocht 

opgevuld waren, 

Over de partes genitales muliebres en andere 

deelen, kan ik niets bijzonders mededeelen, aan- 

gezien zij reeds door Owenx volledig beschreven 
zijn. 
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NIEUWE BIJDRAGE 

TOT DE 

KENNIS DER FIJNERE STRUCTUUR VAN DE LONGEN; 

DOOR 

JAC. MOLESCHOTT, 

Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde te Utrecht. 

Toen ik mijne dissertatie over de Marrriaur'sche 

longblaasjes (1) voor den druk gereed maakte, 

veroorloofden mijne onderzoekingen mij wel met 

bepaaldheid te beweren, dat het vroeger opge- 

stelde onderscheid, als of bij de zoogdieren, alléén 

aan de uiteinden der bronchioli (wesiculae fermi- 

nades), bij de vogels daarentegen alléén aan de 

zijwanden derzelve (wesieulae parietales) blaasjes 

zouden gevonden worden, voor de eerstgenoem- 

den volstrekt niet geldig was. Niet alzoo voor 

de vogellong , en het zij mij derhalve veroorloofd, 

in het Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis en 

Physiologie mede te deelen, wat latere onderzoe- 

kingen mij dienaangaande geleerd hebben, Ik 

(1) Dr. Jac. Morgscnorr, de Malpighianis Pulmo- 

num vestculis, Heidelbergae 1845, 
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hield de bekendmaking van dezelve wat langer 

terug, dan ik aanvankelijk voornemens was, om- 

dat ik niet dan op vele waarnemingen steunende, 

mijn resultaat, dat afwijkt van hetgeen natuur- 

onderzoekers , zoo als Rerzrus en E.‚. H. Weser, 

melden, die, zoo ver ik weet , door alle anderen 

gevolgd zijn, met vertrouwen kon mededeelen. 

Intusschen is het onderzoek der vogellong — 

dat ik op hoenders bewerkstelligde — veel moei- 

jelijker dan bij zoogdieren: eendeels omdat men 

de longen niet meer op kan blazen, als men ze 

uit den thorax genomen heeft, daar dit bij de 

vaste vergroeijing, die, zoo als men weet, bij de 

vogels door bindingsweefsel tusschen de longen en 

tusschen de ribben en wervels plaats heeft, niet 

mogelijk is zonder menigvuldige verscheuringen 

van het longweefsel, waardoor later de lucht ont- 

snapt, wanneer men het beproeft, de longen op 

te blazen ; anderdeels, omdat het longweefsel bij 

de vogels veel brozer is, dan bij de zoogdieren , 

en zich-dus veel moeijelijker tot dunne mikros-, 

kopische praeparaatjes laat snijden. 

“Om dus denzelfden weg in te slaan , dien ik door 

mijne ondervinding bij de menschelijke en zoog- 

dier-long als den besten kende, namelijk de longen 

met lucht te vullen, om zóó in den allernatuur- 

lijksten staat de fijnste uiteinden der bronchzolt 

te onderzoeken, blies ik de longen, nog door den 

thorax ingesloten, op ; ontblootte daarop dezen 

naar alle zijden, zoo veel slechts mogelijk was, 

van de spieren, en droogde dit geheele praepa- 
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raat, hetgeen in weinige dagen geschiedde, zoni= 

der dat de lucht uit de blaasjes uitgedreven werd. 

Daarop sneed ik dan met een zeer scherp scalpel 

behoedzaam van het, met Aronehi zoo rijkelijk 

bedeelde, en daardoor bijna geenen wederstand 

biedend weefsel, zeer dunne sneedjes uit, om zoo 

veel mogelijk slechts ééne laag van blaasjes voor 

oogen te hebben, want niets is bedriegelijker , 

dan die doolhoof van omtrekken, die door twee 

of drie op elkander geplaatste lagen ontstaat. 

Hoe meer ik nu mijne waarnemingen vermenig- 

vuldigde, hoe vaster de overtuiging bij mij werd , 

dat de vogellongen mikroskopisch even zoo wei- 

nig uitsluitend door zijdelingsche, als de zoogdier. 

longen door eind - blaasjes, gekenmerkt worden. 

Want , — schoon ik niet kan ontkennen , dat de 

fijnste twbult aërifert dikwijls bijna zonder alle 

aanzwelling of verwijding aan het einde als het 

ware scherp afgesneden zijn, — heb ik toch al- 

thans even zoo dikwerf tubulf, die middelbaar +5” 

wijd waren , in een blaasje van #5” middellijn ver- 

wijderd zien eindigen , en dus even zoo volkomene 

eindblaasjes gevonden, als men bij de longen der 

zoogdieren of van den mensch slechts wenschen 

kan te zien. Hieruit volgt dus, dat al die bekende 

onderscheidingsteekenen van den ruweren bouw 

der vogel- en zoogdier-long in waarde klimmen, 

naarmate de kenteekenen, die de fijnere structuur 

ons aan de hand scheen te bieden, meer en meer 

verdwijnen. Immers het, met betrekking tot de 

NAT. TijpscHR. D. XII. St. Sen 4. 16 
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blaasjes, zoo groot aantal van bronchi bij de vos 

gels, hun regte en onderling grootendeels even- 

wijdige loop , die bijna aan orgelpijpen herinnert , 

hunne eigenaardige plaatsing op de blaasvormige 

holte, waarin de Aronchi bij hunne intrede in de 

longen overgaan, en het spoedig ophouden der 

cartilagines in de bronchi , zijn, vergeleken met 

de diehotomisch en daardoor altoos hoekstandig 

verloopende, aan de peripherie der longen bijna 

regthoekig op elkander staande, met Marrraar’sche 

longblaasjes zoo rijk bezaaide en ver met carti- 

lagines voorziene bronchi der zoogdierlongen, zoo 

karakteristiek, dat het waarlijk onnoodig is, hier 

een systematisch mikroskopisch onderscheid aan te 

nemen, dat de natuur niet vertoont, En ik moet 

als de slotsom mijner waarnemingen opgeven, 

dat, alhoewel de zijdelingsche blaasjes bij de vo- 

gelen menigvuldiger zijn, dan bij de zoogdieren 

en bij den mensch, en omgekeerd bij deze laatsten 

een grooter getal van eindblaasjes gevonden wordt , 

dan bij de‘vogelen, — noch de vogels alléén pa- 

rietaalblaasjes , noch de zoogdieren alléén termi- 

naalblaasjes bezitten. In gevolge van deze mijne 

waarnemingen ben ik het dan ook geheel met mij- 

nen hooggeachten Vriend, den Hoogleeraar J. van 

per Hoeven eens, dat men nu beter doen zal bij 

de vogelen (en dus even zoo min, maar niet min= 

der bij de zoogdieren) niet meer van parietaal- 

blaasjes te spreken, en daardoor aan dit woord 

de dubbelzinnige beteekenis, die het tot nu toe 

gehad heeft, te ontnemen, daar het toch bij de 
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amphibiën eenen geheel anderen vorm aanduidt, 

dan diegene is, welken men naar vroegere, niet me- 

nigvuldig genoeg verrigte waarnemingen bij de vo- 

gels voor karakteristiek hield. Ik veroorloof mij des 

te eer — niettegenstaande de zaak banaal schijnt — 

hierop oplettend te maken , omdat er, helaas! nog 

steeds velen gevonden worden, die, als het ware 

met studie, de terminologie nog altoos verwarder 

en dubbelzinniger zoeken te maken, in plaats 

van eenvoudige en natuurgetrouwe waarnemingen 

ook met eenvoudige en duidelijk omschrevene na- 

men te bestempelen. 

Een tweede onderwerp, waarover ik mij in 

mijne dissertatie niet heb verklaard, is de plaats, * 

op welke het korrelig pigment in de longen ge- 

vonden wordt, Ik deed zulks niet, omdat ik wel 

een toereikend getal van waarnemingen op vol 

wassenen, maar niet op oude menschen verrigt 

had, terwijl toch, zoo als men weet, de longen 

van oude menschen juist den grootsten rijkdom 

aan pigment bezitten, en als het ware in der- 

zelver geheel zwart gemarmerd zijn. Ik heb 

daartoe echter ook sedert dien tijd gelegenheid 

gehad, en kan nu met volkomene overtuiging 

zeggen, dat het korrelig pigment — zoo min in 

den hoogsten ouderdom als bij volwassenen — 

in de Marereur'sche longblaasjes voorkomt. Zoo 

veel is zeker, dat ik het nooit in dezelve gezien 

heb, en ik durf gerust zeggen, dat ik zulk eene 

aanzienlijke menigte van longen onderzocht heb, 

dat ik een zoo goed gekarakteriseerd gewrocht als 

16 * 
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de pigmenteellen, die zich slechts bij eene zeer 

groote onbedrevenheid in het gebruik van het mi- 

kroskoop met iets anders laten verwarren, zou 

hebben moefen zien, indien zij in normale blaas- 

jes te vinden waren. Nog deze dagen heb ik mij 

met het onderzoek van met pigment zeer rijkelijk 

bedeelde longen van eene 68jarige vrouw, die, met 

uitzondering der sporen van eene genezene pneu= 

monte aan de regter bovenkwab, bij uitnemend- 

heid gezond waren , bezig gehouden, doch nergens 

in de blaasjes pigment gevonden. Ik moet dus 

hetgeen Brvcn daarover medegedeeld heeft, be- 

vestigen, dat namelijk het korrelig pigment in de 

longen alleen in de Znterstita tusschen de fijnste 

tubult aërifert en de Marprreur’sche blaasjes te 

vinden is. 

Ook Nararrs Gorrror (Ll) schijnt betrekkelijk 

dé plaats, welke de zwarte kleurstof in de longen 

inneemt, dezelfde uitkomsten verkregen te hebben: 

Om zijne twijfelingen daarover, of de kleurstof bin= 

nen de wanden der fijnste verdeelingen der bronchi, 

of buiten dezelve ligt, op te lossen, gebruikte hij 

zuren, die het weefsel ondoorschijnend maakten 

(deze waren b. v. zeezoutzuur, salpeterzuur, zwa 

velzuur) , en daar nu de melanose, zoo als hij 

(1) Recherches anatomigues et pathologiques sur les 

amas de charbon produits pendant la vie dans les 

organes respiratoires de homme par Natalis Guil- 
lot, Médecin de hospice de la vieillesse (hommes), 

agrégé à la Faculté de Médecine à Paris; in de 

Encyclographie des Sciences médicales , Mars 1845. 
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bet noemt, ook onzigtbaar werd , besluit hij daaruit 

te regt, dat dezelve onder den ondoorschijnend ge- 

worden’ wand moet liggen. Want, als het pig- 

ment boven op denzelven lag, dan zou men het 

moeten blijven zien, daar de zuren reeds vrij ge- 

concentreerd moeten zijn, om de pigmentkorreltjes 

aan te tasten, en dit zelfs dan nog zeer langzaam 

doen. 

Het schijnt echter, dat Guirvor de grondige 

onderzoekingen van Brucu niet gekend heeft, zoo 

als dan nog steeds vele Franschen zich bijna onge- 

straft veroorloven, de voortbrengselen van andere 

volkeren niet te kennen. Na deze toch zal er wel 

niemand meer aan twijfelen, dat het geen strijd- 

punt meer zijn kan, of die zwarte kleurstof in de 

longen kool, dan wel of zij een normaal en ge- 

organiseerd produkt van het dierlijk ligchaam zelf 

is, en daardoor moet dus ook hetgeen Herre in 

zijne Allgemeine Anatomie, S. 280, eer Brucn 

zijne onderzoekingen in het werk gesteld had, 

daarover gezegd heeft, gewijzigd worden. Hexre 

zelf beschouwt het nu, zoo als ik uit mondelinge 

mededeelingen van hem weet, als eene uitgemaakte 

zaak, dat de bekende zwarte vlekken in de lon- 

gen niet van ingeademde of afgezette koolstof, maar 

van zijn korrelig pigment af te leiden zijn. Het 

is opmerkelijk, dat reeds Porrar (Observations 

sur la structure et sur les allérations des glan- 

des du poumon (l)) van de uit de glandulac 

(1) Mémoires de ! deadimie de Paris 4150, 
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bronchtales verkregene zwarte vloeistof zegt: 

« cette liqueur avait beaucoup de ressemblance à 

d la liqueur noire de la choroïde.” 

Voor het overige geloof ik, dat er veel waar- 

schijnlijks in Guirror’s stelling is, dat de bloed- 

en luchthoudende kanaaltjes (de fijnste bronchtalt 

en de Marrrcur'sche blaasjes) (1) in den hoogen 

ouderdom door eene te groote vermeerdering van 

dit pigment te zamen gedrukt en alzoo gesloten 

kunnen worden, waarbij dus het tot de respiratie 

geschikte longweefsel im omvang afneemt. Ik 
moet volgens mijne waarnemingen verklaren, dat 

ik ook dikwijls eene zoo groote menigte pigment 

bij oude lieden gevonden heb, dat het normale 

longweefsel daardoor als het ware scheen verdron- 

gen te worden. Ik moet Guirror echter tegen- 

spreken, wanneer hij zegt, dat bij kinderen het 

pigment in het geheel niet zigtbaar zou zijn: 

schoon zeer zelden, komt het toch ook bij zeer 

jonge kinderen, ja zelfs bij foetuslongen voor; — 

dit laatste alleen is zeker reeds voldoende, om niet 

aan ingeademde koolstof te denken, ook voor hen, 

die pigment en koolstof onder het mikroskoop niet 

kunnen onderscheiden. — Ook Brvcu heeft het 

bij een kind van acht weken gezien, 

(1) GurLrvor neemt met Bounaery geene blaasjes, 

maar alleen de » canaux labyrinthiformes” van de= 

zen aan. Daar hij echter Bovecery hierin blin- 

delings schijnt te volgen, heb ik in dezen niets te 

voegen bij hetgeen ik in mijne dissertatie pag. 27 

en 31 gezegd heb. 



OVER DE LUCHTBUIZEN IN HET ZAMENGESTELDE 

OOG DER GELEDE DIEREN. 

DOOR 

Da. A. BRANTS. 

Het eerste Stuk van het Tiende Deel van dit 

Tijdschrift bevat een opstel van mij over het ge- 

zigtswerktuig der gelede dieren. 

Ik meen in dat opstel niet alleen de mogelijk- 

heid , maar ook het werkelijk bestaan , van een 

gezigtswerktuig te hebben aangetoond, hetwelk 

zonder eenige veranderingen te ondergaan, zon= 

der eenig accomodatie-vermogen te bezitten, vol- 

maakt berekend is om van de voorwerpen, op 

welken afstand die ook geplaatst mogen zijn, een 

duidelijk beeld, eenen juisten indruk te geven, 

Het trok dus zeer mijne aandacht toen ik in 

het Archiv für Phystologie van J. Mürrer, 

1843. p. 349, een opstel aantrof van eenen der ge- 

lukkigste ontleders van het Insekten-oog , den Heer 

Wai te Erlangen, de aankondiging en beschrij= 

ving behelzende van een vermoedelijk bewegings- 

orgaan voor de inwendige deelen van het zamen- 

gestelde oog. 

Het werkelijk voorhanden zijn van een zoodanig 

orgaan , zou de waarheid mijner opmerkingen in een 

zeer twijfelachtig daglicht plaatsen , als zijnde daar, 
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volgens mijn begrip, alle beweging in het zamen- 

gestelde zoowel als in het eenvoudige oog der ge- 

lede dieren ten eenemale overbodig, en de organen 

daartoe niet voorhanden. 

Toen mij gezegd stuk in het vorig jaar ter hand 

kwam, was de herfst reeds zoo ver gevorderd, dat 

ik mij van het insekt, op hetwelk Wizz zich be- 

roept, slechts een enkel versch exemplaar konde 

verschaffen. Dit eene was niet toereikend om mij 

van alles die opheldering te geven, die ik verlang- 

de (1), hoewel het mij toen reeds overtuigend 

bleek (2), dat Wirr's bewegings-organen niels an- 

ders waren, dan de luchtbuizen van het oog. 

Dewijl deze nu tot zulk eene grove vergissing 

hebben aanleiding gegeven, hetgeen zijnen grond 

daarin kan hebben, dat deze deelen nimmer op- 

zettelijk zijn onderzocht en afgebeeld, heb ik ge- 

meend den toestand der luchtbuizen in het oog 

der insekten bij eene soort althans te moeten me- 

dedeelen , uit welke mededeeling dan als van zelve 

de ongegrondheid van het vermoeden van Wart 

zal blijken. 

Hetgeen wij omtrent de verdeeling der lucht- 

buizen in het zamengestelde oog weten, bepaalt 

zich tot zeer algemeene opgaven, en deze. zijn 

(1) Van daar de vertraging, die bij het verschijnen van 
dit opstel heeft plaats gevonden, 

(2) Zie dit Tijdschrift, Deel XI, Boekbesch. bl, 159. 
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reeds door SwammeRrzam gegeven. Mance pr 

Serres (l) is echter diegeen, welke het meest 

uitvoerig van dezelve handelt. Hij bevestigt de 

opgave van Swaumerpan, dat de luchtbuizen tus- 

schen de piramidaalvezels (2) opklimmen; doch 

hij ontkent te regt deszelfs bewering, dat de 

luchtbuizen tot aan het hoornvlies gaan en aldaar 

de zeshoekige verdeelingen (facetten) zouden vor- 

men (3). Genoemde luchtbuizen leidt hij af van 

eene groote ringvormige trachee, die de oogzenuw 

omgeeft. De zamenhang en de eigendommelijke 

verspreiding der luchtbuizen zijn intusschen noch 

door hem, noch door anderen op eene bevattelijke 

wijze aangetoond. De meeste Schrijvers vergenoegen 

zich om in algemeene bewoordingen het gevoelen 

van Sernes mede te deelen, Zoo bepaalt zich 

J, Mürrer (4) tothet volgende gezegde: « de ruim- 

« ten tusschen de piramidaalvezels zijn met pig= 

« ment en met de fijnste uiteinden der luchtbuizen 

« gevuld, welke in den regel ontstaan van eene 

« groote luchtbuis, die als een ring de oogzenuw 

« omvat.” 

(1) M. Sennrs, Veber die Augen der Insecten, a. d. £, 

von Drierrensacu , Berlin 1826. 

(2) Door Piramidaalvezel heeft men te verstaan, dat 

gedeelte der zeruwdraden met en benevens de daar- 

toe behoorende glas- en kristalkegels, die in eene 

soort van scheede bevat, tusschen het hoornvlies 

en de oogzenuw gelegen zijn. Verg. fig. VL. e. 
(3) Swamserpam, Bill. Nat. I. p. 336 en p. 494, 
(4) Zur Physiol. des Gesichtssinnes, p. 351. 



236 

Andere, gelijk Srraus DuncKneim en Lvosner 

gaan deze deelen met stilzwijgen voorbij, terwijl 

de Heer Wrirr het aanwezen van luchtbuisjes tus- 

schen de piramidaalvezels ten eenemale ontkent (Ll). 

Dit laatste moet verwondering baren, doch ver- 

klaart zich als men bedenkt, dat hij slechts in- 

sekten, die in spiritus gelegen hadden, onder- 

zocht heeft: want liggen de voorwerpen eenen 

geruimen tijd in dat vocht, zoo ontdoen zich de 

tracheën van de lucht, die zij bevatten, en door 

welke zij alleen duidelijk kenbaar zijn, zoodra 

zij, gelijk zulks in het oog der meeste insekten 

plaats vindt, minder dan „3; mm. doormeter heb- 

ben; het worden dan uiterst fijne gefronselde 

vliesjes, die men niet van de omliggende deelen, 

voornamelijk wegens het vele pigment, onderschei- 

den kan, ten zij men van derzelver aanwezen be- 

wust is, Gezegde omstandigheid, dat de Heer 

Wir geene luchtbuizen in het insektenoog kende , 

verklaart tevens, dat hij deze, toen hij ze voor 

het eerst en onvolledig waarnam, voor een eigén- 

dommelijk orgaan heeft kunnen aanzien. Dit or- 

gaan beschrijft de Heer Wiru op de volgende 

wijze, 

Bij Aeschna grandis liggen om elke pirami- 

daalvezel vier doorschijnende cilinders, ongeveer 

Ze mm, breed en £ mm. lang, overal even dik , 

aan beide einden stomp, doch onder aan met een 

klein aanhangseltje voorzien; van het boveneinde 

(1) Beiträge zur Anat. des zusamm. Auges, p- 12, 
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dezer cilinders gaan 30—35 sterk geslingerde met 

pigmentbolletjes bezette draden naar de piramidaal 

vezels en omgeven deze als met eene scheede, 

Dewijl Wrirr geenen zamenhang tusschen deze 

cilinders en eenig ander deel heeft kunnen waar- 

nemen , wist hij dezelve niet anders te beschouwen, 

dan als de steunsels der aan dezelve hangende 

draden , en deze laatste houdt hij voor spiervezels, 

omdat hij somwijlen zigzag-bogten aan dezelve 

waarnam, 

Het is moeijelijk zich voor te stellen, hoe zooe 

danige inrigting als bewegingswerktuig zoude dien- 

stig zijn. 

Bij geen levend wezen wordt iets, hetwelk daar- 

mede overeenkomt , aangetroffen. Het is uit dien 

hoofde waarschijnlijk , dat den Heere Wirr eenige 

bijzonderheden bij het onderzoek ontsnapt zullen 

zijn. De volgende mededeeling van hetgeen ik 

waarnam, zal deze bijzonderheden aantoonen en 

daardoor tevens de wederlegging van het gevoe- 

len van Wirw en de bevestiging mijner hier boven 

geuite meening bevatten (Ll). 

(1) Bij het onderzoek der uiterst teedere deelen, van 

welke hier sprake zal zijn, is het een eerst ver- 

eischte, dat dezelve eene zekere mate van weder- 

stand kunnen bieden ; uit dien hoofde zijn versche 

voorwerpen daartoe bijna ongeschikt; doch daar 

het evenzeer een vereischte is, dat de luchtbuisjes 

nog met lucht gevuld zijn, zijn ook de zoodanige, 

die slechts een paar dagen in spiritus gelegen beb 

ben, even zeer ondienstig. Het best is mij gebleken ; 
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Bij Aeschna grandis vond ik de door Wizz 
aangeduide deelen terstond, als zeer wel bekende, 

doch niet oplettend genoeg onderzochte organen. 
Ik vond ze van dezelfde afmetingen als Wirr voor 
dezelve opgeeft, eu zelfs het aanhangseltje aan het 
eene uiteinde nam ik aan de meesten waar; doch 
het bleek mij, dat de bewuste cilinders reeds bij 
eene 200malige vergrooting een’ gemakkelijk te er- 

kennen spiraaldraad toonden , vooral als zij bij ge- 

reflecteerd licht beschouwd werden ; daarbij den 

eigendommelijken paarlemoerglans der tracheën 

hadden, en doorgesneden zijnde , buisjes bleken 

te zijn, die zich van geen zigtbaren inhoud ont- 

lasten, terwijl zich veelvuldige luchtblaasjes ont- 

wikkelden, waar veel van deze cilinders werden 

gedrukt en verscheurd. Een verschil bestaat er 

echter tusschen dezelve en den gewonen vorm der 

trachëen; drukt men dezelve met eene naald, zoo 

blijven zij plat, terwijl ware tracheën door de elas- 

ticiteit van den spiraaldraad den ronden vorm we- 

de insekten in zeer sterken spiritus te dooden en 
dezelve van 10 tot 12 uren daarna te onderzoeken; 

alsdan is het albumen gestremd en hebben de deelen 
eenè zekere strambeid, en de lucht is slechts uit 

de allerfijnste takverdeelingen der luchtbuizen ge- 

weken. Een groot bezwaar bij het onderzoek is 

verder het vele pigment; om dit te verwijderen , 

heb ik somwijlen met nut gebruik gemaakt van 

eene zeer verdunde oplossing van bijtende potasch ; 

het gebruik van dit middel, waardoor tevens het 

„ vel wordt opgelost, vereischt echter oefening en is 
slechts zelden van veel belang, 
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derom aannemen; wanneer men echter bedenkt, dat 

hier de spiraaldraad zoo uiterst fijn is (dezelve was 

voor mij onmeetbaar, hebbende ik slechts den af- 

stand tusschen twee spiraaldraden kunnen bepa- 

len, en dat wel op +Z5 millim.), dan kan men wel 

aannemen , dat de spiraaldraad zoo zwak is, dat 

hij de kracht, waarmede de aan een gedrukte wan- 

den aan elkander kleven, niet kan overwinnen, en 

alsdan zal men aan gezegd verschil weinig gewigt 

heehten en met mij deze deelen voor luchtbuisjes 

aanzien. Eigen onderzoek zal echter een veel betere 

weg ter overluigiug dan redenering zijn ; doch een 

stellig bewijs zoude eerst dan gegeven zijn , indien 

derzelver zamenhang met andere luchtbuizen werd 

aangetoond ; doch het is mij niet gelukt, mij hier- 

van bij Aeschna te vergewissen, voor dat ik mij 

met den toestand dezer deelen bij andere gekor- 

venen had bekend gemaakt. 

Het best dienen daartoe de tweevleugeligen uit 

het Linneaansch geslacht Musca, en het is uit 

dien hoofde, dat ik de inrigting dezer deelen bij 

de gewone kamervlieg, MZ. domestica, zal be- 

schrijven ; daar intusschen hiertoe eene opzettelijke 

beschrijving van het oog met de deelen, die op 

hetzelve betrekking hebben, vereischt wordt, zal 

ik die, voor zoo verre die in mijn vorig opstel niet 

voorkomt, mededeelen , en geloof daarbij te kun- 

nen verzekeren, dat op geringe wijzigingen na, 
dezelfde inrigting bij alle gekorvene dieren plaats 

vindt, 
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De tweede figuur toont het hoofd eener ges 

wone kamervlieg, aan de achterzijde geopend; 

in dezelve is de verdeeling der voornaamste lucht- 

buizen aangetoond. Deze ontspringen uit een paar 

buisvormige tracheën A, die door het achterhoofds- 

gat in het hoofd ingaan, en zich midden op de 

hersenen H tot eenen kleinen luchtzak L vereeni- 

gen. Uit dezen luchtzak ontstaan aan elke zijde 

twee takken, die zich boogsgewijs vereenigende , 

groote luchtzakken vormen, die kort aan de oogen 

gelegen zijn en door de letters F zijn aangewezen. 

Slechts deze zijn voor ons onderwerp van belang ; 

deze luchtzakken slaan, gelijk in fig. IV. is aan- 

getoond, om de oogzenuw heen, keeren in zich 

zelve terug en vormen alzoo om gemelde zenuw 

ringvormige lucht-reservoirs. 

Bij vele insekten, met name Orthoptera, is het 

eene ware trachee met spiraaldraad ; bij Mwusca, 

bij Meschna en verdere Zebellulinae is het een 

Tuchtzak, die, in stede van spiraaldraad, slechts 

hier en daar verdikte plooijen heeft; ten gevolge 

van dit zwakke steunsel valt zij bij het ontsnappen 

der lucht terstond in een en neemt de vale kleur 

aan , waarmede ik dezelve heb voorgesteld. Niet 

alle insekten zouden zulk eene ringvormige lucht- 

buis of luchtzak bezitten; doch bij de Honigbij , 

waar dezelve niet wordt opgegeven, heb ik de- 

zelve gevonden. 

Om zich een denkbeeld van de takverdeeling van 

dezen luchtzak te vormen , moeten wij eene schets 

van de zenuwen van het oog vooraf doen gaan, 
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Volgens de meeste Schrijvers verdeelt zich de oog- 

zenuw in menigvuldige zenuwdraden, die onmid- 

dellijk naar de kristalkegels gaan , welke J. Mürrer 

heeft doen kennen (1). Intusschen is dit bij Di 

ptera, Hymenoptera en Neuroptera en welligt 

bij meerdere kennelijk daarvan onderscheiden. 

Bij Musca treft men de navolgende inrigting 

aan, die even zoo bij Mymenoptera en Neuro= 

ptera wordt aangetroffen. 

Uit de hersenen, fig. IL. a., welke uit twee 

moeijelijk te onderscheiden gangliën gevormd zijn, 

ontstaat aan elke zijde eene bijna kogelronde oog- 

zenuw ; 6. deze verdeelt zich niet onmiddellijk in 

die menigvuldige zenuwdraden, die naar de glas- 

kegelsgaan, doch doet, voor dat zij zich in deze 

verdeelt, eene ovale, convex gebogene, dunne schijf 

c ontstaan, die alleen aan het middelpunt der- 

zelve met de oogzenuw te zamen hangt, en wel- 

ker vezels straalsgewijs uit het punt van aanhech=- 

ting naar den omtrek gaan; op deze schijf zijn de 

vezels, die naar de glaskegels gaan, gerigt. Deze 

schijf is dat gedeelte, hetwelk door Swammrr- 

pam (2) onder den naam van bastachtige vezelen 

(1) J. Mürrer, zur Phys, des Gesichtssinnes, p. 339. 

(1) Bibl. Nat, IL. p. 495. Pl. XX. fig. V. litt. 9, 
Terwijl de vezels in de oogzenuw de rigting van 

deze volgen, loopen de bastvezelen dwars, de 
piramidaalvezels gaan nu wederom in dezelfde rig- 

ting als de vezels in de oogzenuw, daarbij liggen 
de bastvezels, volgens Swammernam p.496, ge- 

lijk de balken te Amsterdam daar men vlotten van * 
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beschreven, door de meeste Schrijvers is veron= 

achtzaamd geworden :.-MaAncer pe Senges in ver- 

legenheid bragt (1), maar inderdaad aanwezig 

is, en met de beschrijving, die Swanmerpam 

van hetzelve geeft, volmaakt overeenkomt. Deze 

maakt; dit gezegde is eenigermate duister, ten zij 
men wete, dat de balken met lagen op elkander 

geplaatst worden, waarbij elke dieper gelegen laag 

een weinig voor de daarop gelegde vooruit springt, 

en dit zalaan MArcEerL DE SERRES wel onbekend ge- 
weest zijn. Neemt men nu aan, dat de vezels van 

de oogzenuw zich in de bastvezels voortzetten, 

dan moeten zij zich daarbij ombuigen, en eene 

rigting overdwars aannemen, en gaan nu deze bast- 

vezels in de piramidaalyezel, dan buigen zij zich 
daarbij nogmaals om en nemen hare oorspronke- 

lijke rigting wederom aan. Daarbij kan het niet 

anders, dan dat er bastvezels met lagen op elkander 

liggen, en dat die, welke naar den omtrek gaan, 
langer zijn dan de overige, met andere woorden, 

dat er vezels van ongelijke lengte zijn en over of 

onder elkander uitsteken; zoodanig komt mij voor 

de bedoeling van SwAMMERDAM te zijn geweest, 
en ik meen het boven gezegde werkelijk alzoo ge 

vonden te hebben, althans de schijf der bastvezels 

is in het midden merkelijk dikker, dan aan den 

omtrek, 

Bij Musca hangt de schijf der bastvezels met 

de oogzenuw slechts op eene plaats te zamen. 

Indien de zamenhang echter op meer punten plaats 

heeft, dan heeft men den vorm, welken Srraus 

Duneknerm bij Melolontha beschrijft en die bij 
Coleoptera algemeen, doch niet bij alle even regel 

matig plaats vindt. 

(1) Mancer pe Sennes,-t. a. pl. p. 32 
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platte schijf, is met een dun vlies (1), dat sterk 

met pigment is beladen , bedekt; en op dit vlies 

zijn de piramidaalvezels gehecht, te weten, de met 

pigment digt bedekte scheeden , die de zenuwdraden 

en de kristalkegels bevatten; de 3de figuur toont 

de platte schijf, voor een gedeelte van genoemd 

vlies ontbloot litt. &, voor een ander gedeelte, 

litt. 5 met hetzelve bedekt, benevens een paar 

bundels piramidaalvezels litt, c, zijnde de overige 

verwijderd. 

Dit vlies is bij Mwsca op een nog niet beschre= 

ven deel gehecht, te weten, het is op eenen hoorn= 

achtigen hoepel als uitgespannen , en deze inrigting 

heeft het nut, om gezegd vlies steeds gespannen 

te houden, en mitsdien de weeke deelen van het 

oog, die alle op of aan hetzelve gehecht zijn, op 

hare plaats te vestigen; gezegde hoepel is ech- 

ter niet gesloten, maar juist daardoor is dezelve 

veerkrachtig en spant het vlies nog beter uit dan 

bijaldien het een gesloten ring ware. Zoo veel mij 

bekend is, vindt men die inrigting bij Diptera 

alleen; bij andere insekten zoude dezelve ook on- 

noodig zijn, althans bij die, bij welke op de plaats, 

waar de cornea aan den schedel gehecht is, deze 

laatste in de oogholte eenen ring vormt, door 

Srnaus-DuncKneim onder den naam van cloïson 

sous-orbitaire (2) beschreven, Deze is vooral bij 

nnn 

(1) SwammerpaAm geeft dit vliês als uit twee lagen 
gevormd aan. 

(1) Considérations, pl. HI. fig. 4. litte ze 

sar. TĲjDscuR. D, XII, St. 3 en á, 17 
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Coleoptera , bij andere, zoo als sommige Hyme= 

zoptera, veel minder ontwikkeld, doch evenzeer 

aanwezig; bij Weuroptera (Lebellulinae) is de 

inrigting eenigermate gewijzigd, doch ook daar is 

de omvang der cornea, aanmerkelijk grooter, dan 

de opening der oogholte in den schedel (trou op- 

tigue); de buitenste piramidaalvezels liggen dus 

hier eenigermate bevestigd en houden de overige 

op hare plaats, 

Om de oogzenuw, tegen de bastvezelen aan , 

ligt de groote cirkelvormige luchtzak; uit dezen 

ontstaan ontelbare fijne takjes, die zich in de 

oogzenuw verspreiden; doch daar, waar hij aan 

de schijf der bastvezels stuit, spruiten uit denzel- 

ven vrij regelmatig l of 2 rijen zeer korte stammen, 

fig. 3 d., fig. 4 b., die zich allen in 8—5 takjes 

verdeelen (1). Deze takjes doorboren de schijf 

der bastvezels niet, doch loopen langs dezelve tot 

dat zij den rand van genoemde schijf bereiken, 

gaan dan om dien rand heen en loopen verder 

zeer regelmatig evenwijdig over de voorzijde der 

schijf , tusschen deze en het vlies, dat dezelve bee 

dekt door (2), en geven de uiterst fijne verdeee 

lingen af, die, dit vlies doorborende, tusschen de 

piramidaalvezels gelegen zijn; daarom zijn deze 

nem 

(1) Bij deze takverdeeling ontstaan de driehoekige 

vakjes, door Marcen ps Senres op p: 37 van 

zijn aaugehaald boekje bedoeld, 
(2) Of deze takjes zich met die der tegenovergestelde 

zijde anastomoseren, heb ik niet kunnen nagaan. 
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evenwijdige tracheën-takken vrij vast aan gezegd 

vlies gehecht. 

Om de tracheën, die tusschen de piramidaal. 

vezels gelegen zijn, in derzelver zamenhang te 

zien, worden zeer versche voorwerpen vereischt, 

Wanneer men van een zoodanig eene hoogst moe 

gelijk geringe massa piramidaalvezels met het vlies, 

waar deze op gehecht zijn, onder het mikroskoop 

brengt, ziel men dezelve met een schijnbaar gelijk ge- 

tal als paarlemoer glinsterende, aan het eind gesloten 

buisjes, die totaan de glaskegels reiken , vermengd, 

fig. 6e. Deze nemen kennelijk hunnen. oorsprong 

uit eene der evenwijdig loopende tracheën 5, welke 

onder het vlies a, dat de piramidaalvezels e draagt, 

gelegen zijn. 

Bij Musca ontstaan dezelve 3 aan 3 uit een 

ongemeen fijn takje, dat van een dezer evenwij- 

dige tracheën afkomt, het vlies doorboort en zich 

daarna verdeelt; doch in dit opzigt bestaan er af- 

wijkingen, want bij Aeschna ontstaat elk cilinder- 

vormig buisje afzonderlijk. 
Zeer zeldzaam gebeurt het, dat deze cilinder- 

vormige uiteinden der tracheën, met de evenwijdig 

loopende tracheën in derzelver zamenhang tot 

den luchtzak, die de oogzenuw omvat, te zien 

zijn. 

Intusschen is het mij gelukt dezelve, gelijk ik 

zulks in de 5de figuur heb voorgesteld, onder het 

mikroskoop te krijgen, en zoo als zij zich inder- 

daad voordoen, afte beelden. Bij d zijn de korte 

stammen voorgesteld, welke uit den luchtzak ont- 

iris 
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staan; c. is eene der evenwijdig loopende tras 

cheën, e. het uiterst fijne takje, uit hetwelk de’ 

cilindervormige buisjes ontstaan. Aan een dezer 

ziet men vezels hangen met pigmentbolletjes bezet ; 

dit zijn de draden, die volgens Wier van de cilin- 

ders zouden afkomen, doch dezelve zijn blijkbaar 

niet van dezelve afkomstig, daar zij, gelijk Wirr 

ook reeds opgeeft, slechts los aan dezelve zijn 

aangekleefd. Later komen wij echter op dezelve 

terug ; voorshands beschouwen wij den uiterst fijnen 

oorsprong der cilindervormige buisjes; vooreerst 

heeft deze het nut, dat door deze inrigting zeer 

weinig ruimte op de plaats, waar de piramidaal= 

vezels gehecht zijn, wordt ingenomen; ten ande- 

re ligt hierin de reden, waarom de buisjes zoo ligt 

afbreken, dat Wir er niet in is geslaagd derzel- 

ver oorsprong en zamenhang te ontdekken, ter- 

wijl het tevens verklaart, waarom zij ook dan met 

lucht blijven gevuld als reeds de overige tracheën 

die hebben laten ontsnappen, zoodat zij het aan- 

zien aannemen van los liggende, doorschijnende 

staafjes. Eindelijk blijft er aan dezelve doorgaans 

een gedeelte van het dunne takje, waaruit zij onl- 

staan, gehecht, en dit vormt dan het aanhangseltje, 

van hetwelk de Heer Wir melding maakt. 

Bij Musca domestica vond ik derzelver diame- 

ter 0,006 mm.; derzelver lengte verschilde van 

0,13 tot 0,18 mm.; deze toch is niet bij alle de- 

zelfde en rigt zich naar de lengte der piramidaal- 

vezels, die aan den omtrek van het oog korter 

zijn dan in het midden; ook zijn dezelve niet altijd 
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volkomen even dik, hetgeen welligt van de meer- 

dere of mindere hoeveelheid lucht, die zij bevatten ; 

afhankelijk kan zijn. 
Bij M. domestica heb ik geen’ spiraaldraad in 

dezelve kunnen waarnemen en zulks is mij even- 

min gelukt bij ZTabanus fropteus en bij Zebellula 

vulgata; doch dit zal, na den hier boven aange- 

toonden zamenhang miet de andere tracheën, wel 

niet als bewijs kunnen gelden , dat het geen lucht 

buisjes zouden zijn, te minder daar ik zoodani- 

gen spiraaldraad , behalve bij Ae$chna, ook bij 

eenige diptera als Syrphus tenax, doch niet dan 

bij eene 40Omalige vergrooting, heb waargenomen. 

Behalve gezegde buisjes ziet men nog hier en 

daar uit de evenwijdige tracheën eene menigte 
sterk geslingerde luchtbuisjes groepsgewijs ontstaan, 

zie fig. 5 a. fig. 6 f.; deze hebben naauwelijks 

0,001 mm. in middellijn, doch zijn aan den paar- 

lemoerglans als tracheën kenbaar; vele verspreiden 

zich in de oogzenuw; andere loopen tegen de 

piramidaalvezels op en schijnen te eindigen in de 

met pigment bezette draden (fig. 6 d.), die de pi- 

ramidaalvezels bekleeden en somwijlen aan de ci- 

lindervormige buisjes (fig. 5 f.) blijven hangen. 

Het komt mij nú waarschijnlijk voor, dat deze 

fijne geslingerde buisjes, in stede van spiervezels te 

zijn, dienstig zullen wezen ter vorming van het 

pigment, dat alle piramüidaalvezels digt bedekt en 

de zoogenaamde pupillen vormt (1); doch daar 

(1) Vergelijk over deze pupillen dit Tijdschrift, Deel X. 
bl, 30. 
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het onderzoek dezer teedere deelen aan de grootste 

moeijelijkheden onderhevig is, kan ik dit punt 

miet met die oveftuiging bevestigen, als’ al het 

overige, dat door mij is bijgebragt. 

Indien zulks echter zoo ware, dan zoude men 

zich, ingevolge het boven door mij medegedeelde, 

een denkbeeld van het oog der insekten kunnen 

vormen, ontdaan van al het raadselachtige, dat in 

hetzelve gelegen schijnt. 

—_ 

Wat het aanwezen van dezer blinde, als staafjes 

gevormde uiteinden der tracheën bij de verschil- 

lende soorten aangaat, dit schijnt algemeen te 

wezen. 

Wizz vond dezelve bij Coleoptera, Orthoptera, 

Neuroptera, Lepidoptera en Diptera; ik heb 

dezelve bovendien bij Hymenoptera , namelijk bij 

de Honigbij gevonden, doch naauwelijks „5 mm. 

in diameter en daarbij vrij spits; ook bij Hemzptera 

zijn zij aanwezig en wel bij Stgara striata en 

Notonecta glauca. 

Dewijl deze deelen nu bij alle orden der gekor- 

vene, waar zämengestelde oogen voorkomen, ge- 

vonden zijn, geloof ik te kunnen besluiten, dat 

de uiteinden der tracheën in het zamengestelde 

oog den zeer eigendommelijken , boven aangedüiden 

vorm aannemen, zoowel bij die insekten, welke 

slechts buisvormige tracheën bezitten, als ‘bij die, 

welke blaasvormige of slechts luchtzakken hebben, 
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Gewis draagt deze vorm bij tot eenig bijzonder 

doel; doch beweging der deelen kan ik niet in- 

zien, dat daardoor bereikt kan worden. De ver= 

schijuselen van den omloop der vochten en der 

ademhaling bij de gekorvene zijn te zeer onbe- 

kend , om voorshands van deze organen meer 

te veronderstellen, dan dat het lucht - reservoirs 

zouden zijn , waarvan het nut in het oog, alwaar 

gewis eene,‚belangrijke stofverwisseling , vooral van 

pigment, moet plaats vinden, niet te miskennen 

is, zoodat misschien in deze omstandigheid alleen 

derzelver Physiologisch nut te zoeken zal zijn. Bij 

eenen anderen vorm zouden zij dat nut welligt even- 

zeer bevorderen, doch de gedaante, die zij aan- 

nemen, schijnt zich naar de ruimte, die tusschen de 

piramidaalvezels aanwezig is, geregeld te hebben, 

Joppe, October J845. 

VERKLARING nea AFBEELDINGEN. 

Fig. 1. Hersenen van Musca domestica met de 

oogzenuwen en piramidaalvezels, 

a. Hersenen, b. oogzenuw, c. bastvezels, 

d. piramidaalvezels. dq 

Fig. IL. Het hoofd van hetzelfde dier aan de 

achterzijde geopend, om de verdeeling der Jnebt- 

zakken aan te toonen. 

Fig. IV. doet zien hoedanig de cirkelvormige 

luchtzak de oogzenuw a, omvat, bij b. korte 
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stammen afgeeft, die zich in 3 à 5 takken verdees 

len, welke tusschen het vlies, dat de piramidaal- 

vezels draagt, in de schijf der bastvezels indringen. 

Fig. III, toont aan hoedanig deze takken even- 

wijdig-lusschen gezegde deelen doorgaan. 

A. de uiteen gelegde cirkelvormige luchtbuis; 

(dezelve is te groot geteekend). 

a. de schijf der bastvezels van voren gezien, 

voor een gedeelte 5, bedekt met het vlies, 

dat de piramidaalvezels draagt, welke, ‚op 

een paar bundels na, e., verwijderd zijn; d. 

de korte stammen , uit welke de evenwijdige 

takjes ontstaan. 

Fig. VL. a. het vlies, dat de piramidaalvezels 

draagt en met openingen voorzien is, die vooral dui- 

delijk door mij bij Dyliscus waargenomen zijn. 

b. een der evenwijdige takjes, die tusschen dit 

vlies en de bastvezels gaan. 

c. cilindervormige uiteinden der luchtbuizen, 

(deze zijn een weinig te kort geteekend). 

d. piramidaalvezel met pigment bedekt. 

e. piramidaalvezel van pigment gereinigd ; in de- 

zelve ziet men het kanaal, dat de zenuw bevat. 

f. haarfijne luchtbuisjes, die tegen de piramidaal- 

vezels opklimmen en het pigment schijnen te 
vormen, 

g. glaskegels. 

Fig. V. doet den zamenhang der onderscheiderie 

luchtbuizen zien, zoo als die zich inderdaad onder 

het mikroskoop heeft voorgedaan, 
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BESCHRIJVING VAN EENIGE NIEUWE OF WEINIG 

BEKENDE UITLANDSCHE SOORTEN VAN 

LEPIDOPTERA; 

DÓOR 

1. van per HOEVEN. 

(PL Iv.) 

1. Nymphalis (Aterica) Edwardsü, Noe. 

Fig. L. a. 6. 

Nymphalis alis enticis cano viridibus, mas 

culis tribus rotundis, striisque duabus 

nigris basilaribus ; posticis aurantiacis , 

fascia marginali cano-viridi , maculis 

pallide flavis serie simplici, 

Vlugt 63 centimeter, lengte van het lijf 29 mil- 

limeters. Het lijf is van boven zwart, met wit- 

achtig grijze haren aan de zijden, van onderen 

geelachtig. De onderzijde der vleugels is flaauw 

paars, aan den grond roodachtig bruin. Deze fraaije 

soort is van de kust van Guinea, en bevindt zich 

in de verzameling van den Heer Med. Dr. C. Darex 

te Rotterdam. Wij dragen haar op aan den ver- 

dienstelijken Franschen Dierkundige Mirre - Ep- 

WArDS , Professor aan den Plantentuin en Lid van 

het Koninklijk Fransch Instituut te Parijs. 
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Wij meenen deze soort met Medon en andere 

dergelijke soorten, even als de vroeger door ‘onze 

beschrevene Pholus, tot het geslacht Aferica te 

moeten brengen. De Heer Guérin, wien wij de 

afbeelding mededeelden , meende er eene soort 

van Adolias in te herkennen. De kenmerken van 

het geslacht 4dolias van Borspuvar zijn mij on- 

bekend , maar uit den habitus der soorten, die men 

er toe brengt, b. v. deonthea, Lubentina enz. 

(zie DuroncuenL in voce Adolias in Dictionn. 

universel d' Hist. naf.' I. 1841. p. 1383; vergel. 

Cuvier, Bégne anim. nouw. édit. accompagnée 

de Planches; Insectes, PI. 139 bis), geloof ik 

niet, dat deze soort tot dit geslacht van Vymphalis 

zal moeten behooren, 

2. Plusia Duverneji, Nos. 

Fig. 2. a. ó. 

Plusta corporealisque supra castaneis, sub- 

tus pallidioribus , anticis dorso dentatis, 

supra linea recta nigra, ab apèce obligue 

ad medium marginem internum decurrente, 

duabusque notis ocellaribus obscuris in 

media ala. he 

Vlugt nagenoeg 4} centimeter, lengte van het 

ligchaam 19 millimeters. De voorvleugels hebben 

aan het midden van den achterrand een opge- 

wipt aanhangsel, dat uit twee bundels ‘van stijve, 

zwarte ‘haren bestaat. Eene sierlijke soort van 

Noctua van Brazilië. Dezelve bevindt zich in de- 
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zelfde Verzameling. Wij noemen haar naar onzen 

veelgeachten Vriend Duvranov , Professor aan het 

Collège de France te Parijs, den bekenden mede= 

arbeider en vriend van Cuvier en hoofdbewerker 

der nieuwe uitgave van de alom beroemde lessen 

over de vergelijkende ontleedkunde, 

8. Noctua dotata Farn. Catocala dotata. 

Fig. 3. a. 6. 

Catocala alis dentatis obscuris, bruneis, mar- 

gine postico albido, anticis fascia media 

diluttort punctisque duobus ocellaribus fus- 

cis, posticis medio striga abbreviata coe= 

rulescente. 

Wij geven hier de ware Voctua dotata van 

Farricros, naar het voorwerp van de verzameling 

van dezen grooten entomoloog, welke te Kiel be- 

waard wordt en waarvan ons door onzen Vriend 

Prof. Bex in 1843 goedgunstig eene afteekening 

werd toegezonden, fig. 34. Men ziet daaruit, dat 
deze soort van onze Catocala modesta, (Tijdschr. 

voor nat, Gesch. en Physiol. VIT, bl. 282, 233) 

zeer onderscheiden is, hoezeer zij er tevens mede 

verwant is en in eene natuurlijke volgorde der soor- 

ten beide deze Zepidoptera niet ver van elkander 

moeten geplaatst zijn. Zij is kleiner dan C'atocala 

modesta en de uitgespreide vleugels beslaan slechts 

8 centimeters, terwijl de vlugt bij de genoemde 

Javaansche soort 9 centimeters bedraagt. Farar- 

crus heeft deze soort zeer goed beschreven, doch 
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van de twee ovale kringen of oogen op het mid= 

den der voorvleugels geene melding gemaakt. De 

onderzijde der vleugels is grijs bruin zonder eenige 
teekening. Van waar dit voorwerp afkomstig is, 
wordt door Farrrcrvs slechts zeer algemeen opge- 

geven: « Habitat in India Orientali” ; waar- 

schijnlijk kwam het van Coromandel, daar het door 

Prof, Arupeaarp ùit Koppènhagen gezonden was. 

In de Sunda-eilanden schijnt deze soort niet voor 

te komen ; zij werd althans in het Rijks Museum te 

Leiden van daar niet ontvangen, maar deze rijke 

verzameling bezit een gaaf exemplaar van dezelfde 

soort uit de reis van vor Srezorp afkomstig, ’t geen, 

bij vergelijking, met de afbeelding van het voor 

werp uit de verzameling van Farrrcrus volkomen 

overeenkomt, Dit Japansche voorwerp hebben wij 

afgebeeld fig. 3 b. Het vertoont op den lichter ge- 

kleurden band der voorste vleugels, digt bij den rand 

„nog een klein donker stipje aan de binnenzijde der 

oogvormige kringen , 't welk bij het voorwerp van 

Farrrcrus niet aanwezig schijnt fe zijn, Overigens 

„ is het voorwerp van Faprrcrus door oudheid ver- 

bleekt. Japan kan dus met zekerheid als woon- 

plaats dezer soort worden opgegeven, hoezeer zij 

ook elders, b. v. aan de kust van Coromandel; 

kan voorkomen, 

De beschrijving dezer Lepidoptera sluit zich 

aan mijne vroegere beschrijvingen van uitlandsche 

insekten in dit Tijdschrift aan en maakt daarop 
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het vervolg uit (zie DI, V. bl. 338—343, en DI. VII, 

bl. 276—283). Bij deze gelegenheid zij het mij ver- 

gund op eene aanmerking van Prof, Ericrsox te ant- 

woorden, die uit eene min naauwkeurige lezing van 

mijn laatst aangehaald opstel of uit gemis van ge- 

noegzame kennis der Nederduitsche taal schijnt te 

zijn voortgevloeid. Ik had nameljk aldaar eene 

soort van Sphinx afgebeeld van de kust van Guinea, 

onder den naam van Detlephila fridyma, en gezegd 

dat SpA. Peneus van Cramer het digtst bij deze 

soort kwam. Nu berigt de Heer Errcasorn, Ár- 

chtv für Naturgeschichte, Jahrgang 1841. U. 

S. 224. « Deilephila tridyma vAN ver Hoeven 

ist Sphinx Peneus Cram., in welchem der Verf. 

mit Unrecht die Ostindische Sphinx didyma F. zu 

erkennen glaubt, die Cramer als Sph. Morpheus 

abbildet, wogegen Sph. Bubastus Cram., welche 

Fabricius hieher ziehen zu können glaubt, eine 

dritte (Brasilische) Art ist.” 

Ik moet opmerken dat Farricrus zelve deze af- 

beelding van Crauen (Tab. 88. fig. D. Sphinx 

Peneus), bij Sphinx didyma aanhaalt, en dat 

dus de uitdrukking « 22 welchem der Verf. mit 

Unrecht die Ostindische Sphinx didyma F. zu 

erkennen glaubt ’ minder juist is. Doch of Fa- 

Bricius wel gedaan heeft, deze zeer middelmatige 

of liever slechte figuur aan te halen, weet ik niet; 

de Sph. didyma F‚ zou overigens niet uit Oost- 

Indië zijn , maar volgens Fasnricrvs uit Amerika, 

Zonder in de ontwarring der Synonymie thans te 

kunnen treden, is het evenwel zeker, dat ik in de af- 
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beelding van Cramer (die mij toch wel bekend was, 

toen ik mijne Deilephila tridyma beschreef) mijne 

soort geenszins erkennen kan, en dat de opgave 

van Cramen, dat deze soort van de kust van 

Sierra Leone afkomstig is, mij niet voldoende 

voorkomt om daaruit alleen af te leiden, dat zij 

met de mijne zou moeten worden vereenigd. Ik 

blijf dus mijne Deilephila tridyma voor eene 

nieuwe soort houden, welke bij Cramer niet is 

afgebeeld. Tijdens mijn verblijf in Londen in 1841 

zocht ik haar te vergeefs in de Verzamelingen van 

de Linneaansche en Zoologische Societeit. Het 

Rijks Museum te Leiden bezit een exemplaar van 

mijne Sphinx tridyma, voor eenige jaren aan 

hetzelve gezonden door den Heer WesreRMAN van 

Koppenhagen. 
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BĲ DRA GE 

TOT DE 

FLORA CRYPTOGAMICA 

ran NEDERLAND, 

Door 

F. DOZY ex J. H. MOLKENBOER, 

nm 

Ten gevolge van het voortgezet onderzoek der 

Fungi indigenae zien wij ons in staat gesteld 

om, volgens onze belofte, nog in dit jaar, eene 

bijdrage tot de Flora eryptogamica van Neder- 

land, als aanvulling van onze vorige , te leveren, 

Dezelve bevat, behalve de door ons om Leiden, 

Haarlem en elders gevondene soorten, tevens een 

gedeelte der belangrijke verzameling, door onzen 

vriend Dr. R‚ B. var ves Boscr in Zeeland bij- 

eengebragt, en verscheidene merkwaardige soor- 

ten, door de Heeren G. Brsscror in het Haagsche 

Bosch en C. A.J. A. Oupemans in de omstreken van 

Leiden gevonden, en ons welwillend medegedeeld, 

Wij zijn dus niet teleurgesteld in onze verwach- 

ting, in het vorige jaar geuit, van medewerking 
te zullen vinden onder onze Kruidkundigen tot 

het bijeenbrengen der benoodigde bouwstoffen voor 
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de bewerking eener Flora mycologica van ons land, 

en wij vertrouwen daarvan in een volgend jaar 

weder nieuwe bewijzen te zullen kunnen over- 

leggen. Aan stof tot onderzoek zal het in ons 
land wel niet ontbreken; want deszelfs vochtige 

luchtstreek maakt hetzelve bij uitnemendheid ge- 

schikt, tot het voortbrengen van een groot gedeelte 

der vele duizenden plantsoorten, die van deze fa- 

milie reeds bekend gemaakt zijn. Het zal dus 

niet maeijelijk zijn, het getal der reeds opge- 

gevene soorten aanmerkelijk te vergrooten door 

het onderzoek van verschillende streken van ons 

land, wanneer wij door de toezending van fungi, 

die slechts eenigzins tot verzending in den ver- 

schen staat geschikt zijn, of wel door gedroogde 

voorwerpen, gepaard met gekleurde afbêeldingen 

en uitvoerige beschrijvingen, daartoe bij voort- 

during mogten worden in staat gesteld, Het tot 

stand brengen eener Vereeniging van Kruidkun= 

digen, tot aankweeking en bevordering der ken- 

nis onzer inlandsche planten, geregligt ons tot 

eenige aanspraak op eene zoodanige medewerking ; 

zoo als ook wij ons bereid verklaren, aan iedere 

aanvrage om mededeeling, steeds naar vermogen te 

zullen blijven voldoen. 

Men vergeve ons, dat wij bij deze gelegen- 

heid nogmaals op het nut van het onderzoek der 

eryplogamen in het algemeen, en dat der fuxgi 

in het bijzonder wijzen. Hoe gering de plaats 

ook zij, welke deze planten in het. kunstmatige 

stelsel innemen, in de natuurlijke rangschikking 
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der gewassen wordt haar daarentegen eene des te 

grootere en voornamere plaats ingeruimd. Door 

hare eenvoudige zamenstelling en korte levens- 

duur zijn zij, beter dan andere planten, geschikt 

om daaraan de ontwikkeling eener groote ver- 

scheidenheid van typen van bewerktuiging, die 

bijna allen in ons land overvloedig voorkomen, 

na te gaan, Van andere familiën ontbreken bij 

ons verscheidene belangrijke afdeelingen, waar- 

van de kennis, geput uit de getrouwe waarneming 

in de natuur, gedurende het geheele levensverloop 

der planten , noodzakelijk is tot het verkrijgen van 

een helder inzigt en begrip van het wezen eener 

planten-familie. 

Met het nut eener zoodanige plantenstudie, in 

tegenoverstelling van de bloote namenkennis, waar- 

toe het misbruik van het Linneaansche stelsel bij 

de phanerogamen veelvuldig aanleiding moet ge- 

ven, gaat tevens het gegronde vooruitzigt gepaard 

op belangrijke nieuwe ontdekkingen ‚in-deze, met 

regt inheemsche, afdeeling. van het plantenrijk, 

De zoo vlijtige nasporingen van Prasoon, Ness 

van EsenBEcK, Fares en zoo vele andere mycolo- 

gen, in minder gunstig gelegene landstreken, dan 

ons humusrijk vochtig vaderland, hebben voorzee 

ker niet alle merkwaardige voortbrengsels van deze 

zoo vruchtbare familie aan het licht gebragt, zoo- 

dat ook nu nog een ruim veld tot onderzoek over- 

blijft, Immers wordt in de geschiedenis der My- 

ecologie ons land reeds in de eerste plaats genoemd , 

als vele zeldzame fungi voorlbrengende ; waarvan 

sar. TijnscuR. D, XII. St, 3 en 4, 17 
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SrenBecKe op vêérscheidene plaatsen van zijn voor= 

treffelijk werk getuigt: tevens daarbij met roem 

vermeldende debijzondere kennis der Hollandsche 

Kruidkundigen van deze soort van gewassen. 

De zoo verwonderlijk gevormde; tot nog toe 

alleen door onzen” beroemden landgenoot Hapura- 

NUs Jurrus op helmwortels, in de duinen, gevon- 

dene en beschrevene Phallus, werd, hem ter eere , 

door latere mycologen Phallus Hadriani ge- 

noemd , en bewijst ten overvloede , welke merk- 

waardige planten dezer familie ons land kan voort- 

brengen : maar vele dergelijke voorbeelden bewijzen 

tevens, dat in vorige eeuwen, toen de Kruid- 

kunde, als wetenschap, nog in hare kindschheid 

verkeerde, hare inlandsche beoefenaren de studie 

der fungi niet gering achtten, maar dezelve ge- 

lijkelijk , met dre der overige planten, hunne op- 

merking waardig keurden. 

De verwaarlozing der studie van een zoo groot 

gedeelte eener Flora is in andere landen, reeds 

sedert vele jaren, vervangen door eene levendige 

belangstelling. Mogt deze bijdrage dan ook we- 

der strekken tôt opwekking van ‘de belangstelling 

onzer inlandsche Kruidkundigen in die planten- 

familiën, tot wier onderzoek ons vaderland de 
rijkste bronnen oplevert. Mogten ‘zij daardoor 

aangespoord worden, de vruchten van hun on- 

derzoek mede te deelen, even zoo als wij het 

thans wagen , achter deze naamlijst, de beschrij- 

ving en afbeelding te voegen van een drietal nieuwe 

soorten van fungi, die wij in de nieuwste werken 
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van Fries en CorpA niet vermeld hebben. gevon- 

den. Dan voorzeker zouden wij dit als eene gun- 

stige opname onzer pogingen beschouwen , ‘en 

daarin eene aanmoediging vinden, om op eene 

dergelijke wijze voort te gaan met de bevordering 

van het doel der Vereeniging voor de Nederlandsche 

Flora, 

ee 

AGARICINEAE. 

e Agaricus. 

AMANITA, 

A. Mappa Fr. in sylva Harlemenst. 

d LeEProrA. 

A. amianthinus Scop. ix sylvatteis muscosts. 

A. ochraceus Bull. xn sylvaticis muscosis. 

_ TRICHOLOMA, 

A. equestris L. Zx pineto. 

A. Columbetta Fr. in sylwaticis. 
A. imbricatus Fr. 2n pireto. 

* A. argyraceus Bull, ë campis muscosis du- 

nensibus ef graminosis (l). 

A. atrocinereus Pers, 2x sylvaticís gramino- 

sis. 

(1) De soorten welke tevens in Zeeland voorkomen, of 

wel uitsluitend aldaar gevonden worden, zijn zoo- 

als vroeger met een * aangeduid, 

17 * 
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sudus Fr. 2x gramtnosis ad pedem arboe 
rum, 
albus Fr. in fruticetis. 

A. leucocephalus Bu Il, zv sylwaticis, 

grammopodius Bull, Ze graminostss 
humilis Fr, #2 graminosis, 

glaucoenitens Batsch. 2x sylvaticis gra 

minosis. 

CLITOCYBE. 

clavipes Pers, ir sylwaticis umbrosis. 

cerussatus Fr. 2x graminosis arenosis. 

opacus With. en sylvatieis graminosís, 

cyathiformis Fr, & campis dunensibus, 

suaveolens Sc hum, #n sylva Harlemensi. 

fragrans Sow. zn sylvaticis gramtnosis, 

tortilis Bolt. #x terra nuda. 

CorLypra. 

muscigenus Schum, 2% lgno pulrido, 

MycgNA. 

purus Pers, vnacum varietate alba èn 

campis dunensibus. 

chlorantus Fr. 2x sylwaticis ad Pinè acus. 

lacteus Pers, ad basin arborum, in pratis 

muscosis, 

excisus Lasch, ad fruncos pineos. 

dissiliens Fr. 2x sylwaticis ad truncos, 

alcalinus Fr. ad basin truncorum, 

filopes Bull. zn sylvaticis muscosis. 

debilis Bull zr sylvatieis muscosis. 
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A. haematopus Pers. in sylvatïcis ad truncos. 

A. galopus Schrád. wracum varietate alba 

én. sylvaticis muscosis, ires} 

* A. epiptherygius Sco p. inter folia putrescen- 

ga, locis humidis. Ì 

x A. stylobates Pers- ad fruncos vefustós. 

» A. clavularis Batsch. ad éruncos vetustos, 

» A, corticola Schum. ad fruncos muscosos. 

OMPHALIA. 

A, hepaticus Ba tschi. úm camps arenosts mus 

cosis dunensibus, 

A. stellatus Fr. ad fruncos vetustos. muscosos. 

A. Fibula Bull. #7 gramtrtosis et muscosis. 

« 

Preurorus. 

A. fimbriatus Bolt. in sylvaticis. 

» A, ostreatus Jacq. ad lignum putridem, 
* A, acerinus Fr, Zr cella ad trabes vetustas. 

A. septicus Fr. ad ramulos dejectos ín locis 

humidis sylvaticis. 

VorLVARIA. 

_ A. parvulus Weinm. én terra pingui. 

PLuTEUS. ‚ 

» A. cervinus Sehaeff, ad fruneos putridos. 

NoLaANEA. vd 

* A. pascuus Pers. in graminosis. 

ProLIorA. 

* Á, togularis Bull, Zn graminosts. 
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„HEBELOMA. 

“A, fastigiatus Schaeff. *n graminosis, 

A. fastibilis Pers, én campestribus gramino- 
„sis. 

A. mussivus Fr. #2 pratis ad pedem arborum. 

* A. Clavus Batsch; én graminosis, 

Naucoara, 

* A, furfuraceus Pers, in graminosis dela Jd 
ad ramenta. 

* A. semiorbicularis Bull, # graminosis ares 
NOSTS, 

"GALERA. 

* Astener Schaeff, 2n locis 'graminosis, 

* A. mniophilus Lasch. x gramznosis. » 

CREPIDOTUS, 

* A, haustellaris Fr. ad éruncum velustume. 

_PsALLIOTA, 

A. Leveilleanus. én sylvaticis graminosts, 

A. aeruginosus Curt, 2r sylwaticis. 

HyPHoLoMA. 

A. elaeodes Fr. ad truncos et terram caespi- 
tosus. 

A. velutinus. Pers. 2x graminosts, 

* A. Candollianus Fr. #2 sylvatzeis gramzinosis, 

PsrLoCYBE. 

* A, coprophilus Bull. 2 fimo equina. 

PsATHYRA, 

* A, conopilus Fr, ir horlis graminosts. 
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c. 

C. 
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gyroflexus Paul. #2 pratis. 

obtusatus Fr. 22 gramznosis arenosis, 

corrugis Pers. zn sylvatieis umbrosis. 

Gibrillosus Pers, #n sylvaticis umörosis. 

PANAEOLUS, 

separatus L. én pratis stercoratis. 

PsATHYRELLA. 

atomatus Fr. 22 graminosis. 

IL. Coprinus. 

luridus Bolt. 2» ferra pingui. 

aphthosus Fr, zn terra pingui. 

exstinctorius Paul. 2 pascuis arenosis. 

fimetarius L. 22 fimetis. 

pullatus B. 2 stercoratis, 

ephemerus Fr. 2 culfis, ad vias ek 

locis stercoratis.  ° 

sociatus Schum,. #7 vinden 

Ile. Bolbitius. 

vitellinus Pers, supra quisquilias putres= 
centes, 

II. Cortinarius. 

Myxacrum, 

collinitus Fr, 2 sylva Hagana. 

HyprocyBE, 

subferrugineus Batsch. 2 pratis. 

dilutus Pers, ze sylvaticis. pads 
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V. Gomphidius. 

G. glutinosus Schaeff. in pinetis. 

| VL „Aygrophorus. 

LrMACIUM. 

H. purpurascens ‘A. S. #1 sylvaticis. 

H. hypothejus Fr. 22 pineto, 

CAMAROPHY.LLUSe 

* H. virgineus Jacq. 2x pratis. 

HycROCYBE. 

* H. puniceus Fr. in gram?inostis. 

VIEL. Zactarius. 

PIPERITES, 

x_L. insulsus Fr. 22 graminosis, 

L. trivialis Fr. én sylwaticis graminosis, 

L. flexuosus Fr, cn pineto. 

RUssULARES. 

L. vietus Fr, ën sylvaticis graminosis. 

L. subdulcis Bull. 2x sylvaticis. 

VIIL. Russula. 

‚ furcata Pers. in sylwaticis umbrosts. 

‚ emetica Fr. ir sylvaticis umbrosis. 

„ ochroleuca Pers. ún sylvaticis gramino- 

sis, 

ld 

IX. Cantharellus, 

* G, retijugus Fr. supra muscos. 
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X. Marasmius. 

CoLLYEBIA, 

M. urens Bull, zn sylwatzeis. 

M. scorodonius Fr. zr sylvaticis gramznosis, 

XLI. Lenzites. 

L. variegata Fr. ad truncos querctnos, 

POLYPOREAE. 

I. Boletus. 

B. granulatus L. #2 gramznosis, 

B. subtomentosus L, zn pzizeto. 

B. Satanas Lenz. dn sylvaticis. 

B. aurantiacus Bull. 2x prafis Aumidis. 

II. Polyporus. 

Preurorus. 

P. picipes Fr. ad truncum fraxineum. 

P, nummularius Fr. ad ramulos fagineos. 

MERISMA, 

_P. frondosus Fr, ad truncos fagineos in sylva 

Hagana, 

Arus. 

P. chioneus Fr. ad ramulos alneos, 

P. destructor Fr. ad fruncos in sylva Haga= 

na. 

P. nidulans Fr. ad truncos salicinos, 

Nar. mijvscur. D. XII, St, 3 en 4, 19 
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P. fomentarius Fr, ad fruncos fagineos in 

sylva Hagana, 

P. nigricans Fr. ad fruncos betulinos. 

+ P. fulvus Fr. ad truncos Pruni Cerast et Ar- 

mentacae vulgaris. 

P. Ribis Fr. ad truncos Ribis rubrae. 

P. polymorphus Rostk. zz fruncis salicinis. 

RESUPINATUS. 

P. purpureus Fr. ad truncos cariosos. 

* P, obducens Pers. n sepimentis ligneis ve= 

tustis late incrustans, 

* P, Radula Fr. 2» gro pluviis humectato, 

* P, corticola Fr. 22 rabe vetusta, 

IV. Daedalea, 

D. cinerea Fr. én trunco Aesculi Hippocastant, 

D. quercina Pers. 

Ya. effuso-reflera, A. dubius 

Schaeff. ad fruncos. 

nn * B. resupinata, A. labyrinthifor- 

mis Bull. ad fruncos, 

HYDNELI 

1. Frstulina. 

F, hepatica Fr, ad Zruncos quercinos in sylva 

Hagana, 

HL. Aydnum. 

H. rufescens Schaeff, #n sylwaticis. 
* H, farinaceum Pers, 2 cortice ligni cast, 



269 

AURICULARIEAE. 

IL. Stereum. 

Arus. 

* St, lilacinum Batsch. ad palos velustos, 

* St, rubiginosum Schrad. ad palos vetlustos. 

CLAVARIEAE. 

I. Clavaria, 

RAMARIA, 

Cl. amethystina Bull, 2 sylvaticis. 

* Cl. muscoides L. Zn muscosis. 

UI. Zyphula. 

« T. gyrans Batsch, zz cortice populino. 

IV. Geoglossum. 

G. glabrum Pers, ie sylva Harlemenst, 

TREMELLINEAE, 

L. Tremella. 

MESENTERLFORMES. 

x T. aurantia Schw. ad lignum putridum. 

la. Eexidia, 

* E. Auricula Judae Bolt. 22 frunco salicino 

vetusto. 

IL. Daerymyces. 

* D. tortus Fr. in ligno putrescente. 

19* 
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„ELVELLACEAE. 

IL. Helwella, 

* H, Infula Sch. #x pratis arenosis. 

IV. Peziza. 

ALEURIA. 

* P. Acetabulum L. in prafis arenosis. 

* P. cerea Bull. in terra pingut. 

Georyxrs. 

P. Rapulum Bull. ud terram humosam. 
PHIALEA. 

P, coronata Bull. ad caules plantarum de- 

jectos et ramenta, 

V. Patellaria. 

* P. atrata Fr. ad lignum vetustum. 

VIT. Bulgarta, 

* B, atra Fr. 22 ligno velusto putrido. 

VIIL, Cenangium. 

C. quercinum Fr. ad ramos demortuos et lan- 

guescentes guercinos. 

PHACIDIACEAE. 

EI Pierik 

* Ph. Laurocerasi Desm. ix foltis Pruni Lau- 

rocerast hypogenum. 

* Ph. Ranunculi Lev. èn foliis Ranunculi re- 

pentis. 
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SPHAERIACEAE, 

1, Sphaerta. 

- Sph. Laburni Pers, in ramis Cytist Laburni 

emortuis. 

* Sph. moriformis Tode, # frumco salicino cavo. 

Sph. Lichenicola Smft. (Sphaeria epicymatia 

Wallr.) Zr apotheciis Patellariae sub- 

Juscae, 

Sph. Lirella Moug. et Nestl, Zn caufzbus 

aridis Spiraeae Ülmariae. 

Sph. vagans Fr. 

Ö. malvaecola, 2x foliis Malvae 

sylvestris. 

a e. scabiosaecola DG. zn folizs 

Seabiosae Succisae. 

II. Dothidea, 

D. alnea Fr. éz foltis Alnt glutinosae epi- 

gena. 

le. Phoma- 

Ph, samarorum Desm. in samaris Fraxint 

excelsioris. 

XYLOMACEAE. 

L. Zeptostroma. 

L. scirpinum Fr. èn culmis Scírpí lacustris. 

* L, juncinum Moug. et Nestl. #r culmis Junctí 
glauct. 
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L. filicinum Fr. zn stipitibus Ptleridis aquts 

lnae. 

IL. Asteroma. 

* A, Brassicae Chev. cx folits Brasstcae am- 

phigenum. 

PHYSAREAE. 

IV. Craterium. 

* Cr, leucostictum Fr. supra muscos in trunco 

vetusto, 

STEMONITEAE. 

1. Stemonitis, 

% St, typhoides DC. 2» #runco cavo salicino, 

u. Deetydium. 

« D. umbilicatum Schrad. #» lzgno putrescente, 

TRICHIACEAE. 

L Arcyria. 

» A, incarnata Pers, Zn ligno cartoso. 

* A. nutans Fr. è2 dgno cartoso, locis humi= 

dis, 

II. Trichta. 

Tr. chrysosperma DC, én foltis , herbis, ligno, 

aliisqgue guisquiliis putrescentibus. 

III, Perichaena. 

P. strobilina Fr, én sguamis strobilinis Pint 

Abtetis, 
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PERISPORIACEAE. 

IL. Zrysiphe. 

* E,‚ clandestina Wallr. zn folize Crataegi ozy- 

acanthae. 

E. communis Fr, 

zj Solanacearum Fr. in fo- 

lis Verbasci Thapst epigenum. 

{, Cichoriacearum Wallr, ix 

foliis Scorzonerae hispanicae amphige- 

num. 

APIOSPORIEAE. 

Ia. Chaetomium. 

* Ch, elatum Kze. #n culmis gramtnum locis 

humidis. 

MUCORINAE. 

IL. Zurotium. 

* E, epixylon Schm, et Kze, 2 ligno putres- 

cenle. 

II. Mucor. 

M. Mucedo Mart, 2» pane putrido. 

M. macrocarpus Corda, 2 Agartco (Mycena 

galopus) putrescente, 

UI, Ascophora. 

A. chalybea. ad lamellas Agarici rimost, 

A, fructicola Corda. #2 fructibus Ribis ru= 

brae et Pruni domesticae putrescentibus, 
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DEMATIEAE. 

IV. Cladosportum. 

x Cl. epiphyllum Nees, #2 foltis populinis ame 

phigenum. 

* Cl, fasciculare Fr.  caulzbus plantarum her- 

bacearum. 

IVa. Aypha. 

_H. bombycina Pers, ix celles , ligno et lapi- 

dibus adhaerens, 

MUCEDINES. 

Illa. Dactylium. 

D. dendroides Fr. inter lamellas et ad hyme- 

nium Lactariti trivialis. 

IIS. Aspergillus. 

A. dubius Corda. Zr erwsta case? caespitosus. 

IV. Sporofrichum- 

Sp. nitens Pers. ad folia guercina dejecta. 

VL. Ozdzium. 

O. fructigenum Kze. ex fructibus Pruni do- 

} mesticae, 

* O. aureum Lk. 2% ligno cartoso putrido. 

TUBERCULARIE AE. 

U. Fusarium. 

F. sulphureum Schlecht. ad tubera Solant 

tuberost putrida. 
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HYPODERMEAE. 

IL. Pwccinia. 

» P, Galiorum Lk. ën foltis et caulibus Galit 

Molluginis. 

III. Caeoma, 

Urzepo, 

» G. Hypericorum Lk. in foliis Hyperici perfo- 
rati hypogenum. 

G. Pseudocyperi Lk, in foliis Caricis Pseu- 

do=cyperi amphigenum. 

G. Ficariae Schlecht. rz foliis Ficartae ra= 

nunculoïdis hypogenum. 

« C, Sempervivi Lk. én foliis Sempervivi tecto- 
rum amphigenum. 

G, Epilobii Lk. zz ee oe Bpilobii tetragont 
Aypogenum. 

» CG, Orchidum Lk, 2x foliis Orchidis latifoliae 

amphigenum. 

* C. Leguminosarum Lk, in foltis et caulibus 

Victae Craccae et Trifolii procumbentis. 

AEcIDtuM, 

» C, Glauceatum. 2x foliis Glaucis hypogenum. 
» C, Salicorniatum Lk. zr foliis Salicorniae 

herbaceae. 

C. Orchideatum. deleatur. 

PEnIDERMIUM,. 

C. Pini Lk. én foliis Pint sylwestris. 

sar. rijoscoR. D. XII. St, 3 en 4, 20 
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… ÌV. Ustilagos 

U. pomphyligodes Lev. in foltis Ranuncult 
bulbosi. 

SPHYLLERIACEAE 
I Brineumi 

E. Rubeum Chevy, in eee Rubi waar 
hiypogenam. \ kin 

_MUSCI FRONDOSL 

Orthotriechum speciosum Nees” fruncis: popuú= 

dinis prôpe Noordwijk.et Poelgeest, 
coarctatum Pal, Beauv. 2 4ruzis 

cis spuit Lugd. Bats 

ee — Lüdwigii Hnsch: Lugd. Bat, Prí- 

mus detezit C. M. van der Sande Lacoste. 

ma pümilum Schw, ze Eruneis pos 

pulinis prope Noordwijk. 

Díeranumr flexuosum Hed'w. Abtspoel prope L, B. 
Bärbula inelinata Schw, sterilis ín dunis pro- 
pe Wassenaar. 

Atrichum undulatum 7. gillreiiaten Br. ct Sch.= 

Catharinea minor Br, 27 praecedente enume- 

ratione citata. 

Bartramia pomiformis Hee in arenosis nd 

Lisse, 

Bryum nutans Web. in sylvatieis villae Abt- 

spoel: Vartetas caespitosa , diversa a ‚forma 

jam antea indicata prope Leymutiden, 

edn 

pe. 



AGARICGUS rr, 

ZLamellae membranaceae , persistentes, 
acie acutae, trama subfloecosa cum hy- 

menophoro infero concretae. dAsci per: 

fecti, stipati, sporidia sicca depellentes. 

Fungi carnosi, putrescentes, nec exsic= 
cati reviviscentes. Fries. 

SERIES IV. PRATELLUS,; 

Sporidia atropurpurea fuscave. 

Psalliota. 

Velum stipiti afizum ; annulatum; 

AGARICUS LEVEILLEANUS. 

Pileus durus, carnosus, tenuis, con= 

vexus, umbonatus , glutinosus, ater vel 

atro-rufus, udo splendente, sicco opaco ; 

lamellae latae, arcuato-adnatae, ex albo 

carneae, demum rufo-fuscescentes; stipes 

cavus, subaequalis, infra annulum fibril- 

loso-squamosus, albo-rufescens. 

Habit. Ad terram humosam epirhizus , gregarius , 

simplex, sive 2—3 basi connati, — Lug- 

duni Batavorum ; in fruticeto villae Stad- 

wijk prope Leyderdorp. Octobri. 
20 “ 
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Pileus junior subhemisphaericus, aterrimus ; adul- 

tus 0,020 — 0,030 latus, atro-rufus, expansus, 

convexus, obtuse umbonatus, centro umbonato 

excepto tenue carnosus, cute dura coriacea rivu- 

losa e fibrillis muco arcte secum invicem congluti- 

natis efformata tectus, humiditate glutinosus et 

splendens, junior praesertim quasi atramento to- 

tus est obtectus,. Pilei margo, primo inflexus, 

ad veli insertionem laxius est fibrillosus. Lamellae 

latae, firmae, carnosulae, primo albo-ecarneae, 

demum fuscescentes, triplici serie affxae, majores 

arcuatim cum stipite concretae subdecurrentes, 

minores ventricosae. Stipes teres, jupior sursum 

attenuatus obclavatus, iu fungo adulto subaequa= 

lis, firmus, fibroso - carnosus , medullato - cavus, 

supra velum ab insertione subdecurrente lamella- 

rum majorum costulatus candidus pruinosus, infra 

velum &brilloso-squamulosus albo-carneus, 0,035 — 

0,065 altus, 0,004—0,007 crassus. Velum floc- 

coso-fibrillosum, candidum, apicem stipitis annu- 

latim investiens, post solutionem a margine pilei 

cito fatiscens. Sporidia carneo-fusca , basidiis in= 

sidentia cum cystidiis interpositis. 

Fungus fibroso - carnosus, firmus, naturae sie- 

cae. In pilei eute mucus abundat, qui humi- 

ditate solvitur et splendoris causa habendus est : 

exsiccando enim mox splendore suo orbatur, 

Facile exsiccatur, forma servata; humidus autem 

sponte putrescit et in massam atram dissolvitur, 

Quod attinet ad locum, quem in systemate ille fungus inter 
eentenas species generis Agarici occupare valet, facile indicart 
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potest duce egregio FriEsi opere, quod prae caeteris consului- 
mus. Psalliota initium facit quartae seriei Agaricorum , 

quorum sporidia colore atro-purpureo vel fasco notantur. Inter 
species hujus seriei iuvenimus formas analogas quibusdam spe- 
ciebus primae seriei; ita ut Psalliota ad eundem typum 

eflormatus videatur, ac Armillaria inter Leucosporos. Ne- 
que minus observari licet haec analogia formarum cum Agaricis 
tertia seriei , inter quos (Derminosj Pholiota eundem locum 

tenet. Duplex vero Psalliotae forma notatur ; scilicet lepia- 
tidea et pholiotidea: in priori bymenophorum a stipite discrei 
tum est et lamellae absolute liberae sunt; in altera lrymeno- 
phorum cum stipite contiguum est et lamellae plus minusve 
adnexae sunt, Prioris formae egregium exemplum praebet 
‘A. campestris, fungus ille edulis, ubique obvius et species 

notissima ; alterius exemplum largitur A. aeruginosus, qui 
etiam inter species vulgatissimas recensetur. A. Leveilleanus 
eum hoe aliisque hujus sectionis speciebus plurimis notis gene- 
ralioribus convenit , atque igitur inter eas’, sine dubio, collo- 

eandus est‚ _ Propter differentiam specificam , quae nisi falli- 
mur satis e nostra descriptione patet, species distincta nobis 
videtur. 

Nomen huic speciei dedimus summí mycologi Parisiensis Dr. 
LEVEILLE , nostrorum studiorum in hac scientia benevoli fautoris. 

Tas. V. (1) fig. 1. 2. fungus junior; fig. 3. aliud speci- 
men in stadio solutionis veli a margine pilei; fig. 4. 5. 
specimina adulta cum veli vestigio; fig. 6. sectto verticalis 
fungi junioris, moz post veli solutionem ; fig. 1. sectio ver- 
ticalis fungi ezoleti ; fig. 8. particula hymenii , basidia spo- 

rifera cum eystidiis interpositis gerens, magnitudine valde 
adaucta ; fig. 9. sporidiorum color. 

ASCOPHORA. 

ASCOPHORA Tode. fung. mekl. IL. p. 18, 

Corda. icon. IT. p. 19, III p. 14. V. 
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p.17. 54. Alb. et Schw. 356. Nees 
System. 1. fig. 80. Fries. Syst. III, 

p- 309. 322. Nees jun. Syst. p. 31, 

Greville Crypt. Scot. t. 269. Link 
Diss. I. p. 28, 

PILOPHORA Wallroth, Fl. Germ. II, 

p. 332. 
MUCOR Linn. Spec, plant. I. p.85. Pers, 

Synops. p.201. Link. Spec. plant, 1, 
p- 85. 

THAMNIDIUM Link. Obs. I, p. 45. Spec; 
I. p. 97. Nees. Syst. p. 81. fig. 75, 

Wallr. Fl. Germ. Crypt. II. p. 324, 

Sporangium vesiculiforme, tenue, clau- 

sum, dein ruptum et diffens, stipite 

continuo vel septato suffultum. Columella 

eapituliformis centralis, dein nuda et basi 
plerumgue collabescente subcampanulata, 

Sporae columellae innatae, concatenatae, 

simplices ; episporio simplici, hylo in- 

structo et nucleo fermo farcto. Corda, 

Jcones fungorum, Tom. V p. 54. 

Tops duas hujus generis proposuit sectiones; qugrum hals 

plares Mucoroidearum species amplectitur, quae jam ad genus 
Mucor referuntur ; dum altera sectio fere tota componatur ex 

aliorum ordinum fungis. Omnes vero auctores post illam in 
eo conveniunt, genus Ascophoram retinendum et Asc, Muce- 
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dinem Fr. ejusdem typum habendum esse. Fares aliique hanc 
speciem putant unicam hucusque cognitam Ascophoram; Corpa 
ex adverso plures species, tum novas, tum abaliis auctoribus 

ad genera aflinia relatas, inter Ascophorae cives reduxit si- 

mulque novam definitionem generis, adjecta ‘evolutionis-his- 
toria „ exhibuit. Praeter Asc. Mucedinem Frsset Asc, Muce- 
“dinem Tope (Asc. Tadeana Corda] octo species citat auctor 

ille, quae manifeste probant characteres genericos-antea «adhi- 
bitos nequaquam valuisse. Sufficiat afferre sèquentia exempla: 
sporidioruni situs intra vesiculam collabescentern (vesieulam = 
côlumellam ; unde patet auctores nonnullos sporangium ‘ipsum 

haud observasse) et vesiculae (columellae) collabescentis forma 
subcampanulata- characteristica. — Hinc ConpA causam , eur ge! 
nus Ascophora tot mutationibus obnoxium fuit, repetit ex 

analysi minus accurata et defectu delineationis specierum cri- 

ticae: »Die strenge Untersuchung der Arten der Gattungen 
»Mucor und Ascophora kann allein den hier herrschenden 
»,Wirwarr in der Arthetinmang Isen. r Qberflächlichg Be- 

pschreibungen schaden nur.’ 
+ iMonente Conpa character, qui ‘Ascopliords ab‘ominïbus reli- 
„quis Mucaroideis distinguit, e sporangii,morphasi, repetendum 
est. Et revera sporangium deinde ruptum et diffluens cha- 

rhêteremi sufficientem. et’ ‘reliquis certiorem: ° fargiri videtur ad 
„Rbizopum set Mucorem; genera, Ascophorae. prae „caeteris-affinia, 
rite distinguenda. Nam Ascophorac, ‚species sporis concatenatis, 
quas praeterea ìn omni morphoseos conditione ‘observare n 

cum Rhizopo,conveniunt et, sporarug 1 peleo, farc 
ere Mucor discrepant. Species nova, 1e hîd Wh 

ar ‘Ascophorae ‘habitùm wi ; drälutionishäistoria cum illo 

ei convenit , sporis concatenatis pracditg est et sporangio 

difflao gaadet ;. itarut illâm non possim non reférre ad genus 
_ Ascophoram „ licet, ipsi,deficiat, nota generinp superstes „qa 

licet , 
gener 

Maucores et Ascophoras tenére videtur, ‘Nacleus sporarum ‘sci- 

‘Hicet haud firmus est, sed gramulis farctus ijt sub 
„magno augtmento : quamobrem, haec.species vel novum eflicit 

genus a Mucore et Rhizopo diversum sporangio difiluo, ab As- 
cophiora sporaram nucleo recedens; vel transitum generis Às- 
eopborae ad Mucores probat illaque genera ut conjungantur 

suadet, Vetat autem conjunctionem illam character e spo- 
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rangio diffluo et ad novum genus condendum nec unius specieï 
observatio nec character e nuclei substantia sufficere nobis 
videtur; eo magis quum Corpa quoque Ascophorae sub- 

tili sporidia guttulis farcta tribuat. Characterem differentia- 

lem itaque Mucoris et Ascophorae e sporis concatenatis et spo- 
rangio diffluo repetendum esse putamus; dum nuclei substantia 
adhiberi posset ad genus Ascophoram in duas sectiones divellen- 
dum, quarum altera species recipit: sporangio diffluo, 
eporis concatenatis, nucleo farcto praeditas; altera 
species continet: sporangio diffluo, sporis concatenatis, 
nucleo guttulis granulisve farcto instructas. Ad ul- 
timam sectionem , praeter speciem sequentem , pertinere nobis 
videtur etiam Ascophora subtilis Conpa. 

ASCOPHORA CHALYBEA. 

Caespites laxì ; hyphasma repens, ramo- 
siusculum, albidum; stipes simplex, erectus, 

septatus , elongatus, coloris chalybei, ri- 

gidiusculus; sporangium, globosum, atro- 
coeruleum; sporae oblongae, magnae, nu- 

cleo granulis farcto instructae. 

Habit, Ád” Jamellas DN arici rimosi in dunis 8 
prope pagum Wassenaar. Augusto. . 

Caespites laxi, 0,018— 0,030. sli. basi 0,010— 

0,015 lati, superne stipitibus divergentibus in pul- 

vinum obovatum dilatati 0,930 lati, cotoris cha- 

Iybei, Agarici rimosi: lamellis adnati. _ Hypliasma 

tenellum, laxissime intertextum , sub lente telam 

arachnoideam supra lamellas agaricineas proser- 

pentem referens , nudo oculo vix obseryandum , ra= 
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mostum , ramis flexuosis, albidum. Stipes tenuis , 

gracilis, erectus, valde elongatus, 0,030 altus, 

omnino simplex, rigidiusculus, rectus, post spo- 

rangii maturitatem apice arcuato-incurvus vel de- 

elinatus, ima basi subbulbose incrassatus, septa- 

tus, septis remotiusculis, coloris chalybei, exsic- 

eando in colorem rufescentem vel luridum vergens, 

nitidus, pellucidus, apice in sporangium dilatatus, 

intus materie grumulosa farctus, Sporangium erec- 

tum , membranaceum , vesiculam clausam cum 

stipite continuam sistens, globosum, pellucidum, 

nitens, juniori aetate materie grumulosa e stipite 

adscendente et lactei vel flavescentis colorisfarctum, 

provectiori aetate pelluciditate carens e turbata 

materie contenta , quae spatium columellae centralis 

internum sensim adimplet atque colorem suum flaves- 

centem in atro-coeruleum mutat. Columella e loco 

surgens, quo sporangium in stipitem transit, ve- 

siculam clavato-obovatam dein subglobosam sistit, 

quae centrum sporangii oecupat cuique maturitatis 

tempore sporae liberatae adhaerent. Sporae, ratione 

totius plantae habita, parvae, 0,00002 longae , 

0,0000046 latae , oblongae ‚ ante maturitatem per- 
fectam concatenatae, dein liberae, viscosae, coe- 

rulescentes; episporio laevi, hyalino; nucleo seni 

pellucido , materie grumosa granulisque farcto. 

Maturitatis tempore sporangium basi solvitur et 

lamellatim fatiscendo in membranulas diversiformes 

abit, quarum reliquise ad sporangii collum annu- 

Jum formant atque locum indicant, quo antea 
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sporangium in stipitem et columellae basin tran- 

sit, Quofacto sporae denudatae «et viscositate sua 

secum invicem cohaerentes superficiem columellae 

exacte obducunt atque ad disseminationem aptae for 

rent , nisi membrana sporangii fatiscendo et delie 

quescendo sporarum propriam viscositatem adaus 

geret; quamobrem sporae potiuse columella juxta 

stipitem descendunt, Hinc columella in statu ef- 

foeto denudatur atque forma haud mutata nec col» 

lapsa prodit , sporis inter stipitum bases coacervatis, 

Simili mado sporae a columella in quamcunque 

aliam superficiem transeunt ; ita ut levissimus con- 

tactus suffieiat-ad illas auferendas:-licet tali in casu 

irregulariter dispositae sint , tamen adeo arcte sibi 

invicem accumbunt, ut vix ullum interstitium ob- 

servari liceat, pt ETET 

Ab ‘omnibns hucusque rite cognitis -Ascophorae -speciebus 
A. chalybea differt statura sua gigantea nec non, stipitis ab- 
slute simplicis sporangiique colore, unde nomen, speciei im- 
positum, repetendum est,  Pertinet ad illam Hibin hujus 
generis , „ uj is specfes- columellam. in formarm pileatam haud 
collahescentem possident ; ‚qua nota characteristica , itaque sat 
facile ab A, mucedine, Fn, 4. Todeana CoRDa „ A. candela- 
brum Conna., 4, mucuum Conna. et A, glauca Conná. digno- 
“seftúr, — Reliquas Ascophoras ulteriorem divisionem „in ramo- 

gas-et sulbisimplices,, ‘sinere sequentia verba mycologiegregii 
Conpa probant:; » Fast allen mir bekannten Arten der Gattung 

» Áscophora ist eine Neigung zur seitlichen Astbildung eigen. 
»1n der selten vorkommenden Gabeltheilung des Stieles der 
A. fructicola tritt dieselbe als erste Ahnung anf, welche in 
»der seitlichen , ader oft auch zentralen und terminalen 

» Theilung des Stieles der A, Mucedo und Todeana auf hö- 
»herer Stufe erschceint, noch höher bei A. fungicola und A, 
» candelabrum steigt, und endlich in seitlicher Entwicklung 
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»einer ungeheueren Zahl von Sporangiolen bei A, elegans den 
» Höhenpunkt der theilenden Thätigkeit erreicht”” — Ad sec- 
tionem priorem igitur pertinent species ramosae: A. elegans 
Corpa., A. Florae Cora, et A. fungicola Corna.; ad alteram 
referri debent: A. fructicola Corna., A. subtilis Corna. et 
A. chalybea. Ab utraque hujus sectionis specie A. chalybea 
differt: magnitudine, colore chalybeo stipitis et sporangi, 

columellae et sporarum forma atque fatiscendi modo lamellari 
peridii. Praeterea discrepat illa species ab A. subtili sporangü 
Jaevitate, ab 4. fructicola sporaram nucleo granulisfarcto. In 
systemate itaque locum occupare posset inter ambas illas spe- 
cies intermedium, 

Tas. VI. (IL) Fig, 4—10. Fig. 4, Caespes , magnitudine 
naturali ; fig. 5. hyphasma cum basi stipitum, decies auctum ; 
fig. 6. sporangium, fig, 7. sporangium immaturum , adhibita 
compressione dehiscens et vacuum, quinquagies adaucta; fig. 8, 
sporangium fatiscendo dissolutum, superstite annulo et la- 

mella peridii, cum sporis , columella et stipitis septo, cen- 
ties adauctum; fig. 9. sporae ducenties et fig, 10. eaedem 

guingenties adauctae, 

AEGIDIUM, 

AECIDIUM Persoon, Syn, p. 204. Corda 
Icon, fung. T, IL. p. 18. T. V. p. 18. 

CAEOMATIS species Link. Spec, Nees 
ab Esenbeck. Syst, 

UREDINIS species Sprengel. Syst. IV, 1. 
LYCOPERDON Veterum, 

Sporangium membranaceum , semi-in- 
mersum ‚ supra dehiscens, ore stellato vel 

dentato , dein poculiforme, infra stromati 
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eelluloso insidens, et intus stratum basi. 

dionhorum, sporidiferum includens. Ba- 

sidia eonfertissima, simplicissima, cel- 

lulaeformia, eylindriea ; sporis concate- 

natis globosis simplicibus ; episporio hya- 

lino; nucleo firmo, granuloso, guttulis 

oleosis repleto. Corda, Zcon. fungor., 

Tom. V. p. 18. 

AECIDIUM GLAUCIS. 

Hypophyllum, pseudostromate convexo; 

macula epiphylla e rubro fuscescens ; pe- 

ridia sparsa vel suborbiculatim disposita, 

semiimmersa , cupulaeformia’, cândida , 

limbo reflexo laciniatog; sporidia subglo- 

boso-angulata, sordide aurantiaca, 

Habit, In pagina inferiore foliorum Glaucis 

maritimae prope Katwijk aan Zee, 

In Zeelandiae. provincia. Zuid - Beveland 

hane speciem invenit nobisque communi- 

cavit amicissimus Dr, R. B, van DEN 
Boscu. 

Sporangia paginae inferiori foliorum Glaucis 

maritimae insidentia, in facie superiori maculas 

parvas subeonfluentes e luteo-viridi sensim in ru- 

bro-fuscum colorem trauseuntes efformantia, irre- 

gulariter disposita , sparsa, vel in acervulos sub- 
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orbiculares conferta , sive tam denso agmine erum- 

pentia, ut totam fere superficiem folii obtegant. 

Juniori aetate prodeunt sub forma verrucarum vel 

pustularum laete viridium , quae volumine sensim 

inerescunt, colorem luteo-viridem in lacteum mu- 

tant, extenuantur, membranaceae fiunt, atque 

tandem pelluciditate sua colorem transmittunt spo- 

rarum. Sporangia matura basi pseudostromati 

celluloso convexo insidentia, folio adnata ope hy- 

‘phasmatis radiculosi e filis tenuissimis ramosiusculis 

ductus intercellulares et cellulas parenchymatis 

folii perreptantibus , prominentia, semiimmersa , 

candida, convexa, mox laeciniatim dehiscendo cu- 

pulaeformia , 0,00080 — 0,00085 in diametro; 

limbo in lacinias quatuor integras vel iterum ma- 

gis minusve lacerato-fissas diviso, reflexo, cellulís 

magnis hexagonis hyalinis nitidis prominulis quasi 

asperulo; orificio subtetragono, sporis denudatis 

et in massam convexam coacervatis adimpleto, 

Sporae partem sporangii concavam sive cupulae- 

formem occupant, filorum monilifermium adinstar 

concatenatae sunt, subinde etiam lateraliter sibi 

invicem conjunguntur, in fundo sporangii basidiis 

oblongo - cylindricis simplieibus confertis stratum 

cellulare uniseriale in pseudostromatis superficie 

efhcientibus suffulciuntur, magnitudine admodum 

variant, plerumque vero formam subglohoso-an- 

gulatam agnoscunt, lutescunt, opacae fiunt, dein 

colore fusco-luteo vel sordide aurantiaco tinguntur 

et in maturitatis stadio provectiori tantum a se invi- 

eem solvuntur ac disperguntur. Episporium hyalinum 
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fucleum firmum , granulis coloratis farctutú, is 

ecludit, Guttulas oleosas, quarum mentionem fecit 

CorpaA , in hujus specieiì nucleo haud observa- 
vimuss 

In fungorom Belgiae septentrionalis enumeratione syste 

matica priori (Bijdrage tot de Flora Cryptog. van Nederland in 
Tijdschrift voor Nataurl. Gesch. en Phys. XI. 1844) Aecidium , 
suadente Linkio , Caeomatis subgerus habuimus et inter Hy- 

podermeas disposuimus, Hine in enumeratione altera hanc 
speciem novâm quoque ad Caeomata referre coacti fuimus subs 
titalo Cacomatis Aecidii glauceatì, Pertinet auütem Aecidium 
ad Myelomycetes, inter quas cum generibus Roestelia, Cro- 
nartium et Graphiola familiam peculiarem , Aécidiaceas , con- 
stituit. Licet LINK non dubitet omnes hujus generis species 
ad paucas reducendas esse, tamen illarum dispositionem se- 

Cundum plantas et maculas praestare censemus , donec sedula 
investigatione et comparatione specierum characteres inveni- 
ântur, quibus plures cônjungere tuto liccbit. 

Tas. VL (IL) Fig. 1—4. Fig. 1. folium Glaucis maritimaë 
éum Aecidio, magnitudine naturali ; fig. 2. ejusdem particula 
eum sporangio maturo , guinguies et vigesies adaucta; fig. 3; 

sporarum specimina, forma et magnitudine inter se mazime 
discrepantia, trecenties adaucta; 











MYANTIUS LANSBERGIL RWDT. er DE VR. 

NOVA SPECIES ORCHIDEARUM HORTI BOTANICL 

ACADEMIAE LUGDUNO-BATAVAE. 

M. labello carnoso, elongato, triangulari, basi 

prominulo, medio concavo, inde convexo, viridi, 

purpureo-maculato , marginibus callosis , revolutis , 

denticulato. 

Planta epiphyta , Cataseti habitu , radicibuslon- 

gis, aëreis. Pseudo-bulbus elongatus; squamis basi 

amplexicaulibus, sensim angustatis, acuminatis, Folia 

vaginantia, subdisticha , oblongo - ovata , plicata, 

Scapus e basi bulbi productus ,-declinatus, ultra pe- 

dem longus, pennam corvinam crassus, inde a basi 

ad florum inferiorum insertionem squamis vaginanti- 

bus, membranaceis, albis , pellucidis, sursum acu- 

tiusculis, ad unius et dimidii pollicis distantiam, 
instructus , inferne virescens , sursum perigonii 

foliorum instar pallide purpurascens. Racemus 

elongato-ovatus, 13—16 florus , subsecundus, sine 

petiolo 8 poll. longus, rhachis in parte inferiore 

recla, inde subflexuosa, attenuata , laevis, pur- 

purascens; petioli bracteati, bracteis tenuibus, 

angustis, lineari-lanceolatis, acutis, vix $ pollicis 

partem aequautibus ; nonnulli incurvi, adscenden- 

tes, vel erecti, 2-pollicares, superiores vix uni= 

NAT, Tijpscua. D.XII, St‚3en4. 21 
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pollicares, rhachi concolores. Sepalatria, libera, 

aequalia, anguste-oblonga; superius erectum, pol- 

licem 13 longum, vix £ poll. latum , dorso con- 

vexum , qua parte spectat petala concavum, apice 

acutum, inflexum ; sepala lateralia conformia , 

descendentia, longe acuminata, Petala sepalis 

conformia, et concoloria, his tamen angustiora , 

maculisque raris purpureis hie illie adspersa, su- 

preimno sepalo opposita et hoc fere inelusa, La- 

bellum in parte latiori poll, £ latum , inde a basi 

columnae ad apicem fere 1 poll. longum; primum 

(ad insertionem) angustius, tum dilatatum , dein 

ceps coarctatum, carnosum, parte inferiore vie 

rescens, in medio et basi, quae partem offert con- 

vexam, vel subeonieo-gibbosam, apice paululum 

subincurvo et fere adscendente, pallidius , versus 

marginem minutissime maculatum ; in parte supe= 

riore forma sie se habet: ad mediam basin, id 

est ad insertionem columnae, est pars prominula , 

eoniea, maculis purpureis, minutissimis, arctissime 

eongregatis, in fundo minus obscure colorato con- 

spersa ; excipit hanc partem alia profundius excas 

vata , gibbositati in dorso conspicuae respondens; 

reliqua parte toltum labium convexum est, mar- 

gineque denticulato revolutum, deorsum apice an= 

gustato recurvum. Columna erecta, dorso ob- 

scure-purpureo compresse-carinata , apice angus= 

liore , geniculato incurva; antrorsum et ad basin 

ex ejusdem margine proficiscuntur duae elonga= 

diones filiformes, tenuiores, albae; loeulus an- 

therarum formae apicis incurvi columnae exacte 
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respondens; pellinia (ut in Cataselo) duo, ohó= 
vata, rima longitudinali posticâ fere biloba , pur- 

purascentia , ope caudiculae elasticae glandulae 

obscure fuscae , subquadratae inserta, 

Allata planta ex Caracas, donatori dicata, flo- 

ruit mense Januario hujus anni, in thermophylacio. 

Ab aliis speciebus hujus generis, his notis differt : 

M. deltoideus Lindl. (Bot. Reg. 1896) habet la- 

bellum sagittatum , perigoniumque virescens et 

purpureo- maculatum. M. deltoideus Bot. Mag. 

8923, vix eadem species habenda esse videtur quae 

M. deltoideus Bot, Reg. 1896. In hac nimirum 

planta totum perigonium flavum est, labii apex 

dentatus, medio dente cuspidato. 

M. barbatus Hook. (Bot. Mag. 3514) et Lindl, 

(Bot. Reg. 1778) labello in pilos barbaeformes 

dissoluto et basi unicorni distinguitur. 

M. eristatus (Catasetum) Lindl. differt labello 

eristato , M eernuus Lindl, eodem tridentato. Ex 

hac igitur specierum hujus generis (an potius Cata- 

seti sectionis?) , denuo castigandi, comparatione, 

eerto effici posse videtur, nostram ab omnibus aliis 

speciebus esse satis diversam. 

p. Ve 

Lugd. Bat, d. xx1. m. Jan, 1846. 
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BOEKBESCHOUWING, LETTER- 

KUNDIGE BERIGTEN 

zn VERTALINGEN. 

R. Owen, Description of a new genus and 

species of Sponge (Euplectella Aspergillum,O.) 

Transact. of the Zool. Sac. Vel. III. ‘pag. 

203—205. Pl. 13, 

Cuxine heeft het voorwerp, waarvan de be- 

roemde Owex hier eene naauwkeurige beschrijving 

geeft, van de Phillippijnsche Eilanden medegebragt. 

Het is eene holle, bijkans rolronde, eenigzins ke- 

gelvormige pijp, wier wanden uit een regelmatig 

netwerk van in de lengte loopende en dwarse vezels 

bestaan, gelijk ook uit fijnere, die spiraalswijze 

in twee rigtingen loopen. Aan het wijdere eind 

is een deksel van ruw netwerk en aan het opene, 

engere eind lossen zich de vezels in eenen onre- 

gelmatigen kwast van glinsterende draden op. 

Het Leidsch Museum bezit vijf dergelijke voor- 

werpen uit Japan afkomstig, waarvan twee het 

netvormige deksel bezitten, de andere drie van 

onderen open zijn. Ik geloof, dat het dezelfde 

soort is, die Qvor en Garrann Alcyoncellum 

epectosum genoemd hebben. (Voyage de !'As- 

trolabe, Zoologie, Tom, IV. 1833. p. 302), en 

a* 
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waarvan de Heer Owen het alleen afscheidt om 
de zeefvormige plaat aan het breede einde, die 
in het voorwerp van Q. en G. ontbrak. De be- 

naming Alcyoncellum (niet Aleyonellum, gelijk 

Owen schrijft) is echter indedaad naauwelijks 

goed te keuren, om de groote gelijkheid met 

die van Alcyonella, welke Lamarck aan een 

geslacht van zoetwater-polypen gegeven heeft. 

Veelligt zou men daarom dien naam met den 

door O. voorgestelden, Zuplectella namelijk, 
kunnen verwisselen, 

RE CRL: 

A. Gorpruss, der Schädelbau des Mosasaurus 

durch Beschreibung einer neuen Art dieser 

Gattung erläüutert (Act. Acad. Caes, Leop. 

Carol. nat. Curtosor. Vol. XXI. B. I. 1844, 
p. 173 — 200. Tab. VI—IX). 

De brokstukken van een groot skelet, welke 

de Prins Maximrrraan van Wied aan het Museum 

van Bonn vereerde, behooren tot hetzelfde fossile 

geslacht van kruipende dieren, als het beroemde 

dier van den St. Pietersberg, hetwelk door de on- 

derzoekingen van P, en A, Camper en van Cuvier 

aan alle dierkundigen bekend is, en waaraan 

ConyrsrARE den naam van Mosasaurus gegeven 

heeft. Die geslachtsnaam Mosasaurus voegt niet 

wel voor een dier van de omstreken van den 

Missouri, en waren deze Amerikaansche Fossilen 
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vroeger dan die van den St. Pietersberg bekend 

geweest, veelligt had men het dier met even veel 

regt Missourisaurus genoemd (1). Hoe het zij, 

de formatie, waarin ook deze Noord-Amerikaansche 

Maashagedis gevonden wordt , is blijkbaar , even als 

de St, Pietersberg, tot die van het krijt te brengen, 

gelijk schelpstukken van het geslacht Znoceramus, 

die daarin met Baculiten voorkomen, aanwijzen. 

Deze nieuwe soort heeft Goupruss, ter eere van den 

Vorstelijken en edelmoedigen reiziger, Mosasaurus 

Maximiltant genoemd, Behalve door geringere 

grootte, onderscheidt zij zich ook door eenige an- 

dere kenmerken van de soort van Maastricht. De 

ossa pterygoïdea dragen bij de laatste soort 

slechts 8 tanden en de rand, waarin deze tanden 

bevestigd zijn, is boogvormig naar beneden ge- 

kromd : bij de Noord-Amerikaansche soort daar- 

entegen is deze rand bijkans regt en telt men in 

denzelven tien tanden. 

Het gedeelte des schedels, dat bewaard bleef, 

is 1 voet 9 duim Rhijnl. lang; het voorste ge- 

deelte ontbreekt; evenwel is er een stuk van het 

tusschenkaaksbeen aanwezig, waaruit blijkt dat 

dit been niet dubbel was, gelijk Apr. Campen 

meende. Ook voor de overige gedeelten van den 

schedel levert het Amerikaansche voorwerp be- 

langrijke bijdragen, daar het beenderen bezit, die 

(1) Zoude Cimoliosaurus, van xvuwdia ereta, veelligt 

niet gepaster zijn ? 
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in de overblijfsels van Maastricht waren verloren 

geraakt. Het voorhoofdsbeen is enkelvoudig, even 

als bij Tejus en andere Sauri, terwijl Monitor 

twee voorhoodfsbeenderen heeft. Uit de talrijke, in, 

meerdere rijen staande gaten in de bovenkaak, 

besluit Gorpross, dat er vele zenuwtakken naar 

den snuit liepen en dat dit deel een fijn gevoel 

had en derhalve niet met harde bekleedsels bedekt 

was. Of nu evenwel de geachte Schr. niet te ver 

gaat, wanneer hij door deze gissing wederom tot 

eene andere geraakt, en, uit het niet vinden van 

overgeblevene schubben en schilden, het besluit 

afleidt, dat het dier over het geheele lijf eene 

naakte huid had, zoude ik niet durven verzeke- 

ren. — Schoone afbeeldingen van den schedel van 

boven, van onderen en ter zijde, in natuurlijke 

grootte op steen gebragt, versieren deze belang- 

rijke Verhandeling. Voor de overige deelen des 

skelets, de wervels uitgezonderd, die bij Mosa- 

saurus ongemeen talrijk zijn, gaven deze over- 

blijfsels minder opheldering; omtrent den vorm 

der ledematen bij dit merkwaardig geslacht der 

voorwereld blijven wij nog steeds in onzekerheid 

en moeten wij nog door latere, gelukkige ontdek- 

kingen worden ingelicht. 

J. v. ». H‚ 
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De Hepate ac Bile Crustaceorum et Mollus- 

corum quorundam. Dissertatio inaug. 

phystologico-chemtca, guam seripsit Eiohe ke 

Tueov. Frip. Gui. Scnuenm. Accedunt duae 

tabulae aeneae,. Berolini 1844. áto. 

Eene niet onbelangrijke bijdrage tot de vergelij- 

kende anatomie, welke met goede afbeeldingen 

is opgehelderd. De soorten, welke de Heer 

Seuremwm, zoon van den verdienstelijken Berlijn- 

schen Hoogleeraar der Ontleedkunde, onderzocht 

heeft, zijn Astacus fluviatilis, Helix Pomatia 

en Zimazx ater. Bijzondere moeite heeft de Schr. 

zich gegeven om de zenuwen, die naar de lever 

loopen, na te gaan. Bij de Gasteropoden zijn er 

twee parige, die uit het sympathisch zenuwstelsel 

ontspringen en eene onparige zenuw, die uit den 

ondersten grooten zenuwknoop voorkomt. Wij 

moeten opmerken , dat de zenuwknoopjes aan den 

pharynz bij Helix Pomatia reeds naauwkeuriger 

beschreven en beter afgebeeld zijn in Branpr und 

Rarzegune, Medizinische Zoologie, II. 1838. 

S. 328. Meer nog geldt dit van de zoogenoemde 

sympathische zenuw bij den Rivierkreeft, waar- 

van de afbeelding, Tab. II. fig. 13, in de hoofd- 

zaak overeenkomt met, maar ver achterstaat bij 

die, welke Braxpr daarvan gegeven had (Be- 

merkungen über die Mundmagen- oder Einge- 

weidenerven der Bvertebraten, Leipz. 1835, 4% 
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uit de Mém. de U Acad. de St. Pétersbourg af- 

zonderlijk afgedrukt). De Schr. verklaart wel in 

zijne voorrede, geene geleerde bijeenvoeging te 

willen geven van: « guaecumgue ad id tempus 

de astacis et cochleis essent explorata, secun- 

dum temporum ac locorum rattonem,'’ maar 

hoezeer wij hem eene « ampla nominum loco- 
rumgque laudatorum congeries’’ gaarne schen- 

ken, mogt hij toch niet zeggen « proprio Marte 

reperisse nobis videmur, guales sint nervi, 

guibus formatur nervus hepaticus in Astaco 

Aluviatili,” want zulks was reeds negen jaar te 

voren door Branpr aangetoond (1, 1. p. 10. Tab.I. 

fig. 1, 23.3. 3). Belangrijker zijn daarentegen 

de ophelderingen, die Scuremm over de folliculë 

van de lever en derzelver fijner weefsel door mi- 

kroskopische afbeeldingen en naauwkeurige be= 

schrijvingen gegeven heeft. De folliculi, die met 

een dun einde blind uitloopen, zijn bij Asfacus 

fluviatilis rondom op den, even eens blindein= 

digenden, ductus excretortus ingeplant. Zij 

bestaan uit drie vliezen , waarvan het binnenste , 

behalve kleine bolletjes ( waarschijnlijk vetbol- 

letjes), cellen met korrelige weefsels en kernen 

bevat. Aan deze cellen schrijft hij de eigenlijke 

afscheiding der gal toe. De lever der Gasteropo- 

den bestaat uit vele lobben, die uit blinde blaasjes 

zijn zamengesteld, waarin kleine, niet zamen=- 

hangende bolletjes, en cellen met opeengehoopte 

bruine kogeltjes gezien worden, 

Het scheikundige onderzoek betreft de gal van den 

Î 
Ì 
5 

' 
f 
$ , 

_ 
k 
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Rivierkreeft. Dezelve bevat op 100 deelen 90,88 

water en 9,12 vaste deelen. “Merkwaardig is het, dat 

zij zuur reageert, welk vrij zuur , volgens den Schr., 

acidum hydrochloricum is. De stoffen, die Ber- 

zerrus Bilin (het hoofdbestanddeel van Tuenaan’s 

picromel), Cholepyrrhin en Fchthyocholin noemt, 

ontbreken. De kreeftengal bevat dezelfde zouten 

als de gal der gewervelde dieren, ook Choleste- 

rine, waarvan de Schr. fraaije plaatvormige kris- 

tallen, 160maal vergroot, afbeeldt. Het in alco- 

hol oplosbare, eigenaardige bestanddeel, in reuk 

en smaak met de kreeftengal geheel overeenko- 

mende , noemt Scurgum Astacinum. 

J. v. ». H. 

Anatomisch - physiologische Beobachtungen 

über die Sagitta bipunctata von Dr. Aucusr 

Kronur. Mit einer lithographirten Tafel. 

Hamburg. 4to. (zonder jaartal, 1844.) 

Bij mijn verblijf te Koppenhagen in 1842 gaf 
de Deensche dierkundige Krörer mij drie exem- 

plaren op wijngeest mede van een zonderling on- 

gewerveld diertje van Groenland , onder den naam 

van Sagitta. Andere bezigheden verhinderden 

mij tot nu toe, die voorwerpen te onderzoeken. 

_De voor mij liggende Verhandeling van Kroun 

vestigde er mijne aandacht op. Hij vond zijne 

voorwerpen bij Messina in de Middellandsche 

zee, Vroeger hadden ook Qvor en Garmarp, aan 
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boord van de Asfrolabe, dit diertje in de Middel= 

landsche zee in de straat van Gibraltar waarge= 

nomen (1). Het eerst echter werd deze diervorm 

vermeld door onzen landgenoot M. Strasser (2); 

welke aanwijzing ik aan den Heer Kröven te 

danken heb. Deze waarnemer vond in 1768 twee 

van deze dierljes en gaf er reeds den naam Sa- 

gita aan, dien later Quoy en Garmarp mede aan 

hun voorwerp gaven. Stranger schijnt dien naam 

aan de snelle beweging van het dier ontleend te 

hebben, waarmede het bij aanraking als een pijl 

voortschoot. Zijne afbeelding is slechts middel- 

matig en latere Schrijvers schijnen er geen acht 

op geslagen te hebben, gelijk ook Kronur dezelve 

niet vermeldt, 

De grootste voorwerpen, die Kroun zag, waren 

25 duim lang ; onze voorwerpen zijn slechts 1 duim 

en 2 of 3 lijn Rhijnl. (van 30 tot 33 millimeters) 

lang. Die van Starren waren slechts 4, die van 

Qvor en Garmarp Á of 5lijn lang. Het ligchaam 

is rolrond, zeer smal (ons grootste voorwerp is 

(1) Annales des Sc. nat. Tom. X. 1827. p. 232, 233, 

Pl. 8. C. Sconrssy heeft, volgens eene aanhaling bij 

Kroun, mede een dergelijk dier in de noordelijke 

poolstreek aangetroffen , decount of the artic Ren 

gtons, Vol. II. Pl. XVI. fig, 1, 2; doch ik kan 

deze afbeelding niet vergelijken, daar mijne po- 

gingen om het werk van Sconzsar te verkrijgen, 

steeds vruchteloos waren. 

(2) Waetuurkundige 7 ‘erlustigingen, Haarl. 1778. áto. 

bl. 4648. Pl. VI. fig. 4, 5. 



1 

op de breedste plaats omtrent 1 lijn breed); naar 

beide einden loopt het dun uit; de kop vertoont 

zich als een rond knopje, het andere einde is 

met een breed uitloopend, vliezig, zeer dun aan- 

hangsel (met eenen staartvin) voorzien. Behalve 

dit aanhangsel bespeurt men nog vier vliezige uit- 

spansels (vinnen) van ongemeene dunheid, twee aan 

weêrszijde aan het achterste gedeelte des ligchaams, 

Srassen beschrijft zijne voorwerpen alslicht blaauw; 

Qvor en Garmarp beschrijven de hunne als door- 

schijnend. Onze in wijngeest bewaarde voorwerpen 

zijn vuil geel en nog eenigermate doorschijnend, 

De kop is door eene kapvormige uitbreiding om- 

geven. Als deze zich terugtrekt, ziet men aan 

weêrszijde 5 tot 7 (een door ons onderzocht voor- 

werp vertoonde er 8) kromme, fijnuitloopende, 

hoornachtige en doorschijnende haakjes. Men ziet 

ook nog twee langwerpige deelen, die aan het 

eind met kortere haakjes even als een kam ge- 

wapend zijn en welke men met de zijdelingsche 

kaken der gelede dieren vergelijken kan, Midden 

op de bovenvlakte van den kop bespeurt men twee 

zeer kleine, zwarte oogstipjes. Aan de buikvlakte 

list de anus, in het midden tusschen de achterste 

parige vinnen, Ter wederzijde van het achterste 

gedeelte van het regte darmkanaal ligt een buis- 

vormige eijerstok, Deze buizen openen zich aan 

den rugkant, ter wederzijde van de achterste pa- 

rige vinnen. Achter den axws is het kegelvormig, 

smal toeloopend gedeelte van het ligchaam, 't geen 

de Schr. staart noemt, door een dwars tusschen=- 
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schot van den romp gescheiden. Deze ruimte is 

in twee vakken verdeeld en dient tot afscheiding 

van het sperma, 'twelk aan beide zijden door 

een trechtervormig kanaal, ’t geen door de huid 

loopt , naar eene spleetvormige opening geleid 

wordt, die op eene kleine, ronde verhevenheid, 

ter wederzijde der staartvin aanwezig is. In de 

lengte loopende spierbundels liggen onder de huid, 

aan de rug- en buikzijde; daar aan de zijden des 

ligchaams geene spiervezels liggen, onderscheidt 

men in de op wijngeest bewaarde voorwerpen te 

dier plaatse, twee doorschijnende strepen. Het 

zenuwstelsel bestaat uit een’ zenuwknoop in dea 

kop, waaruit twee zenuwparen ontspringen; het 

voorste paar loopt tot de kaken en de spieren der 

mondhaakjes en zwelt hier tot een klein knoopje 

aan; het achterste paar vormt eene lus en ligt 

digt aan de bovenvlakte van den kop; uit het- 

zelve ontspringen de twee oogzenuwen, die in 

een klein rond knoopje eindigen, op hetwelk: 

het, met zwart pigment omgeven oog rust. De 

zenuwknoop van den kop-geeft voorts nog twee 

zenuwdraden af, die langs de zijden nederdalen, 

dikker worden en tot eenen langwerpigen buik- 

knoop in het midden van den romp zamenvloeijen. 

Uit dezen knoop ontspringen weder twee draden, 

die eerst divergeren en dan bijkans evenwijdig 

loopen, tot op de hoogte van het eerste paar der 

zijdelingsche vinnen. Hier lossen zij zich in vele, 

digt naast elkander loopende zenuwtakjes op. 

Wij hebben van onze drie exemplaren slechts 
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een onderzocht, daar het onderzoek met opoffe- 

ring der voorwerpen gepaard gaat. Daardoor zijn 

wij niet in staat, bij de beschrijving van den Schr. 

iets toete voegen ; wij hebben zelfs niet alles, wat 

hij vermeldt, kunnen wedervinden. 't Geen wij 

echter opmerkten, kwam met het vermelde groo- 

tendeels overeen en bij het verslag, dat wij van 

des Schrijvers onderzoek gaven, hébben wij te- 

vens van dat weinige, ’t geen ons door eigene 

nasporing gebleken is, gebruik gemaakt. Duide- 

lijker dan de Schr. zulks schijnt gezien te hebben, 

zagen wij de stralen der vinnen, die het ons ook 

gelukte van het vlies af te zonderen. Ik weet ze 

niet beter dan bij zeer fijne stralen van visch- 

vinnen te vergelijken. 

Bij welke klasse behoort dit dier? Zeker niet 

bij de Mollusca gelijk de Schr. te regt aan- 

merkt, Hij meent, dat het veelligt het naast tot 

de Anneliden komt}, en er is veel, dat voor deze 

meening pleit. Zoude het niet in de nabijheid 

van Thalassema nog het beste geplaatst worden ? 

Thalassema rekent men tot de Eehinodermata ; 

echter wijkt dit geslacht van Holothuria zeer 

veraf. Doch de geheele rangschikking der Wor- 

men is nog onzeker. Dit gedeelte der Zoologie 

heeft dringend eenen hervormer noodig , en het 

is dus niet vreemd, dat een zoo afwijkend ge- 

slacht niet gemakkelijk te rangschikken is. 

Ook Escenrieur, Lovés en Kröver zullen hunne 

onderzoekingen over de Noordsche Sagz/ta be- 

kend maken. gelijk Kronur, volgens eene mede- 
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deeling van den eerstgenoemden Geleerde, in zijne 
Verhandeling berigt. Met verlangen zien wij deze 
nadere bekendmaking te gemoet, hoezeer reeds door 
Kronur zeer belangrijke ophelderingen over dit 
dier gegeven zijn. Hij verdient daarvoor den dank 
van alle dierkundigen; wij althans betuigen hem 
welmeenend den onzen, 

deva Dinie 

| 

Zur organischen Formenlehre, Von Dr. 

J. Cunrsr. Gusrav Lucar, Mitglied der 

Senckenbergischen naturforschenden Gee 

sellschaft zu Frankfurt a. M. und der 

Wetterauischen Gesellschaft für die ge- 

sammte Naturkunde. Frankf, a. M. 1844. 4to, 

(Met XII Steendrukplaten). 

Dit schoon uitgevoerde werk, waarvan ik een 

exemplaar aan de verpligtende vriendelijkheid van 

Dr. W. SormmerrinG te danken heb, bevat twee 

van elkander onderscheidene deelen, 

Het eerste gedeelte handelt over den symmetrischen 

vorm der dieren en beschouwt dien vorm in verband 

met de beweging; behalve eenige onderzoekingen 

over het zwemmen der visschen, hebben wij hierin 

echter weinig meer gevonden, dan eene bijeen- 

stelling van grootendeels zeer bekende daadzaken, 

Het vermogen der plaatsbeweging en het gevoel, 

hetwelk tot beweging aanleiding geeft, zijn vol- 
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gens den Schr. de hoofdgronden voor den sym- 

metrischen vorm der dieren. 

Het tweede gedeelte bevat geometrische afbeeldin- 

gen van belangrijke menschelijke schedels, welke 

zeer fraai op steen gebragt zijn. De methode, van 

welke de Schr. en Dr. Sorumeraine zich tot deze af- 

teekeningen bedienen , wordt hier uitvoerig beschre- 

ven en door eene afbeelding opgehelderd. Zij komt 

overeen met eene handelwijze, die reeds door onze 

beroemde Landgenooten, Arginvs en Perrus Caurer 

gevolgd werd. De schedel wordt daarbij geplaatst 

achter twee vertikale ramen van dezelfde grootte, 

door gespannen draden in gelijke quadraten ver- 

deeld, en achtereenvolgens wordt elk quadraat op 

een even zoo verdeeld papier met verplaatsing van 

het oogpunt nageteekend. Ik heb reeds naar aanlei- 

ding van de afteekening van W, SormnerrinG, 

eenen dergelijken toestel laten vervaardigen, en 

hoop weldra oefening genoeg te verkrijgen om daar- 

mede die schedelafteekeningen te vervaardigen, 

welke ik in 't vervolg voornemens ben in 't licht 

te geven. De hier afgebeelde schedels’ zijn die 

van Herinse , een’ man vol kunstgevoel, Hofraad 

en Bibliothecaris van den Keurvorst van Mainz 

(uit de verzameling van S. Tu. von SorumerrinG, 

beschreven en afgebeeld door Dr. Sormmerrine) , 

van Prof. Büscer uit Marburg, van eenen Sinees, 

van eenen Groenlander, van eenen Neger, van 

eenen Nubiër, van eenen Javaan, van eenen in- 

woner van het eiland Floris, en van eenen Papoe. 

Deze schedels zijn grootendeels alleen in profil 



16 

geleekend ; de afmetingen der schedelwervels vol- 

gens Camus, zijn steeds bij de korte beschrijvingen 

gevoegd. Talrijke tabellen over het voorkomen 

van volkomene en onvolkomene symmetrie en 

asymmetrie bij verschillende schedels besluiten het 

werk, Volgens deze tabellen is gemiddeld slechts 

£ der menschenschedels volkomen symmetrisch te 

noemen. Onder Negerschedels is echter de grootste 

helft symmetrisch gevormd ; zeer menigvuldig komt 

asymmetrie daarentegen bij Javaansche schedels 

voor, 

J. v. vo, H‚ 
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Pranrar PnaerssranAr sive Enumeratio Plan- 

tarum, guas in Australasia occidental et 

meridionalt occidental, annis 1838—1841 

collegit Lun. Paerrss, Ph. Dr. Partim ab 

altis, partim a se ipso determinatas, de- 

scriptas,illustratas, edidit Canrsrranus Len- 

MANN, Vol, I, Fasc. 1, 2, Hamburgi, 1844. 

Nieuw-Holland, door de Nederlanders ont- 

dekt (1), later met de nabij gelegene eilanden 

onder den naam van Australië aangeduid, trekt 

in toenemende mate de aandacht der Natuur-on- 

derzoekers tot zich. Wat Rorrerr Brown en 

LariLLanDière deden, om deszelfs Flora te doen 

kennen, is overbekend en naar waarde geschat; 

wat vor Hücer (2) heeft verzameld, is gedeeltelijk 

publiek gemaakt ; van den schat van zaken eindelijk 

door Drumxonp bijeengebragt, is althans een over- 

zigt, met beschrijving van eenige meer merk= 

waardige soorten, gegeven (3). 

(1) Over deze ontdekking zie men: G. Mour, Verh. 

over de vroegere zeetogten der Nederlanders, Amst. 
1823. — Maure-BRuN, Précis de la Geogr. univ. 
1. 218, en anderen. 

(2) Erum, plant, guas in Novae Holl. ora Austro- 

Ocecidentali ad fluvtum Cygnorum et ad sinum Îegis 

Georgii collegit Car. vinen Baro pe Hücen, 
Vindob. 1837. 

(3) 4 Sketch of the Vegetation of the Swan- River 
Colony, in App. to the Bot. Reg. 111. Zond, 1840, 
by Jour Linpuey, 

b 
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Omtrent de Flora van de Zwaanrivier zijn nog 

enkele aanteekeningen gegeven, als b. v, door 

Enpricner (ll). Eenige Proteaceae heeft R. Brown 

in zijn Suppl. I. prodr. fl. n. holl. 1830, op- 
genomen. Dezelfde kruidkundige (2) en Cranes 

Fraser (3) hebben eindelijk nog eenige berigten 

over de Flora van dat belangrijke en de aan- 

grenzende eilanden, maar vooral van de streek 

der Zwaanrivier openbaar gemaakt. 

Die slechts even is ingewijd in de botanische 

wetenschap en met den toestand der botanische 

tuinen bekend is, weet ook welke schatten dat 

land heeft opgeleverd, Die deszelfs omvang, uit- 

gebreidheid en geographische lengte en breedte in 

aanmerking neemt, en de onderscheidene. bota- 

nisch-geographische zonen, moet de overtuiging 

hebben, dat de rijkdom van Flora in dat ontzel- 

tend groote land, indien dezelve eenmaal zal be 

kend zijn, ook de meest buitensporige voorstel- 

ling, welke men zich daarvan nu zou kunnen ma- 

ken, verre zal moeten overtreffen. Hoe eigenaardig 

en vaak als op zich zelve staande zijn bovendien niet 

de voortbrengselen van het levend en inzonderheid 

(1) Novarum stirpium Decades, editae a Museo Cacsa- 
reo=Palatino Vindobonensi. N° leebt. Maji 1839. 

8vo. 

(2) General View of the Botany of the Vicinily of 

the Swan River; in Journ. of B, Georg. Soc. 1. 
17. 1832. 

(3) Remarks on the Botany of the Banks of the Swan 
Hiiver, Isle of Buache, Baie Geographe and Cape 

naturaliste, Hook, bof, Misc. 1. 221, 1830, 
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van het groeijend natuurrijk in dat gedeelte deraar- 

de, Men denke aan den Orntthorhynchus para- 

doxus , aan Macropus onder de dieren, aan Kin- 

gia, Kantorrhoea, Macrozamta, onder de planten, 

en, om van geene andere bijzondere geslachten of 

soorten te gewagen, aan die natuurlijke groepen, 

welke bijna uitsluitend tot Australië behooren , zoo 

als de Goodenoovteae. Hoe prachtig zijn de Pro- 

teaceae , welke in krachtige ontwikkeling, in 

aantal van soorten, in schoonheid met die van 

Afrika's zuidelijke Flora, als 't ware schijnen te 

wedijveren, en de Casuarineae, die Conifereae 

der Australische landen, of de Araucaria ex- 

gelsa, de schoonste der Nieuw-Hollandsche boo- 

men ; de sieraad der hoven, het pronkjuweel ook 

van de plantverzamelingen van Vorsten. 

De nieuwste verzameling van Natuur-voort- 

brengselen van Australië, gnlangs aangebragt, is 

die van den Heer Dr. ik ad Prerss, voor zoo 

veel het botanisch gedeelte aangaat , aan het hoofd 

van dit berigt genoemd , en onder medearbeiding 

van ongeveer. een twintigtal Kruidkundige Geleer- 

den bewerkt en uitgegeven door den Heer J. G, 

C. LeEnMANnN, Hoogleeraar in de Kruidkunde te 

Hamburg, eenen man door ieder, die den voort- 

gang der wetenschap in onzen tijd heeft nage- 

gaan, om zijne verdiensten ten aanzien van de- 

zelve hoog geacht. Onder die mede-arbeiders 

treft men de namen aan van de eerste mannen, 

die thans vooral in Duitschland der Kruidkunde 

tot onvergankelijke eere zijn, van Enpricuer, Nees 

b* 
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von Esenpeor, Konze, ScüaveR, om ván geene 

anderen te spreken. Ik moet bekennen, dat het 

niet dan zeer schoorvoetende geweest is, dat ik aan 

het aanzoek van Prof. LenmanN, om mij mede met 

een gedeelte van die taak te belasten, heb gevolg 

gegeven : een aanbod hetwelk ik aan niets anders 

meen te mogen toeschrijven, dan aan °s mans 

onbeperkte zucht om mijne studiën door raad en 

daad aan te moedigen en aan de innige vriend- 

schap, waarmede die achtingswaardige Geleerde 

mij sedert eene reeks van jaren vereert. 

Over den aard van den plantengroei in de 

streek der Zwaar-rivier, is door Linprer, in zijn 

bekend Swan-river-Colony Appendix, uitvoerig 

gehandeld. Wij meenen daarnaar te mogen ver- 

wijzen ; terwijl wij voorts voor de Preissiaansche 

verzameling herinneren aan de Flora 1842, n°. 34, 

de Bot. Zeit. van Mou en v. Scutepurt. 1833. 103. 

en de Allg. Gartenz. 1842. n°. 35, alwaar in het 

algemeen is gehandeld , ook over het eigendomme- 

lijk karakter van de vegetatie van West- en Zuid- 

West Australië en het voorkomen der onderschei= 

dene plantenvormen in die streken, Onder an- 

deren is opgemèrkt geworden, dat ongeveer 2 

der door Paerss verzamelde soorten allen nog 

onbekend en onbeschreven zijn. Van 110 soorten 

uit de schoone familie der Zpaerideën , waren er 

niet minder dan 62 geheel onbekend. 

De rijkste in soorten zijn de familiën der Ze- 

guminosae, Proteaccae, Myrtaceae, Compo- 

sítae, Epacrideae, Stylideae , Asphodeleae, 

Goodeniaceae, enz. 
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Van 4 December 1828, toen Paerrss te Free- 

mantle aanlandde, tot in Januarij 1842 doorkruiste 

hij Nieuw-Holland in alle rigtingen, van 30°— 

35° 10’ Z. B. (310 Eng. mijlen) en van 114°55'— 

119° 35’ Oost. Lengte van Greenw. (280 Eng. 

mijlen). (1). 

Het geologisch karakter van het land van 

West-Australië is van dat der overige, reeds be- 

kende, deelen van dit groote eiland wezenlijk 
verschillende. Daaruit voorzeker moet men het 

verklaren, waarom de verzamelingen van Paerss 

zoo rijk zijn aan nieuwe vormen. Prrrss zag de 

grootste verscheidenheid van gewassen op de on- 

vruchtbare ijzerhoudende kleigronden van het 

hooge land, terwijl de vegetatie op alluviaal- 

gronden zich als zeer eentoonig voordeed, Het 

vlakke land , dat zich uitstrekt van de zee tot de 

keten van het Darlings-gebergte van tertiaire for- 

matie en bestaande uit eenen witten, madreporen 

bevattenden zandsteen, biedt wederom niet ge- 

ringe afwisseling aan in de vormen van deszelfs 

gewassen, Hoezeer voor cultuur onbruikbaar , is 

echter dit land rijker in aantal van plantsoorten 

dan eenig ander land. Enkele soorten komen 

slechts eenmaal voor en hebben te midden der 

overige vegetatie als 't ware eenen insulairen 

groei. 

Het binnenland, bestaande uit vlakten, afwis- 

{1) L. Paetss in het Feuilleton van de Mamb, neve Zei 

tung. 11. Aug. 1842, 
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selende met verhevenheden, schijnt van vulkani- 

schen oorsprong , het brengt bij den eersten aan- 

blik, den indruk te weeg, als had de natuur 

haar werk hier onafgewerkt gelaten. De bosschen 

van het vlakke land bestaan uit Caswuarinae, 

Banksia Menziesit, Calyi; die van het hooge land 

vooral uit Zucalyptussen van eene aanmerke- 

lijke hoogte (140’) , waar het licht in alle rigtin- 

gen kan doordringen, ten gevolge waarvan daar 

dan ook noch mossen, noch varens voorkomen , 

en parasitische Orchideën mede niet worden op- 

gemerkt. Gebrek aan zuiver drinkbaar water 

maakt het reizen in dat land, hetgeen overal uit- 

nemend ‚met zanddeelen bedeeld is, inzonderheid 

des zomers (Februarij) hoogst moeijelijk. De ge- 

schiktste tijd om te reizen ís de lente (September 

en October), wanneer tevens de groei in volle 

pracht is. 

Had Linprey vroeger het aantal der plantsoor- 

ten van de Swan-River op 1000 geschat, de 
verzamelingen van Prerss bevatten er, in 200,000 

exemplaren, volgens zijne eigene opgave, 2500 

alleen aan phanerogamen, Voorts heeft hij stam 

men, houtsoorten, zaden aangebragt. Bij elke 

soort zijn aangeteekend de standplaats, de aard 

van den grond, de hoogte boven het oppervlak 

der zee, de bloeitijd, en wat verder van aanbe- 

lang kan zijn. Van 570 soorten zijn rijpe zaden 

aangebragt en voor hoogen prijs verkocht. Van 

deze zijn er reeds vele in de tuinen, en ook in 

dien van Amsterdam opgekomen, voor welken ik 
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er van Prof. Leumann een groot aantal had mo- 

gen ten geschenke ontvangen. Dat daardoor ook 

aan hen, die, als lief hebbers van schoone bloemen, 

de horticultuur voorstaan eene groote dienst is 

bewezen , heeft ieder, die de Preisstana gezien 

heeft, geredelijk toegestemd, 

Het eerste stuk der Plantae Preisstanae bevat 

de Zeguminosae (1-95 door C. F. Meissner). 

Het reeds groote geslacht Acacta wordt nog met 

een tiental nieuwe soorten vermeerderd. Voorts 

komen hier, als bijzonder belangrijk om te vermel- 

den in aanmerking Callistachys, Oxylobtum, Cho- 

rozema, Gompholobtum, Daviesia, Gastrolo- 

bium, Lalage, enz. allen rijk aan nieuwe soorten. 

Hierna volgen de Rosaceae en Chrysobalaneae 

(95 — 96 Nees van Esenpecx). — De Myrtaceae 

(86 —158 bewerkt door den verdienstelijken Dr. 

J.C. Scraver, die reeds zoo vele gewigtige bijdra- 

gen tot deze familie heeft geleverd), bevatten, onder 

anderen, Scnaven’s nieuwe geslachten Zefraspora , 

Rinzia, Babingtonta, Scholtzia en Hypocalijm- 

na Endl., welke hier uitvoerig worden geken- 

schetst en de soorten daartoe behoorende beschre- 

‚ ven. Het geslacht Astartea DG. telt hier vier , vroe 

ger geheel onbekende, soorten. Homalospermum, 

Symphyomyrtus, Gymnagathis zijn mede nieu- 

we geslachten van dien zelfden autheur, welke 

hier meer bijzonder de opmerking verdienen, hoe 

wel zij reeds door vorige mededeelingen deswe- 

gens gedaan voorloopig bekend waren. 

De Malorageae en Oenothereae (1589 Nees 
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vor Esenprck), Oxalideae (160 161 E.T. Sreu- 

per), de Zineae (161 F. T. Bagrruine) , Gera- 

ntiaceae (161 - 164, Nees von EsensercK), Zygo- 

phylleae (164—5 , F. A. W. Mrover) zijn, in 

deze verzameling, alle zeer kleine familiën. De 

Dtosmeae (165—174, F. T. BArruine) zijn vooral 

belangrijk door de nieuwe Borontae, waarvan 

er op 15 soorten, niet minder dan elf nieuwe 

voorkomen. 

Onder de Euphorbiaceae (174-180 J.F.Krorzscr) 

treft men de nieuwe geslachten Trachycaryon, 

Calyptrostigma, Lopadocalyx van dezen auteur 

aan, en onder Euphorbia, is E. Peplus L. hier - 

niet te vergeten! Daarna volgen de Stackhou- 

siaceae (180—182 door A. Buxce), Rhamneae 

(182-189 door E‚ T. Srruper), waaronder Po- 

maderris Labill., op 10 soorten, niet minder 

dan 9 nieuwe bevat. Nog opmerkelijker is ín dit 

opzigt Cryptandra, 

De groep der Pittosporeae is uitvoerig behan- 

deld door A. Purrrarick. Het geslacht Oncos- 

porum van dien auteur is te dezen aanzien vooral 

opmerkenswaardig. Van 17 soorten van Co- 

mesperma Labill., uit de orde der Po/ygaleae 

(206 — 211 door Srevper) zijn er 16 nieuwe. 

Onder de Tremandreae (211 —223 J. Srrerz) 

komt voor het nieuwe geslacht Platytheca , 

Steetz. De beide hier, onder de Sapindaceae, 

(223-228 F. A. W. Mrover) beschrevene Diplo- 

peltis-soorten zijn mede nieuw. Volgen de Ola- 

cineae (228 van denzelfden) , Mypertcineae (229, 
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Nees von Esenneck), Büttneriaceae (229 —23S, 

E. T. Sreuper) , waar onder 19 soorten van 7ho- 

masia Gay, en niet minder dan 17 nieuwe. 

Fleicheria is een nieuw geslacht , dat hiertoe ge- 

bragt wordt. — Vervolgens komen de Malvaceae 

(238—42 Mrover) , PAytolacceae (243 Lenmann) , 

Caryophylleae (243 —45, F. T. Bartrine), Por- 

twlacaceae (245, Mrover) , waartoe het nieuwe ge- 

slacht Tetragonella, Trib. V. Calandrinieae 

(246, Nees von Esrsseck) , Mesembryanthemeae 

(248, Lenmaxn), Frankentaceae (249, Nees von 

Eseneck) , Droseraceae (249, Leumann), groo- 

tendeels reeds bekend door den Pugillus plant. 

nov. aut minus cognitarum, VIII. door Prof. 

Lenmaxr in ’tafgeloopen jaar uitgegeven, Hier- 

bij is vooral het nieuwe geslacht Sondera merk- 

“waardig. De Cruciferae (bladz. 257—62 , door 

A. Boxer bewerkt), bevatten de nieuwe geslachten 

Menkea Lenm. en Monoploca Bounce. De Ra- 

nunculaceae (263—3), Dellentaceae (264—276, 

beide door Srruper) zijn merkwaardig door de 

vele nieuwe Mribbertiae en Candolleae. De Cras- 

sulaceae (277, Nees von Esenseck) bepalen zich 

tot het geslacht Zi/laea. De Loranthaceae (279 — 

82, Mrover) zijn bijna allen nieuw. Tot de Dm- 
belliferae (282-295, A. Bonee) komen de nieuwe 

geslachten Platysace, Schoenolaena en onder- 

scheidene nieuwe soorten van het zoo merkwaar- 

dige geslacht der tuinen Xanthosta. De Epacri- 

deae (296, en verv. door O. G. Sonper) maken 

het laatste gedeelte van dezen bundel, Ld 



26 

Het zal mij wel niet als onbescheidenheid wore 

den aangerekend , zoo ik het een en ander kor- 

telijk aanvoer over de bijdragen van mijne hand, 

welke de Heer Leumanr in zijnen eerstvolgenden 

Fascieulus zal opnemen. ‘ 

Dezelve hehooren tot de familiën der C'onvo/- 

vulaceae, Goodenovieae, Lobeliaceae, Campu- 

nulaceae , Logantiaceae. 

Op eene enkele uitzondering, zijn alle de Con: 

volvulaceae nieuwe soorten ; die uitzondering is 

zoo het-schijnt , een cosmopoliet, CaZystegia se- 

pium, in geen enkel opzigt wezenlijk verschil- 

lende van dezelfde soort van Winde, welke ook 

in ons Vaderland zoo gemeen is. Het plantenrijk 

biedt ons vele dergelijke voorbeelden van de ver- 

spreiding eener enkele soort over eene uitgebreid 

heid van duizenden mijlen of over de geheele aarde 

aan, (Zuph. Peplus L. deed er zoo even nog aan 

denken) , zonder dat men de oorzaken van die 

verspreiding, vaak met groote tusschenstanden , 

kan opsporen. Ronert Brown heeft dezelfde soort 

van Convolvulacea in 1802 reeds op Nieuw-Holland 

aangetroffen. 

De Campanulactae behooren tot Campanula 

en Wahlenbergia, en zijn allen nieuw. Bovenal 

merkwaardig is C. Preissii n. sp. zoo zeer over- 

komstig met C. fastigiata, Dufour, dat men 

bijha zou genegen zijn ze voor dezelfde te hou- 

den. 

Logania campanulata Br., uit de afdeeling 

der Logantaceae , met haren eigenaardigen habitus 
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als die der Gentianeën , behoort zeker tot de merk= 

waardigste planten van deze geheele verzameling. 

De Zobeliaceae van Australië, waren tot hier- 

toe zeer weinige in aantal. Rozr. Brown telde 

er 20 soorten van op. Van dezen, ook gedeel= 

telijk reeds aan Lanivvanmière bekend, behooren 

er 16 tot het geslacht Zobelia, zoo als dit thans 

wordt, aangenomen, de overigen tot Zsolobus, 

Holostigma , Enchysia , Jsotoma. De latere 

auteurs (Bexrnau , Paes, GaAvprcraun) hebben 

er slechts sveinige soorten bijgevoegd-en deze veelal 

nog meer van de nabij gelegene eilanden dan van 

Nieuw-Holland zelf. 

Onder de Preisstana vond ik geene andere 

vroeger reeds bekend geworden soorten, behalve 

JL, heterophylla Larix. en L. alata Br. Alle 

de overigen houde ik voor nieuw , waardoor het 

reeds zoo soortrijk geslacht Zobelta, alleen voor 

de Nieuw-Hollandsche Swan-River-Colony, met 

minstens 16 soorten en variëteiten is vermeerderd. 

Onder die soorten zijn Z. Lehmanni, elegans , 

ophiocephala , monanthos , saxtcola de belang- 

rijkste, en zullen zeker stof tot nader onderzoek 

vooral voor de affiniteiten kunnen opleveren, wan=- 

neer de. gelegenheid bestaat om de groote herba- 

riën van Londen en Parijs te vergelijken. Jam 

‚mer maar dat men zulke reizen niet telkens kan 

ondernemen. 

Onder deze Zobeltaceae vond ik ook gevoegd 

een paar planten, die, hoezeer onder afzonderlijke 

nommers, echter beide tot dezelfde soort behoorden. 
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Lij waren tot geene der bekende geslachten uit 

die afdeeling te brengen, en ik meende ze echter 

van deze groep niet te mogen afscheiden. Ik heb, uit 

hoofde van de eigenaardige gesteldheid der bloem- 

deelen, die planten tot een nieuw geslacht ge- 

bragt, hetwelk ik, onder den naam Vlamingia, 

heb toegewijd aan onzen landgenoot Wirrem pr 

Vramine, een’ Vlielandschen Schipper, die de 

streek der Zwanen rivier, thans the Swan- 

River-Colony der Engelschen, alwaar deze plan- 

ten zijn ingezameld, ontdekt (1), en de zwarte 

zwanen van daar ’t eerst naar Batavia overge- 

bragt heeft. 

De overigens kleine groep der Goodenoovteae, 

zoo uitnemend, echter niet uitsluitend Nieuw- 

Hollandsch, is eene der rijkste in soorten onder 

de Preisstana en, niemand is het onbekend, 

eene der physiologisch meest belangrijke, om de 

structuur der bloem, die zoo geheel asymmetrisch 

is, en de eigendommelijke verhouding van den stijl 

en den stempel. Uit de volgende opgaaf kan men 

zich eenigermate voorstellen het belangrijk deel 

dat de Goodenoovieae van deze verzameling uit- 

maken, 

De Canporre, die (Prodr. VII. 2. 502) de 

nieuwste bewerking dezer familie leverde, heeft 

van het uitsluitend Nieuw-Hollandsche geslacht, 

(1) Zie Morr , Verh. over eenige vroegere zeetogten 

der Nederlanders, Amsterdam, 1825. bl. 195, 
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Damptera, 17 soorten beschreven. Ik heb dit 

aantal met de beschrijvingen van 13 nieuwe kun- 

nen vermeerderen. Van de in genoemd geschrift 

opgetelde Scaevolae , zijn er ongeveer 40 van 

Nieuw-Holland ; dezelve zijn met een 25tal nieuwe 

soorten en een tiental zeer kennelijke variëteiten 

vermeerderd. Van de eigenlijke Goodenzac , die 

meer in andere deelen van Nieuw-Holland te huis 

zijn, zoo talrijk bij De Canporre , zijn hier slechts 3 

nieuwe soorten. Het hoogst belangrijke geslacht 

Distylis, hetwelk Gaupranaup ontdekte bij de 

Zeehonds-baat, heb ik niet aangetroffen. Van 

Velleya zag ik er enkele soorten bij. Onder de 

schoonste Zeschenaulttae vond ik Z. biloba Lino. 

en onder andere nieuwe, eene welkeik Z. arcuata 

“heb genoemd. Ten gevolge van de nieuw ontdek= 

te soorten, zullen alle deze geslachten op nieuw 
moeten bewerkt worden. $ 

Ik vleije mij een niet onbelangrijk overzigt van 

de vruchten van deze onderneming van Dr. Prerss 

en den arbeid van Prof. Lenmann gegeven te heb- 
ben. Aan de zelfopoffering van den eérsten en 

den wetenschappelijken ijver van den laatsten zat 

zeker de goedkeuring van alie beoefenaars der 

wetenschap ten deel vallen. 

Amsterdam, 1 Maart 1845. 

W. IL. ve Varese, 
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Muscorum frondosorum novae species ex 

Archipelago Indico et Japonia. Cowjunc- 

tis studiis scripserunt F. Dozr ef 5. H. 
Mourkensorr, Medicinae Doctores. Lugd. 

Bat. apud H.W. Hazenberg et Soc. 1844. Oct. 

Deze beide Kruidkundigen zijn reeds genoeg 

bekend, wegens hetgeen zij voor de wetenschap 

hebben geleverd, zoo voor de vaderlandsche Flora 

in ’t algemeen, als voor de studie der mossen en 

Fungi in ’t bijzonder. Het is bekend wat beroem- 

de voorgangers, RrinwAnpr, Hornscuucu, Nees 

vor EsenpecxK , Brumre, JuneavunN, LeveinLk , reeds 

vroeger voor de botanische eryptogamie van onze 

Oost-Indiën hebben geleverd, De Schrijvers zullen 

dat voetspoor waardiglijk drukken. Zij bezigden 

de specimina verzameld door Bruner, van Hasserr, 

Zierperius, Korrnars, FoRrsTEN, von SreBorD, 

terwijl zij ook , al te welwillend, den Ref. noemen, 

wegens de toezending van enkele voorwerpen. 

Dit stuk bevat alleen de Diagnoses, blijkbaar 

ook om zich van een niet gemakkelijken arbeid 

althans het billijk regt der prioriteit te verzeke- 

ren, Het stukje is een voorlooper van een werk 

op grootere schaal, dat eerlang bij denzelfden 

uitgever, het licht zal zien, en bij Fasciculi, 

elk van tien platen vergezeld, zal worden uit- 

gegeven (1). 

(1) Bij ’tafdrukken dezes komt ons de eerste Fasctcu/us 

in handen, waarvan ons voor een volgend Stuk 

een verslag is toegezegd. 
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Het moet buiten het doel van deze aankondi- 

ging zijn om den inhoud van dit kleine Stukje 

« (mole parvum, at materie grave) te doen ken- 

nen. Het is ook reeds in zijn geheel overgeno- 

men in de Ann. de Se. nat. en alzoo daardoor 

in geheel Europa bekend geworden, indien het 

dit door zich zelve niet reeds mogt geworden 

zijn. Er komen hier voor 3 nieuwe geslachten , 

Cryptocarpon , Endotrichum , Symphysodon, 

en in ’t geheel 73 nieuwe soorten, 

Wij hopen dat de meer opzettelijke beoefenaars 

der Bryologie, zoo als Scuimerr, die aanvanke- 

lijk een gunstig oordeel moet geveld hebben, en 

weinige andere bevoegden, dezen arbeid onzer 

landgenooten in zijne volle waarde zullen doen 

schatten. 

Duve 
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PLANTAE PREISSIANAE. 

Herbarta van Planten, in 1838—1841 door 

Dr. L. Preiss ontdekt en verzameld in 

het westelijk en zuidwestelijk gedeelte van 

dMustralië. 

Er zijn nog voorhanden herbariën van 900, 800, 

850, 780, 740, 700, 680, 600—300 soorten , 

verkrijgbaar bij L. Parrss (Herzberg am Harz). 

De centurie, van deze planten wordt aan dengenen 

die een geheel herbarium neemt, of die de keuze 

aan den verkooper overlaat, berekend tegen 12 

Thaler Preuss. Cour. Die bepaalde familiën ver- 

kiest, kan de centurie tegen 14 Thaler erlangen, 

De soortrijkste familiën zijn: Leguminosae, Pro- 

teaceae , Myrtaceae , Compositae , Dpacrideae, 

Stylideae, Asphodeleae, Haemodoraceae, Dil- 

lentaceae, Rhamneae, Büttneriaceae , Goodo- 

niaceae, Umbelliferae, 

De lijst van de uit West. en Zuid - Australië 

mede gebragte huiden van zoogdieren en van vo- 

gels, van reptiliën , insekten en conchyliën, wordt 

op franco aanvraag toegezonden. 

D. V. 

ZD 
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Bulletin de la Société impériale des Natu- 

ralistes de Moscou, Tome XV. Année 1842. 

N°, IV. 

Bulletin de la Soc, imp. de Moscou, Tome 

XeVI. Année 1843. N°. LIV. 

Bulletin de la Soc. imp. de Moscou, Tome 

XVII, Année 1844, N°. I-III, 

Sedert wij het laatst verslag van den inhoud 

van het Bulletin der Maatschappij van Natuur- 

onderzoekers te Moscou gaven (Tijdschrift D. X, 

Boekbeschouwing , bl, 811), ontvingen wij de 

acht boven gemelde nommers, welker inhoud wij 
thans willen nagaan. 

Tome XV, N°, IV. 

Flora Baicalensi-Dahurica etc. , auctore Ni- 

coro Tonczarinow. (Voortzetling van bl. 638,) 

p. 711—796. 

Epvann EversmAnN, Die thränenden Weiden, 

p. 797 —800. Talrijke droppels, die als regen 

van Salix fragilis afvallen, deden den Schr, de 
C 
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oorzaak daarvan nasporen en als zoodanig eene 
larve van Aphrophora ontdekken , welke hij 

Aphrophora lacrymans noemt. 

Catalogue des Carabiques redueillis dans la 

Province de Mazendéran, près d' Astehbat par 

Mr. ve KarÉuine, rédigé par le Baron W. ve 

Cuavporn , p. 801 —831. 

Description de quelgues genres nouveaux 

dela famille des Carabiques, p. 332 —857. 
(Opkryodactylus, Paranomus, Coeloprosopus, 

Lobodontus , Mystropterus , Chilotomus, Bra- 

chyeoelus, Loxomerus , Megalost ylus). 

Pérévostchikoff Position gtographigue de 

Koursk, p. 858-863. 

Notice sur la collection de Cotéaptères de 

M. le Comte Desran par le comte Manneanrim, 

p: 864 — 870. Geschiedkundige aanteekeningen 

‘over deze beroemde verzameling, die in 1802, 
911 soorten têlde, verdeeld in 137 geslachten, en 
in 1837 tot het ontzaggelijk aantal van 22,399 soor- 

ten geklommen was. Bij eenen verdeelden verkoop 

dezer verzameling kwam de familie der Cassida- 

riae in het bezit van den Graaf Masnennerm; dit 
is het eenige gedeelte dier groote Verzameling, het- 

welk in Rusland gekomen is. 

‘Göurcor v. Brorpe, Wébêr “das sfetige ‘Ver= 

bundensein’ von'Sandstéin „Kalkstein und Thon 

in den Gebirgsformationen, und dên notfmwert- 

digen ‘Einfluss dessen auf naturgemässe Be= 
‘grenzunig der lezterén,°p. 871 — 870. 

Observations météorologigues faites à l'obser- 



35 

watorre astronomigue de Vuniversité impériale de 

Moscou pendant les mois d'Avril, Mai, Juin, 

Juillet, Aoùt, Septembre J842, communiguées 

par Mr. Srasskr , p. 881893. 

Séances de la Sociéte impériale des Natura 

distes de Moscou, p. 894—918. ’ 

Tome XVI. N°. IE, 

Mason T. WaANGENHEIM VON QoAren., Veder 

den Berghalk an dem westlichen Abhange des 

Urals ‚p. 3—18. Geologische en palaeontolo- 

gische waarnemingen leeren ‚dat. bergkalk,den 

“grondslag der westelijke Uralgebergte,formatieuit- 

maakt. 

N. Gereznorr, Sur la génération et le dévee 

loppement de la fleur-du TVradescantia virginica;, 
p. 19—50. Tab. 1, II. 

N. Turczaninow, Deaas generum baden 

hucusque non descriptorum, p. 51—62, 

Gorrror v‚ Brorpre, Veber die Methode bei 

Darstellung und Characteristik von. Gebirgs- 

formationen mit. den obersten und _jüngsten 

anzufangen und mit den ‘tieferen älteren zu 

beschliessen, p. 63—69. De Schr. geeft hier 

‘beknopt de gronden op, waaruit volgt, dat men 

«bij de voorstelling en beschrijving „der. formatiën , 

den natuurlijksten weg inslaat , wanneer men niet 

met de bovenste , nieuwste, maar met‚de oudste 

„en onderste aanvangt. De kennis van-audere for- 

smatiën heldert die der lateren.op. „In‚de palae- 
„ontologieis deze orde ook algemeen aangenomen, 

CX 
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Memotre sur la récolte d'Ansectes coldoptères 

faite en 842, par MH. le Comte ne Mannernerm, 

p: 70-87. Onder de belangrijkste soorten be- 

hooren Ripiphorus fenntcus Park, Eumolpus 

urendrius Fanr., Momalota forticornis n. sp. , 

Aleochara signata n. sp., Aleorhara laevius- 

cula n sp., Tachinus punctipennts n. sp., Hy- 

cetophorus amoenus, Stenus inaequalis n. sp. , 

‘Omaliumsanguinipes n. sp., Dictyopera hy- 

brida-n- sp, Rhagonycha fugax n. sp, Can- 
tharis figuratan.sp., Anobium excisum n. sp., 

Anobium explanatum ne sp. MNetidula termi- 

rdlis mn: sp, Anthicus nigriceps n. sp , Zu- 

glenes fennicus n. sp. Vooral heeft de Schr. de 

ini’ mierennesten- levende. insekten nagespoord en 

dfiereer aantal van 27 soorten van Coleoptera 

gevonden , waaronder verscheidene, dië vroeger 

‘nog niet beschreven waren. 

Description de quelgues autres nouuclles es- 

peces de coltoptères de Finlande , door denzelf- 

den, p. 88-99. 

G. Fiscuer pe Warpneim, Revue des fossiles 

du Gowvernement de Moscou, p. 100—140. Tab, 

II —V. Fossile weekdieren uit de Oolith-for- 

‘matie; afgebeeld zijn: Ammonttes catenulatus 

Fisaner , Ammonites mosquensis Fiscuun „ Tere- 

bratula ornithocephala Sow., Ter. indentata 

Sow., Ter. nucleata Sanroru., Ter. aplycha 

Frscu., Ter. oxyoptycha Frison. , Astarte orbi- 

cularis Sow., Ast elegans Sow., Pholadomya 

acuticosta Sow., Pecten numularis, Fiscn,, 

Pectunculus elegans Fiscn. 
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Veber die geognostischen Vorkomsverhält- 

nisse des fossilen Lycopodiaceen-Stammes aus 

der Patrowkaer-Steinkohlen Partie von Gortr= 

LOB Brorpe, p. lál—147. 

Ueber Talk-dpatit, ein neues Mineral von 

R. HERMANN, p. 148—151, Eene verbinding van 

phosphorzure Magnesia met phosphorzuren Kalk, 

Sp. Gew. 2,7. Kristallen zeskantige zuilen, in 

groepen vereenigd, wit, aan de kanten door- 

schijnend. 

Observations mêtéorologigues faites à l'ob- 

servatoire astronomigue de U Université impé- 

riale de Moscou, pendant les mois d’Octobre, 

MNovembre , Décembre J842, communiguées par 

M. Spasskr, p. 153— 161. 

Berichtigung der geognostischen Karte von 

Podolien und Bessarabien, die dem Bulletin 

N°. IV. 1842, angeheftet ist, S. 162, 163. 

Séances de la Société impériale des naturas 

listes de Moscou, p. 164—172. 

Tome XVI. NO, II, 

Beitrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen 

Inseln, der Insel Sitkha und Neu-Californiens 

von Graf C. G. MANNERHEIM, p. 175—314. 

Een Prodromus van een uitvoeriger werk, waar- 

toe de Schr, door bijdragen van den in 1831 over- 

ledenen, met roem bekenden Entomoloog J. F, 

Escuscnorurz, van Dr. Brascugr, die in 1841 van 

het eiland Stkha terugkeerde, en van anderen 
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werd. in’ staat gesteld , en waarin 300 soorten 

beschreven zijn , waaronder 148 tot nog toe ge- 

heel: onbekend: of althans in geen uitgegeven werk 

vermeld zijn. 

Vote artificielle dans Vestomae des anima 

par le Dr. Bassow, p‚ 315—319. De bekende 

waarnemingen en proeven van Bravmonrt deden 

den wensch ontstaan om- dezelve te herhalen op 

dieren, door eene kunstmátige opening in de maag. 

De mogelijkheid hiervan heeft de Schr. daar proe= 

ven op acht honden bevestigd, 

Gotrron von Broepe, Bemerkungen zur ge= 

ognostischen Karte von den Gouvernements 

Charkow und Poltowa , p. 320—323, Taf. VI. 

Urtica Kioviensis, species nova plantarum 

pPróposita ab A, RoeovirscH, p. 324—326. 

P. Jasikorr, Observations sur la carte géné= 

rale des terrains de la Russie d'Burope pu- 

bliée en J84J par M, HernersEN, p. 327—340. 

De Schr. merkt in deze kaart verscheidene on- 

naauwkeurigheden op, bepaaldelijk omtrent de 

krijtformatie, die aan den linker oever van den 

Wolga niet voorkomt. 

B. R, Traurverrer, Vekrolog des Staat= 
rath’s G. v‚ Bessen (Botanicus) p. 341—360. 

Note sur un nouveau genre de Foraminifères 

par ADALBERT ZBOREZEWSKI , p. 361—364, 

Observations meéttorologigues fuites à l'ob- 

servatoire astronomigue de U Université impér. 

de Moscou, pendant les mois Janvier, Février, 
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Mars , Avril I843 et communigutes par M, 

SPASSKY , Pp» 365—373, 

Séances de la Société impériale des Natura- 

listes de Moscou, p. 314—379. 

Tome XVI. N°, IL, 

Genres. nouveaux de la, famille des Carabt- 

ques par, ML. le Baron pr Cuaunolm , p. 383— 

427. (Vervolg van XV. p. 857). 

Conjectures sur origine de la grêle par le 

Comte XAVIER DE MAIsTRE, p. 428—447, 

Novum Systema Theriologicum brevi in con= 

spectu posuit ERNESTUS CHRISTIANUS A TRaur- 

VERTER, p. 448—529. 
Metamorphose des Lixus turbatus Grrx. von 

Prof. Dr. EVERSMANN dz Äazan, p. 530 — 534. 

Deze larve leeft in den. stengel van, 4rchangelica 

offieinalis, Tab, VIII. fg. 1—5. 

Quaedam Lepidopterorum Species novae, in 

montibus Uralensibus et dltaicis habitantes, 

nuno descriptae et depictaea D, BnuArpo Evers- 

MANN, p. 535—555. Tab. 7, 9, 10. Afgebeeld 

zijn Lycaena Pheretiades, Hipparchia Ocnus, 

Mipparohia Sunbecoa , Doritis Clarius , Dori- 

tis Actius, Doritis Delphius, Pontia Leuco- 

dice, Gastropacha Bversmanni, Buprepia inter- 

calaris, Buprepia glaphyra en Catocala de= 

ducta. iq 

Gorrron von Broepe, Versuch einer Auf- 

hlärung der Ursache wesshalb Sandstein im 
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Gegensalze von Kalkstein und Thon so selten 

fossile Ueberreste namentlich von Thieren führt. 

p. 546—553. 

Tome XVI. N°. IV. 

GorrLog von Broepe , Vachträge zu den geog- 

nostischen Beobachtungen in den Donelzgegen= 

den des Gouvernements Charkow, p. 557—584, 

Taf. XIII. 

Flora Baicalensi-Dahurica. Auctore NicoLao 

Tourczanikow. (Voortzetting van XV, p. 796), 

p. 585—644. 

Monographie du genre Georissus LATREILLE 

par Vreror Morcnourski, p. 645—662. Tab, 

XI, XII. Langen tijd kende men slechts eene 

soort van dit geslacht of vereenigde de soorten 

onder den naam Pimelia pygmaea Fann. De 

laatste uitgave van den Catalogus van Desran telt 

er vier soorten van op; hier zijn elf soorten be- 

schreven. 

Sur quelques Polypiers fossiles du Gouverne- 

ment de Moscou par G. Fiscaer De WALDHEIM, 

p. 663—670. Tab. XIV—XVL 
Carabigues nouveaux décrits par le Baron 

M. pe Craupoir, p. 671—791. 

Notice sur deux fossiles de Siberie par G. 

FiscHer DE WALDHEIM, p. 792—795. Tab, XVII, 

XVIII (Scyphia Maximiliana , Lepidocrinites 

uit den Oolithischen Kalksteen van Miask.) 

Observations mêétéorologiques faites à lobser- 

vatotre astronomique de U Université imp. de 
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Moscou pendant les mois de Mat, Juin, Juil- 

let et Aoül I843 et communiquées par M. Spasskr, 

p- 797—805. 
Séances-de la Socteté imp. des Naturalistes 

de Moscou, p. 807—821. 

Tome XVII. N°, IL. 

Spicilegium entomographiae Rossicae auctore 

G. Friscner DB WALDHEIM, p. 3—144, Tab. II, 

Afgebeeld zijn Ctcindela Burmeisteri , Cicindcla 

Schrenkit, Cie. Kirilovit , Cleonis imperialis, 

Dila laevieollis, Dila Baerit, Dila Herbstii, 

Dila foveolata, Dila halophila, Peltarium 

bicostatum , Pelt. punctatum , Lytta togata, 

Mylabris elegantissima , Myl, punctata, Myl. 

Tauscheri, Myl. intermedia, Myl. marginata. 

Dila is een nieuw geslacht van FrscuHeR, ’t geen 

door langwerpigen vorm en duidelijk Seutellum van 

Blaps onderscheiden is. Pellarium is een nieuw 

ondergeslacht , ’t geen mede van Blaps is afge- 

scheiden, 

Notiz über einige Pflanzen-Versteinerungen 

aus einem Sandsteine des Moskovischen Gou- 

vernements von J, AUERBACH, p. 145—158, Tab. 

IV, V. Afgebeeld zijn Pecopteris , Scolopen- 

drites pectinatus en Calamites , benevens eenige 

onbestemde planten-overblijfsels, 

Quelgues remarques sur le dernier article 

du tarse des Hyménoptères par A, DE PokorsKr 

JoravKo, p. 149—159. Tab, VL. Het gedeelte, 
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dat tusschen de haken. van het laatste lid der farsz 
liet, is een. zuignap (une véritable ventouse), en 

verschilt wezentlijk van den pu/Zvillus der twee- 

vlengeligen, die veel. eenvoudiger. is, 

Mémoire sur la récolte d’ Ensectes. coldoptères 

faite en J843 par M. le Comte MANNEnnHeEm, 

p. 160—188, 

Description de quelques nouvelles. espèces de 

eoléoptères de Finlande par M. le Comte May 

NERHEIM , p. 189-202, 

Observations. meléorologigues fuites à V'ob- 

servatoire astronomigue de U’ Université impér 

riale de Moscou pendant les mois de Septembre, 

Octobre , Novembre et Décembre IE43. et: cOm= 

munigutes par M. SpassKr, p. 203211. 

Stanves de la Soc. dmpér. des. natwralistes 

de Moscou, p. 213—218. 

Tome XVII. N°, II, 

Flora Batcalensi-Dahurica. Auctore Nicoraa 

Turczaninow. (Voortzetting van XVI, p. 644.) 

p. 21275. 
Observations sur le genre de Polypier Coes 

toptychium de Gornruss, par G. FiscHER DE 

WALDHEIM „, p‚ 276—284, Tab. VIL—IX. Afges 

beeld zijn Coeloptychium Munsteri , Coelopt, 

Goldfussii, Coelopt. truncatum , Coelopt. Jasi- 

kovit, Seyplia Bichwaldi, alle uit de Krijt 

formatie. 

Beiträge zur Naturgeschichte der Spechte 
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von K. Kessen en Kiew, p. 285—362. Tab, 

XXIII, Belangrijke opmerkingen over de osteo= 

logie en over de vederbekleeding der Spechten , 

met afbeelding van het skelet van. Pieus martius 

en: van schedels van verschillende soorten. 

Observations faites à& lobservatoire de U’ Ue 

niversité de Moscou pour la détermination de 

sa longitude , par D, PéngwostcHikorr, pag. 

363366. 

Resumé des observations métdorologigues fais 

tes a lobservatoire astronomigue de U Untver- 

silé impériale de Moscou en J843 (suivi d'un 

apercu général sur la marche de la température 

à Moscou depuis J82I jusqw’ à J843) par M, 

SPASSKY , p. 367—386. 

Ueber den Krzemientecer botanischen Garten 

von Prof, E. R. TraurvermenR zu Kiew, pag. 

387—398. : 

Nachricht über einen vermeintlichen Schlamm= 

wvulkan im Charkower Gouvernement von P, Ern=- 

BRODT , p. 399—406, 

Séances de la Soc. impér, des Naturalistes 

de Moscou, p. 407 —411, 

‚Tome XVIL. N°, LIL. 

Trois Mémoires sur la famille des Carabiques 

par M.le Baron nr Cuaumomm, p. 480479. 

_ Beitrag zur Infusorienkunde Russland's von 

Dr. E. Erenwarp, p. 480—587. 
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Ep. Evensmann, de guibusdam Lepidopleris 

Llossicis, Tab. XIV—XVI. p. 588—604, 

Untersuchungen einiger MRussischer Mine- 

ralien von R, HERMANN, p. 635—624. 

MNaturkistorische Notiz über die Umgegend 

von Moskou von Prof. RouiLuien, p. 625—635. 

Observations metéorologiques faites à l'ob- 

servatoïire astronomtique de U Untversité imper. 

de Moscou, pendant les mois Janvier , Février, 

Mars, Avril, Mai, Juin J844 et communigudes 

par M, SpAssKY , p. 637—649. 

J. v.» H, 

On the Animal of Spirula. By J. E. Grar, 
Esy. F.R. SÌ— With a Plate. (An- 
nals of natural History, Vol, 15.). 

Het dier van de Spirula was nog niet anders 

dan uit onvolkomene afbeeldingen bekend. Gray 

geeft hier eene afbeelding en beknopte beschrij- 

ving van een voorwerp, 't geen de Heer Cumrne 

hem tot onderzoek ter hand had gesteld, Daaruit 

blijkt, dat het dier, even als de Sepia, tien armen 

heeft , acht driehoekige met kleine acetabula , die 

in omstreeks zes rijen staan, op hunne binnenvlakte, 

en twee lange, welke in dat voorwerp hunne 

knodsvormige einden misten en afgebroken waren, 

In uitwendig voorkomen heeft dit dier vele over- 
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komst met de Sepia, maar het bezit geene vin- 

nen en is van achteren eenigzins zamengedrukt. 

De schelp is in het midden geplaatst achter op 

den rug met de spira naar de buikzijde gekeerd. 

Het einde van het ligchaam achter de schaal is 

rond en met eene klier bedekt, die eene cirkel- 

vormige centrale holte heeft. Een gedeelte der 

windingen van de schelp ziet men bij het voor- 

werp onbedekt, maar de Schr. gelooft, dat door 

de werking van den wijngeest hier eene zamen- 

trekking en verscheuring heeft plaats gehad en 

dat de schelp in het leven met eene huid bedekt 

was. De afbeelding zouden wij om de belang- 

rijkheid der, zaak overnemen, ware dezelve niet 

onduidelijk en gebrekkig. 

De Heer Gray meent, dat de Spirula eenen 

overgang der tienpootige Cephalopoda tot Octopus 

vormt, en ‚dat de Ammoniten met de Spirula 

overeenkomen „ en geenszins met Nautilus. 

J. v. ». H. 

Geschichte der Urwelt mit besonderen Be- 

rüchsichtigung der Menschenrassen und 

des mosaischen Schöpfung sberichts von Dr. 

AnprEaAs WacNER, Leipzig, bei Leop, Voss. 

1845. 8vo. 

De geologische theoriën , die nog voor 30 jaren 

de meest heerschende waren, behoorden tot het 
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Neptümismus, zoo als die van pe Loc, Werrek 
en arderen. Het is tegenwoordig ‘omgekcord; 
von Bucu, Lveur, Éur De BraumonT, met één 

xvoord, bijkans al de voornaamste Geologen van 

den tegenwoordigen tijd zijn Vulcanisten. Tegen 

deze, strekking der hedendaagschie ‘Geologie is dit 

‘boek hoofdzakelijk gerigt, Wij ontkennen niet, 

‘dat er in de geologie vele verschijnsels zijn , «die 

men uit de vulkanische theoriën ‘moeijelijk ver- 

klaren kan, maar er zijn ‘geene mindere zwarig= 

‘heden in het neptunismus; en, daar de geheele 

‘geologie op inductie berust, kan men, dewijl de 

inductie zich mog niet over alle facta uitstrekt’, 

billijkerwijze alleen vragen , met welke theorie de 

minste zwarigheden verbonden zijn , en welke 

over 't geheel de geologische waarnemingen 'het 

‘best verklaart. Zoo wij ons daarom ten gunste 

van de vulkanische theorie verklaren, geschiedt 

zulks niet om aan de ‘heerschende mode toe te 

geven, of uit:vrees voor het gezag der magtige 

organen van die parlij. 

Over 't geheel moet men, dunkt mij, dit-boek 

van WacreR, den overigens zoo verdienstelijken 

Zooloog , mét bedachtzaamheid lezen. Ik-verge- 

noeg mij met slechts twee punten aan te wijzen. 

De zucht om de. uitkomsten des wetenschappelij- 

ken onderzoeks met het Mozaïsche. Scheppings- 

verhaal in overeenstemming te brengen, doet den 

Schr. stellen, dat het Scheppingsverhaal niet spreekt 

van de planten en dieren der voorwereld (der sc- 

eòndaire -formatiën), en daar hij zich zoo veel 



47 

mogelijk geheel aan de letter des verhaals houdt, 
meent hij, dat zon én maan én sterren ‘éérst óp 

den ‘viërden dag werden voortgébragt , maär dat 

“nogtans de aarde bestond én dat gemêlde dierén 
en planten , ‘welker overblijfsels wij in de gebergten 

vinden, op dèn derden dag werden geschapen, 
“eefden én uitstiërven. De drie eerste dagen kuinén 
groote perioden geweest zijn ; de drie volgetide'twa- 

ren dagen van 24 uren, gemeten door de wenteling 

der aarde om hare as en het licht der nu eerst 

ontstane zon ! — Eene andere, even zonderlinge 

meening als die van ‘de-organische wezens opson- 

zen. aardbol, die het. ontstaan der zon vooraf gin- 

gen, is die, dat alle dieren in het Paradijs van 

plantenyoedsel leefden. «De dood, (niet slechts 

van den mensch, maar ook van het dier) is 

een gevolg van den val (S, 513); in het Pa- 

radijs kon dus het eene dier het andere niet ver= 

slinden. Dat ook alle tegenwoordig -levende 

dieren uit één middelpunt na den Zondvloed zijn 

uitgegaan en zich over den ‚aardbol hebben ver- 

spreid, dat de verschillende talen een gevolg der 

Spraakverwarring bij den gestaakten torenbouw 

van Babel zijn, vindt de Schrijver zeer aanne- 

melijk, 

Wij vonden hier ook nogeen woord over-dien 

zonderlingen, in Oostenrijk gevonden menschelij- 

ken schedel, waarvan Graaf Brruner aan onder- 

scheidene Musea afgietsels heeft bezorgd en waarop 

wij vóór vele jaren de lezers van dit Tijdschrift 
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opmerkzaam maakten (*). Dat deze schedel uit 

Amerika afkomstig zou zijn ('t geen v. Tscnupt 

meent uit de heerschappij van het Oostenrijksche 

huis in Zuid-Amerika te kunnen verklaren) en dus 

wel een Mwanka-schedel kon zijn, komt ons niet 

zeer waarschijnlijk voor, en wij zien daarom de 

nadere, daaromtrent beloofde opheldering verlan- 

gend te gemoet. 

J. v. D. H. 

En anatemestt nnn ianntemommsentattd htt teen tanneri 

Die Selbständigkeit und Abhängigkeit des 

sympalthischen Nervensystems , durch ana- 

tomische Beobachtungen bewiesen, von A. 

Körriken. Zin Zeademisches Programm. 

Zürich 1844. áto, 

Het door Brinper en VorkmanN aangewezen 

verschil van dunnere en dikkere primitive zenuw- 

fibrillen (zie ons Tijdsclff. X. DI. Boekbeschouw. 

bl. 100 —104) wordt ook door dezen lateren on- 

derzoeker bevestigd gevonden. De naar RrmarK 

genoemde vezels, die bij den kikvorsch wel voor- 

komen, zijn slechts in de knoopen en in derzel- 

ver onmiddellijke nabijheid gelegen, terwijl zij bij 

de hoogere gewervelde dieren verder met de ze- 

nuwfibrillen voortloopen. In allen geval kan men 

(*) IL. Boekbeschouwing, bl, 143, 144. 
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niet wel beweren, dat Bippen en Vorkmann de 

vezels van Remak bij den kikvorsch voor dunne 

ware zenuwfibrillen zouden hebben aangezien, 

daar volgens Köruriken deze eerstgenoemde bij den 

kikvorsch in geenerlei opzigt van die bij andere 

dieren verschillen en even als daar plat, gestreept 

en met talrijke en duidelijke kernen bedekt en 

dikwerf in takken verdeeld zijn. In zoo ver stemt 

Körriken in de hoofdzaken met B. eu V. over- 

een, maar hij meent, dat de dunheid der zenuw- 

vezels nog geen regt geeft om daaruit de zelf- 

standigheid van den sympathicus af te leiden. 

Dergelijke dunne zenuwfibrillen komen ook elders 

voor. Zij ontspringen uit de knoopen, zoowel 

van de hersen- en ruggemerg-zenuwen als van den 

sympathicus, Dezen oorsprong als uitspruitsels 

der globuli gangliorum (Ganglien- Kugeln) nam 

de Schr. herhaalde malen waar, en geeft hij als 

de ontwijfelbare uitkomst van lang en moeijelijk 

onderzoek op (S. 17, 18). Deze waarnemingen 

sluiten zich aan die van Herumnorrz, Win en 

Hanxover (S. 19). Niet alle zenuwknoop-bolletjes 

ondertusschen zenden dergelijke vezels uit. In 

het algemeen bestaat elke zenuwknoop 1) uit ze- 

nuwvezels, die slechts door denzelven heen loo- 

pen, 2) uit zenuwvezels, die in denzelven ont= 

springen, 3) uit zenuwknoop-bolletjes, die ze- 

nuwvezels uitzenden en 4) uit vrije zenuwknoop- 

bolletjes. 

Hoezeer Körriker in sommige punten van B. 

en V. afwijkt, staat bij hem evenzeer als bij deze 

d 
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Schrijvers vast „dat de zenuwvezels van den sym= 

pal!hicus niet alle van de hersenen en van het rug- 

gemerg uitgaan , maar grootendeels in ‚de zenuw- 

knoopen ontspringen. Ditiseigenlijk, zoo ik meen, 

de hoofdzaak „ waarop het bij de vraag over de on= 

afhankelijkheid van den zervus sympathicus aan- 

komt, « Maar de Schr. breidt deze meening verder 

uit door alle ganglia als centrale deelen te be- 

schouwen. … Het zenuwstelsel vormt volgens hem 

geen eenvoudig geheel, maar. bestaat. uit, eene 

vereeniging van vele organen van verschillenden 

rang. 

J. vo. H. 

1. The comparative Anatomy of the Thyroid 

Gland. By lonn Simon, Assistant Surgeon 

to the King's College Hospital and De- 

monstrator of Anatomy in King's Colle- 

ge. From the Philosophical Transactions, 

Part II for 4844, London R, and J. E. 

Tayror 1844. álo. 

2. A physiological Essay on the Thymus 

Gland. By Joan Simmor, F. R. S, etc. 

London, Henny Rexsnaw 1845, áto. 

Wij voegen deze twee Verhandelingen van den- 

zelfden Schr. in ons kort berigt bijéén , daar zij 

‚beiden tot deelen van denzelfden aard , tot bloed- 

vaatklieren betrekking hebben, 
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IT. In de eerste Verhandeling beschrijft Srmox, 

met voorbijgang van de klasse der zoogdieren, 

waar het bestaan van eene glandula thyreoidea 

algemeen bekend is, deze klier bij vogels, rep- 

tiliën en visschen. Bij vogels meent de Schrijver, 

volgens talrijke onderzoekingen, het aanwezen van 

twee klieren (eene aan weêrszijde) als algemeen 

te mogen aannemen , die op de halsvaten liggen, 

op welke klieren Pernavrr het eerst opmerkzaam 

gemaakt heeft, en die ook door andere Schrijver 

vermeld en door velen als schildklieren beschouwd 

zijn. Bij Reptiliën is de schildklier gemeenlijk 

enkelvoudig en boven het hart gelegen, zoo als 

bij schildpadden, krokodillen, slangen en de 

meeste hagedisachtige dieren; bij de kikvorschen 

en bij Monitor en Istiurus zijn twee klieren, die 

in den hals op de artertae carotides liggen. Bij 

visschen ontbreken mede geene deelen, die als schild- 

klieren kunnen worden aangemerkt, vooral bij 

kraakbeenige visschen en sommige malacoptery- 

gij, terwijl de Schr. de valsche kieuw (pseudo- 

branchia), door Broussoner het eerst vermeld, 

als aralogon der schildklier beschouwt. [Dat de 

valsche kieuw der visschen niets met de ademha- 

ling te maken heeft, en geen aderlijk, maar slag- 

aderlijk bloed ontvangt (uit de eerste vena bran- 

chialis), wasreeds door Jon. Mürrer aangetoond, 

die zeer uitgebreide onderzoekingen over dezelve 

heeft in 't werk gesteld en op den zamenhang van 

dit deel met de vaten van het oog heeft opmerk- 

zaam gemaakt, Von der Natur der. Nebenkte- 
d* 
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men bei den Knochenfischen, gelesen in der 

Königl. Akademie der Wissensch. zu Berlin 

am JJ November J839, Archiv für Anatomie, 

Physiol. u. s. w. 1840. S. 101 —119. Het be- 

vreemdt ons, dat S, deze Verhandeling niet schijnt 

gekend te hebben.] De Schr. trekt als algemeen 

resultaat uit zijne onderzoekingen, dat de glandula 

thyreoidea een diverticulum is voor den bloeds- 
omloop in de hersenen. 

IL. Allerbelangrijkst is de uitvoerige Verhan- 

deling over den Thymus van denzelfden Schrijver, 

welke met den eereprijs vaa 300 pond Sterling 

bekroond is, door een legaat van Aster Coorgr, 

om de drie jaren aan oorspronkelijke onderzoe- 

kingen in het gebied der physiologie of chirurgie 

toe te wijzen. Na eene geschiedkundige inleiding , 

behandelt de Schrijver eerst de ontwikkeling van 

den fhymus (die hij bij embryonen van het rund 

en zwijn heeft nagegaan) ; vervolgens de structuur 

van den {Aymus , wanneer dat deel volkomen ont- 

wikkeld is, benevens den aard van deszelfs af=- 

scheiding ; daarna de vergelijkende ontleedkunde 

van dit deel; dan deszelfs overeenkomst met an- 

dere deelen, en eindelijk de functie van den fhymus 

en deszelfs nut in de dierlijke huishouding. De 

thymus vertoont zich eerst als eene geslotene buis 

aan weerszijde op de artertue carotides liggen- 

de, die zich kronkelt en blaasvormige uitspruitsels 

verkrijgt. Later nemen deze deelen zoo zeer in 

aantal toe, dat de buisvormige gedaante geheel 

verdwijnt; als overblijfsel van die oorspronkelijke 
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buis blijft echter eene inwendige gemeene'holté; 

waarin al de deelen van den #Aymus uitkomen, 

gelijk reeds Cooren geleerd had. le Eiymus 

neemt na de geboorte toe , om later weder (al- 

thans bij de meeste dieren) te verdwijnen ; waar 

dit deel blijft bestaan (zoo als bij Zoogdieren , 

die aan den winterslaap onderworpen zijn) ver- 

andert het in eene verzameling van vet (Ll). Bij 

alle gewervelde dieren, die door longen ademen 

(eenige Reptilia dipnoa uitgezonderd, waar ech- 

ter de kieuwen een meer wezentlijk aandeel aan de 

ademhaling hebben dan de longen) , wort de 4Ay- 

mus, zoo het schijnt, aangetroffen, hoezeer grootte, 

vorm en ligging bij verschillende klassen en orden 

zeer van elkander afwijken. Eene leerrijke ver- 

gelijking met andere deelen toont aan, dat de 

klieren zonder ductus exeretorius eene reeks van 

organen vormen, die met de onderscheidene ware 

klieren met uitloozingsbuizen eene naauwe ver- 

wantschap vertoonen en eene werkelijke vergelij- 

king toelaten. Het afgescheidene blijft alleen bij 

de eerstgenoemde klieren binnen in het orgaan, 

en wordt als tijdelijk voedingsmiddel opgespaard, 

em weder onder andere omstandigheden in den 

(1) De beroemde Deensche Ontleedkundige Jacorson 

meent, dat deze vetmassa geheel van den waren 

thymus onderscheiden is. Zie Mecker's Archiv 

für die Physiol,, UI. 1817. S. 151, 152. Een zoo 

geacht Schr. had wel aanhaling en , zoo zijne meening 

werkelijk ougegrond is, wederlegging verdiend. 
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bloedstroom terug te keeren, De korrels, die men 

in den #Aymus aantreft, zijn geene met kernen 

voorziene” cellen, maar veeleer enkel kernen (ey= 

toblasten), die echter bij den in vet-veranderden 

thymus im vetcellen overgaan. 

In ditvopzigt komen de klieren zonder ahl 

zingsbuizen met elkander: overeen „ dat binnen in 

hare wanden (lömitary membrane) in den regel 

slechts cytoblasten worden afgescheiden , die door 

geen blaasje omsloten en aldus geene warescellen 

worden, zoo als bij de klieren met uitloozings= 

buizen, en gevolgelijk op een' lageren trap blijven 

staan. Uit al zijne onderzoekingen trekt de Schr, 

het besluit dat de Aymus met de ademhaling door 

longen in verband staat, en dat hier als ’t wareeen 

voorraad , een spaarkas (Sinking-fund) van voes 

ding voorhanden is, wanneer minder levendige 

spierbeweging niet genoegzaam in de voor de adem= 

haling noodige stofverandering voorziet, 

Vele houtsneefiguren helderen deze Verhandeling 

op. Het is een aangenaam verschijnsel, dat de 

wetenschappelijke onderzoekingen van de Duitsche 

School zoo veel opmerking in Engeland trekken, 

en dat de wetenschap, die vroeger veelal een zeer 

nationaal karakter had, hoe langer hoe meer een 

algemeen eigendom van alle beschaafde volken 

wordt. Bedenkingen van ondergeschikten aard 

willen wij niet maken, maar liever dit werk aan 

onze lezers dringend aanbevelen. 

J. v. o. H, 
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C. var, Sreenxisre , Descriplion «anatomico- 

tératologigue d'un chevreau diplocéphale 

á corps simple. Bruges 1845. 8° Met eene 

gesteendrukte plaat. (Afgedrukt uit de, 4z- 

nales de la Société, medrco-chirurgicale. de 

Bruges, Tome VL.) 

Het onderwerp dezer beschrijving is een vol- 
dragen geilje, met gedeeltelijke verdubbeling van 

den kop. Neus en mond zijn dubbel; er zijn 

drie oogen : het middelste, grootere heeft eene ruit- 

vormige gedaante en is blijkbaar uit de zamen- 

smelting van twee oogen gevormd. Hals en romp 

zijn eenvoudig, maar aan het achterste gedeelte 

des ligchaams is wederom eene neiging tot ver- 

dubbeling zigtbaar , daar een vijfde onvolkomen 

poot aan de symp hysis der schaambeenderen hangt, 

en er een dubbele anus en vulva aanwezig zijn. 

Het hart, de zamengestelde maag en de lever zijn 

enkelvoudig; aan de linkerzijde loopt het normale 

darmkanaal naar den ezus van die zijde; maar 

aan de regterzijde ligt een tweede, onvolledig 
darmkanaal, 't geen in den regter anus eindigt, 

maar van boven blind uitloopt en een dun aan- 

hangsel heeft, 'tgeen in de regio Aepato-pan- 

erealica vrij ligt. Er zijn slechts twee nieren, 

maar elke wrefer eindigt in eene afzonderlijke 

blaas. De vagina en®lerus zijn dubbel , maar 

er zijn slechts twee ovaria; elke eijerstok ligt 

aan den buiteukaut van deu uterus van zijne zijde. 

‚ Men ziet, dat dit monster merkwaardig genoeg is; 
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het is te hejammeren, dat de schedelholte verstoord 

was, doordien men het dier na de geboorte met 

den kop tegen een’ muur aangeslagen en alzoo 

gedood had; de hydrocephalische hersenmassa was 

daarbij weggevloeid. De Schr. heeft zeker daar- 

door ook ‘over de hersenzenuwen geene nadere 

opheldering kunnen geven, dan dat de zervus 

opticus van het middelste oog zich digt bij de 

sclerotica in twee takken splitste en dus, even als 

dat oog, eigenlijk dubbel was; omtrent het der- 

de, vierde en zesde zenuwpaar van dat middelste 

oog vinden wij niets vermeld, 
J. v. ». H‚ 

| 

Viro summe reverendo aestumatissimo D. 

Gur, Dan. Jos. Kocu, August, Reg. Bav, 

a constl. aulic. Med, et Bot. P. P. O. Hor- 

tt Reg. Bot. Erlang. Direct., Acad. Reg. 

Scient. Suecic., Caes. Leopold. Carol, N.C. 

altarumgque Societatt. Sodali de Quingua- 

_ginta annis post summos in Medicina ho- 

nores ritecaptos ...»«« «ante omnia 

Bbotantces emolumento exactis, die 1v. M. 

Jul. fausta gquaevis precans gratulatur 

Urdo Medicorum, interprete D. Canoro pr 

Siegorn A, 4, Decano. Praemettitur Dis- 

sertatio de finibus inger Regnum animale et 

vegetabile constituendis. Erlangae 1844. 4°, 

De hoofdinhoud van dit gelegenheids-geschrift 

van Prof, C. von Stesoup is het verschijnsel dat 
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de Sporidia van Vaucheria clavata zich door 

epithelium vibratortum bewegen; zij kunnen 

daarom echter nog geene dieren genoemd wor- 

den, zoo als door Uncer geschiedde (Die #flanze 

tm Momente der Thierwerdung, Wien 1845. 

Zie dit Tijdschrift, Deel X. Boekbeschouw., bl, 

104 - 125). Veeleer moet men daaruit het gevolg 

afleiden , dat de trilharen geen uitsluitend kenmerk 

van het dierenrijk zijn, tegeri welke stelling mijn 

medesRedacteur t. a. p. bl. 124, mede reeds be- 

denking maakte. Hetzelfde geldt van dergelijke 

beweging door Grant bij de Spongiae waargeno- 

men, welke daarom even min dieren zijn. Veel- 

ligt strekt zich het verschijnsel verder bij het plan- 

tenrijk uit. Bij de dieren is echter deze bewe- 

ging riet bij de eijeren, zoo als bij deze Sport- 

dia, maar wel bij de emdryonen waargenomen. 

J. v. ». H. 

Musci Frondost inediti Archipelagiì indici, 

conjunctis studiis scripserunt et edt cura- 

verunt F. Dozr et J, H. Morkensoen, Med. 

Doct. — Fasc. [. 4° major. Lugd. Batav. 

Sumptibus H. W. Hazenberg et Soc. 1845. 

Een verrassend en ongewoon verschijnsel in de 

daad mag het genoemd worden , wanneer er in ons 

Vaderland een oorspronkelijk werk het licht ziet 

van eenigen omvang en eenen uitsluitend weten- 

schappelijken aard; te meer nog, wanneer dit 
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‚plaatsvindt sop het gebied der natuurkundige We- 

tenschappen,. en-het is daarom, dat wij trach- 

ten willen, het ‚publiek, hierop, opmerkzaam te 

maken. 

De Heeren Dozr en_Morkernoen , bekend door 

hunne. vroegere bijdragen, tot de Flora phanero- 

gamica en. eryptogamicavan Nederland, ver- 

eenigden hunne krachten om de Musct Frondosi 

uit den Indischen, Archipel , grootendeels: op het 

Rijks Herbarium te- Leiden berustende, te bewer- 

ken ‚en ingevolge hunne vroegere aankondiging, 

bieden zij ons thans de, eerste aflevering der on- 

uitgegeven soorten „aan „bevattende behalve het 

nieuwe geslacht Endotrichum, de geslachten Ho- 

lomitrium en Bryum. 

Het nut van naauwkeurige beschrijvingen van 

nieuwe planten-soorten ‚met bijgevoegde analyse 

der deelen, voor Planten-physiologie en algemeene 

Systematologie zal wel door niemand ontkend 

worden, en dat dit zelfde zoowel geldt voor species 

Muscorum als voor. meer. zamengestelde Vegeta- 

Bilia, behoeft geen betoog. 

De uitvoerige beoordeeling der bewerking aan 

meer bevoegde en met de Indische Flora bekende 

Botanisten overlatende, acht ik het thans vol- 

doende, de uitvoering van den tekst en inzonder- 

heid der platen, allezins loffelijk te noemen „en eene 

gunslige uitzondering op hetgeen van dien aard, 

bij ons ste lande het licht ziet. De afbeeldingen 

doen , wel is waar , onder voor die der Gryologta 

europaea van Bruca en Scuivrer, doch zijn in 
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denzelfden. trant bewerkt, en streven. deze op zijs 

de; de vooruitgang, die er in de laatste platen is 

opte merken, doet ons, hopen in de volgende 

Afleveringen nog-minder verschil tusschen beide 

werken aan te treffen; de voorstellingen zoowel 

van de geheele plant, als van elk der afzonder- 

lijke deelen zijn duidelijk „en naauwkeurig, 

Zoo is dan eindelijk de tijd daar, dat ook in 

Nederland een werk verschijnt, 't welk in staat is 

te bewijzen , dat de studie der eryptogamische ge- 

wassen, al is het dan ook weinige, nogtans eenige 

beoefenaars vindt, die den echten , wetenschappe- 

lijken weg bewandelen; thans, nu beter uitgevoerde 

afbeeldingen in staat zijn, onzen roem buitenlands 

te handhaven „ kunnen wij ons gemakkelijker 

troosten over afbeeldingen van inlandsche erypto- 

gamen, die niettegenstaande hare nietswaardig- 

heid en ellendigheid (Ll), waarvan elk vaderlandsch 

beoefenaar der Kruidkunde overtuigd is, nog zoo- 

veel ondersteuning bij het groote publiek schijnen 

te vinden , datde uitgave niet behoeft gestaakt te 

worden. 

Wij wenschen den bewerkers der Indische Flora 

cryptogamica een gunstig onthaal, en den uitge- 
emd 

(1) Men vergelijke tot staving van het gezegde, onder 

anderen plaat 674. Grimmia pulvinata; plaat 675. 
Grimmia Apocarpa, hij voorkeur de figuur aan- 

geduid door de letters a. b.; pl. 679. Climacium 

dendroides der Flora Batava, uitgegeven door Dr. 

J. E. van pen Trappen, te Amsterdam bij J. C, 

Sepp en Zoon (in 1844!) 
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vers een ruim debiet toe , opdat zij daardoor de 

overtuiging mogen verkrijgen , dat de zucht voor 

en-de beoefening van de natuurkundige Weten- 

schappen in Nederland nog niet geheel en al is 

uitgedoofd. 

Dr. Bovasse Wire, 

Leiden J5 Mei J845. 

De tuin van Burrenzore , naar aanleiding van den 

Catalogus plantarum in horto botanico Bo- 

goriensi cultarum alter ; auctore Justro Ca- 

Roro Hasscarr. Bataviae, 1844. Oct, — 

(Tweede Catalogus der in 's Lands plantentuin 

te Buitenzorg gekweekte gewassen, enz.), 

ook in betrekking tot de Nederlandsche tuinen 

beschouwd. 

De Hortus te Buitenzorg is onder het bestuur 

van den Baron van vem Carerrer, als Gouver- 

neur Generaal van Nederlandsch Indië, aangelegd 

door den Hoogleeraar C. G. C. Rerinwanpr. 

« Deze kweet zich daarvan (zoo schreef nog on- 

« langs een bevoegd getuige, de Hoogleeraar C. L, 

« Brume (1) ), op zulk eene wijze, dat, al wilde 

(1) Naamlijst van OosteIndische en bepaaldelijk Ja- 
vaansche gewassen, welke, ten behoeve van de K. 

NN. AML. tot aanmoediging van den tuinbouw aange- 

kweekt worden , benevens eenige aanteekeningen over 

de invoering wan vreemde gewassen, door C. L, 
Buume. Uit de jaarboeken van genoemde Maat- 
sehappij, 4844, 
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« men alle de nuttige inrigtingen vergelen, waar- 

« door de ijverige man, onder de bescherming 

« van een verlicht bestuur, zich de grootste ver- 

« diensten, omtrent de welvaart der bewoners 

« van deze gewesten verworven heeft, hij daar- 

« door alle beminnaars der Kruidkunde aan zich 

« verpligtte. De keuze der plaats, waarvan het 

« wel slagen eener inrigting van dien aard hoofd- 

« zakelijk afhangt, is op zich zelve reeds een over- 

« tuigend bewijs van de grondige kennis, waar- 

« mede die geleerde te werk ging.” 

Bij dezelfde gelegenheid heeft de Heer Brume 

eene korte, maar schilderachtige beschrijving van 

den meergemelden tuin geleverd en de uitbrei- 

dingen vermeld, welke hij later aan dien tuin, 

als opvolger in het bestuur , heeft gegeven; 

hetwelk ook reeds gedeeltelijk bekend was uit 

den Catalogus van eenige der merkwaardig- 

ste in- en uitheemsche gewassen, te vinden 

én 's lands plantentuin te Buitenzorg, opge- 

maakt door C. L. BrumE, Directeur van voor- 

schreven tuin, Batavia, 1823, en door de ge- 

tuigenis van allen, die den Heer Bruwe in Indië 

hebben zien arbeiden, In dien Catalogus worden 

915 verschillende soorten van planten opgesomd 

en de beschrijvingen gegeven van een zeer groot 

aantal nieuwe geslachten en soorten door beide 

deze geleerden opgeteld. Toen de Heer Bromz 

in 1826 Java verliet, bedroeg het aantal soorten 

van planten van dezen tuin 3385. 
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Wij meenden deze herinnering te moeten laten 

voorafgaan, ook tot toelichting van den titel van 

dit geschrift, Catalogus alter, door den Schrij- 

ver genoemd: een arbeid tot hiertee eenig in zijne 

soort en die den waardigen man eene billijke aan= 

spraak geeft op de hoogschatting en erkenning van 

zijne verdiensten. Die eenige ondervinding van 

een werk van dien aard heeft, kent ook de be- 

zwaren onvermijdelijk daaraan verbonden. Want, 

daargelaten nog de veranderingen aan welke de 

planten, uit haren natuurstaat in eenen anderen 

kunstmatigen overgebragt, onderhevig zijn, mag 

men niet uit het oog verliezen, hoe vele planten 

in tuinen onbestemd zijn en blijven, omdat de= 

zelve óf niet goed beschreven zijn, óf nimmer 

bloeijen. En hoe groot moet nu deze moeijelijk- 

heid zijn in eenen tuin van eene landstreek als 

Java, waar het vooral de-nog niet volledig be- 

kende gewassen der Flora van het land zijn, die 

den tuin zamenstellen: eene Flora waarin nielte- 

genstaande den voorbeeldeloozen daaraan besteden 

ijver, nog zoo veel te doen overblijft. 

Onzes erachtens heeft de Heer HasscanE zich 

van deze taak op eene prijzenswaardige wijze ge- 

kweten. Zijn arbeid is een verwonderingswaardig 

bewijs van vlijtige nasporing der natuur in de 

Indische. gewesten , en in menig opzigt eene aan- 

winst voor de kennis der Flora van de Neder- 

landsche Bezittingen in Indië. 

Het plan van-bewerking kan uit het volgende 

blijken. De geheele Catalogus is in de volgorde 
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van Enpuicnen’s Gexzera. Men treft hier aan de or- 

dines naturales ‚de geslachten, met aanhaling van 

het nommer van Expricner en de plaats van andere 

botanische werken, ook van die van Buume , in het 

geval dat deze geleerde de onderhavige plant reeds 

heeft beschreven. Van de Grieksche of Latijnsche 

geslachtsbenamingen is doorgaans reden, of de 

naamsafleiding zelve gegeven. Bij de soorten is 

eene korte doelmatige synonymie en de inlandsche 

plantbenaming gesteld. De verklaringen der na- 

men zijn in het Nederduitsch, terwijl overigens 

de Catalogus in het Latijn is geschreven, 

Indien men nagaat, dat het aantal der weten- 

schappelijke beoefenaars der Kruidkunde in Indië 

klein is, en de Catalogus voor de bezoekers van 

den tuin zelven, die vaak de Latijnsche taal niet 

zullen verstaan, mede inzonderheid moet geacht 

worden bestemd te zijn, dan zal men gereedelijk 

erkennen dat daardoor aan den wensch van zoo- 

danige bezoekers is te gemoet gekomen. Leeken 

denken vaak dat de namen aan natuur -voor- 

werpen gegeven als uit de lucht gegrepen zijn: de 

wetenschap leert dit echter doorgaans anders. 

Het is te berekenen, dat de Heer Hasscanr door 

het maken van die afleidingen en zoeken naar die 

verklaringen, eene moeijelijke taak ging aanvaar- 

den. Hij heeft zich evenwel door dien doolhof 

goed gered. De aanhaling van eenige voorbeel- 

den kan bewijzen dat hij in deze zaak iets verder 

ziet, dan het plebs, dat er zich even weinig aan 

staort hoe het schrijft, als hoe het spreekt. … De 
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zamenstelling der woorden is meermalen valsch of 

verminkt; het zijn de stallen van Augeas, « Een 

kenner der taal walgt er van. Bij onzen Schrij- 

ver vinden wij vele Grieksche geslachtsnamen ver- 

beterd; zoo lezen wij b. v. te regt Elatostema 

voor. Blatostemma ‚ 't geen verkeerd. gezegd 

is; de afleiding toch is @«zos, en orijua, niet 

“ eréuuw, kroon; Adenilemma, voor Adenilema, 

hetwelk is af te leiden van Aéuua, tegmen, niet 

van hijun, sordes; Erythropalla voor Erythro- 

pallum, af te leiden van sráAda, globus , niet van 

áhos, sors. Loo vinden wij verder Gynaecura, 

voor Gynura ; Gynaecocephaltum , in plaats van 

Gynosephalium ; Pogonanthera voor Pogan- 

thera; Pogonostemon voor Pogostemon ; Echte 

nosperma voor Echinospermum, enz. Het ont- 

leenen van geslachtsnamen aan inlandsche bena- 

mingen wordt in 't algemeen door onzen Schrijver 

afgekeurd , omdat zoo vaak een en dezelfde naam 

wordt gegeven aan onderscheidene, niet tot een 

hetzelfde genus te brengen soorten, waardoor al- 

zoo verwarring wordt voortgebragt. Het voorbeeld 

van het geslacht Ksbara Enpr., een naam aan vele 

inlandsche boomen eigen, waarvoor in de plaats 

is gesteld Sctadicarpus Hassc., licht dit toe. Zie 

bladz. 86. en op bladz. 258 de aanteekening over 

het geslacht Kzbessta, ten aanzien van hetwelk 

hetzelfde geldende is. 

Omtrent de bijvoegingen der inlandsche bena 

mingen verschillen de gevoelens der onderscheidene 

autheurs, die de vegetatie van vreemde landen 
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hebben beschreven; en geen wonder, Indien-men 

nagaat hoe weinig, im’Lalgemeen , ook in de meer 

bekende landen, als b. v. bij ons, de inlandsche 

planten bij het volk bekend zijn, en hoe weinig 

wetenschappelijk zoodauige namen gevestigd zijn; 

hoezeer tot hiertoe het verband tusschen de vroe- 

gere hteratuur onzer eigene Flora, waarin de oud- 

ste inlandsche namen voorkomen, met die der te- 

genwoordige verwaarloosd is — dan zal zich wel 

niemand verwonderen ‚dat men in een vreemd , on- 

bekend land, waarvan de taal ten halve verstaan en 

veelal door den min beschaafden inwoner slecht 

uitgesproken wordt, die namen zoo weinig juist 

kan leeren kennen. Dr. Warricu zegt van deze 

inlandsehe namen: « Z avaël myself of this op- 
« portunity for remarking , that the names 

«which are given by the natives of Nepaul 

ware in general very uneertain and fluctua- 

«ting; and that 1 shall only make use of them 

«on occasions when ZT have reason to be tole- 

«rably satrsfied as to their correctness" (Flora 

Indica, Vol. Il. p. 99). — Hoe uiteenloopend 

op onderscheidene plaatsen de beteekenis van een 

of ander woord kan zijn, blijkt, onder anderen, 

uit de inlandsche benaming: Munko khoshee, 

waarover men t‚ a. pl. de onderscheidene, meest 

tegenslrijdige beteekenissen ‚ in Indie daaraan ge- 

geven, kan aangeteekend vinden. Om soortgelijke 

redenen vooral hebben. Wicnr en. Arxorr zich 

onthouden van het mededeelen van inlandschebe- 

namingen (Prodr, fl. Penins, Indtae Orient, 1, 

e 
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xx). Onloochenbaar is het, dat door reizigers, 

meermalen namen aan planten zijn toegeschreve , 

die bij de inlanders geheel onbekend zijn. Niet 

zelden is daarvan in de werken over de Flora van 

Indie het voorbeeld geleverd. Een onduidelijk, 

vaak onder 't kaauwen van siri door den Javaan 

uitgesproken en vlugtig ter neêr geschreven woord, 

sluipt alzoo in de literatuur en geeft aanleiding tot 

verwarring. Maar dat men, niettegenstaande deze 

bezwaren, de namen door de inlanders gegeven, 

moet waardeeren , is ook in een taalkundig opzigt 

aante bevelen , en geeft, uit een wetenschappelijk 

oogpunt, aanleiding tot de zonderlingste opmer- 

kingen. Pakoe b. v. beteekent altijd varen , en 

zoo velerlei varens als er zijn, worden dus met dien 

naam bestempeld. Alle Orchideae heeten bij de 

Javanen Angrek , de Lauriergewassen Hoeroe. 

Men zou bijna genegen zijn die namen, familie- 

namen te noemen; zeker leveren zij het bewijs op 

dat de natuurlijke verwantschappen der plan- 

ten, die zich zoo menigmaal als tastbaar voor- 

doen, als 't ware spreken tot het gevoel ook van 

den niet beschaafden natuur-mensch, die dezelfde 

of overeenkomstige vormen door eenen gelijken 

naam aanduidt, 

Wanneer wij thans kortelijk de aandacht op den 

inhoud van dezen Catalogus vestigen, dan zien 
wij dat daarin 1298 geslachten zijn opgeteld. Het 

aantal soorten is, omdat er geene doorloopende 

nommering kon zijn, niet gemakkelijk aan te gea 
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ven. Eene menigte van nieuwe vormen door den 

Heer Hasscaur 'teerst bekend gemaakt, zien wij 

hier mede opgenomen en van deze nieuwe soorten 

en geslachten zijn doorgaans de diagnoses onder 

aan den voet der bladzijden gesteld. De planten 

zijn veelal Oost-Indisch, eenige van Japan, van 

het vaste land van Azië, verre weg de minste van 

andere werelddeelen. 

Deze Catalogus van den tuin te Buitenzorg is 

een verblijdend teeken hoe de Indische Regering 

de belangen der wetenschap bevordert; deze tuin 

strekt in gelijke mate der Regering tot eer, als 

der wetenschap tot sieraad. 

Maar deszelfs nut behoeft zich niet tot Indië, 

of de bezoekers van dien tuin zelven te bepa- 

len. De Nederlandsche horticultuur kan en be- 

hoort er mede de vruchten van te plukken. De 

ondervinding heeft die mogelijkheid reeds bewezen. 

Eene menigte van planten kwam uit dien tuin, 

reeds sedert eenige jaren, in de tuinen van Neder- 

land. Het boven aangehaald geschrift van den 

Hoogleeraar Brume en mijne eigene dienaangaande 

bekend gemaakte waarnemingen moeten deswegens 

allen twijfel opheffen. De uitkomsten zijn in even- 

redigheid tot het aantal proeven, welke men heeft 

genomen, indedaad reeds schitterende te noemen. 

Indien de bestuurders der plantentuinen zich ver- 

eenigden om een goed plan van geregelde verzen- 

dingen van planten , in zoogenaamde hermetisch 

gesloten kisten, van Indië naar Nederland en van 
e had 
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Nederland derwaarts, aan de Hooge Regering inte 

dienen, indien verder de. Nederlandsche Handel- 

Maatschappij hare hulp en-medewerking verleenen 

konde, dan was „ voor betrekkelijk geringe kos- 

ten, welke de schatkist niet zou moeten dragen, 

de-staat der Nederlandsche tuinen „ binnen zeer 

weinige jaren „ te brengen tot eenen ongekenden 

bloei. De tuin van Buitenzorg zou daartoe als 

’t ware tot- kweekschool moeten dienen. Mogten 

toch deze denkbeelden eindelijk ingang en weer= 

klank vinden. 

W.H. pe Varzsse. 

“Amsterdam J2 Mei J845. 
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me ere 

UITTREKSEL 

vit het Programma van het Zeeuwsch Genoot- 

schap der Wetenschappen , 15 Mei 1845. 

Prijsvraag uit de dierkunde. 

Daar de ongewervelde dieren, die aan de Zeeuw- 

sche kusten in zee voorkomen, slechts ten deele 

uit de nasporingen van Baster, SranBeR en Bom- 

ur bekend zijn, vraagt het Genoolschap: 

Eene naauwkeurige opgaaf der aldaar le- 

vende schaaldieren (crustacea) en ringwor- 

men (annulata), waarbij tevens de door de- 

ze Schryvers reeds vermelde vormen, zoo 

veel mogelijk, nader toegelicht en tot de 

tegenwoordig aangenomene genera der he- 

dendaagsche Zoologen herleid moeten wor- 

den. 

Het Genootschap herhaalde voorts onder ande- 

ren ook de volgende prijsvragen: 

(2) Zene, zoo veel noodig door eene kaart of 

door kaarten opgehelderde, naauwkeurige 

Geologische Beschrijving van de Provincie 

Zeeland, 
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(4) Welke was de vorming van Garenus als 

ontleedkundige en welke hulpmiddelen ston= 

den hem ten dienste, om de Anatomie te 

beoefenen? Welke deelen van het men- 

schelijk ligchaam kende hij en hoe beschreef 

hij dezelve? Waaruit blijkt in zijne be- 

schrijving dat hij niet, of niet altijd, men= 

schelijke ligchamen ontleedde? Wat moe- 

ten wij uitsluitend als zijne ontdekkingen 

aanmerken en wat was hij aan vroegeren 

verschuldigd ? 

De termijn voor ‚de inzending op de bovenge« 

melde Vragen is-gesteld tot aan 1 October 1846 , 

onder uitloving der gouden medaille: De Schrij- 

vers worden verzocht hunne antwoorden met eene 

spreuk te onderschrijven en er bij te voegen een 

verzegeld briefje, dezelfde spreuk ten opschrift 

hebbende , waarin hunne namen en woonplaatsen 

gemeld zijn; voorts hunne Verhandelingen in goed 

leesbaar schrift in de Nederduitsche taal of ook 

in de Latijnsche, Fransche of Hoogduitsche (met 
Romeinsche Letters) vrachtvrij en met eene ande- 

re hand dan de hunne geschreven, te zenden aan 

den Secretaris des Genootschaps, J. Bonrsrus , 

Theol, Doet. en Predikant bij de Ned. Herv. Ge- 

meente te Middelburg. 



BOEKBESCHOUWING, LETTER- 

KUNDIGE BERIGTEN ex 

VERTALINGEN. 

FREDERIK LOUIS SPLITGERBER, 

NEDERLANDSCH KRUIDKUNDIGE, 

‚ Den beoefenaar eener wetenschap kan naauwe=- 

lijks eene meer treurige ondervinding ten deel val- 

len, dan het verlies van vrienden, die deze we- 

tenschap met gelijke inzigten behartigen, met 

dezelfde liefde aankweeken, met uitmuntenden 

uitslag bevorderen. De weemoed wordt grooter, 

indien de medearbeider zich geheel belangeloos 
aan zijn onderzoek overgaf, der wetenschap alles 

toewijdde, daarentegen niets door haar voor zich 

zelven beoogde, en het zoeken naar waarheid 

voor hem, zijn geheele leven door, het eenig doel 

van zijn streven was. 

Naar zulke, zeker niet altijd toegepaste, be- 

ginselen, werd eene der beminnelijkste weten- 

schappen, de Kruidkunde, beoefend door Frr- 

DERIK Louis SpritaemveR, die op den 23sten 

lj 
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Mei dezes jaars der Natuur den tol betaalde, op 

den leeftijd van nog geen volle vierenveertig 

jaren, na een hoogst arbeidzaam leven en een, 

in het laatst vooral, schier onbeschrijfelijk bedroe- 

vend, maar geduldig doorgestaan lijden. 

Moge de hulde, die ik zijner nagedachtenis wensch 

te brengen, misschien zwak zijn, zij zal althans 

getuigen van mijne achting voor zijne kunde, zij- 

nen ijver en zijn edel hart. 

In de vermelding van de bijzonderheden zijns 

levens, kan men kort zijn. Alles toch wat hij 

was, wat hij deedt, had betrekking tot de we- 

tenschap die hij beoefende , of liever, die zóó zeer 

in zijn geheele leven als 't ware was ingeweven, 

dat men zich SrprrraerBeRr niet kon voorstellen , 

zonder tevens der wetenschap te gedenken. 

Hij zag, te Amsterdam, op den 9den December 

van het jaar 1801 het levenslicht, Aanvankelijk 

van eenen tengeren ligchaamsbouw , wies hij ech- 

ter, onder de zorgen van de hem teder minnende 

moeder , voorspoedig op. Zijn uitmuntende aan- 

leg werd door zijnen ‘achtingswaardigen vader, 

onder zeer begunstigende uitwendige omstandig- 

heden, allergelukkigst ontwikkeld, Zijne voor- 

treffelijke hoedanigheden worden zoo algemeen 

erkend , dat het overbodig zou wezen hier van zijne 

inborst met veel woorden te gewagen. Slechts dat- 

gene wat wel luidde , vond weerklank in zijne ziel , 

Innige liefde voor de zijnen, onveranderlijke vriend= 

schap voor zijne vrienden, billijkheid jegens allen, 
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praktische behartiging van goede beginselen jegens 

den naaste, ware eenvoudigheid , onopgesmukt- 

heid; — ziedaar de voorname grondtrekken van 

zijn karakter. 

Wat wenschelijk of denkbaar is voor eene be- 

schaafde opvoeding in den volsten zin, op de 

ruimste schaal, stond SrrrraerBerR onbeperkt ten 

dienste; het droeg, als het zaad dat in goede 

aarde gestrooid is, een’ schoonen oogst. Hij sprak 

de meeste levende talen; de fransche evenwel 

scheen als het ware, zijne tweede moedertaal te 

zijn geworden. Daartoe zal niet weinig hebben 

bijgedragen zijn vijfjarig verblijf als jongeling, te 

Lausanne, ten huize en onder opzigt van den 

Hoogleeraar in de Godgeleerdheid Brive (1815— 

1819). Zijne eigenhandige aanteekeningen betref- 

fende zijne reizen in ltalie, Sicilie, Engeland, 

Frankrijk, enz. zijn alle in deze taal opgesteld. 

De schoone kunsten, schilder-, teeken- en bouw= 

kunst vonden in hem eenen ijverigen beoefenaar. 

‘Als kind had hij genoeg werk gemaakt van de 

toonkunst, om, ook later, over de voortbrengse- 

den in dat vak, met kennis te kunnen oordeelen. 

Geene kunst evenwel heeft hij zóó behartigd als 

de schilderkunst. Jaren achtereen, na zijne terug- 

keering uit Zwitserland , hield hij zich uitsluitend 

met dezelve bezig. De talrijke voortbrengselen 

van zijn penseel, naar de natuur, inzonderheid 

in Italie en Zwitserland, op het doek gebragt, 

worden door kenners voor verdienstelijk gehou- 
bd 
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den. Hierin zal dan ook wel de reden zijn ge- 

weest van zijne benoeming tot Lid der Koninklijke 

Akademie van Beeldende Kunsten , te Amsterdam, 

in den aanvang van het jaar 1822, Het is mij 

miet bekend , wat hem later hebbe bewogen van 

de praktische behandeling der schilderkunst geheel 

af te zien. Een beminnaar en voorstander er van 

is hij intusscheu altijd gebleven. Dit getuigen 

zijne menigvuldige schetsen en aanteekeningen op 

reizen in Italie en Engeland gemaakt, en inzon- 

derheid zijn oordeel daarin over den staat der 

kunst bij de Engelsche Natie. 

Wanneer zijne Kruidkundige oefeningen, op 

breedere schaal, zijn aangevangen, is mij niet 

met juistheid bekend geworden. Uit het dagboek 

intusschen van eene reize naar Engeland, in 1824 

ondernomen met zijnen vriend, den Heer Arosroor, 

blijkt volstrekt niet dat hem destijds de kruid- 

kundige wetenschap zeer ter harte ging. Hij heeft 

daarin het meeste vermeld van hetgene door be- 

schaafde reizigers in Engelands hoofdstad of in 

andere voorname Engelsche steden wordt in oogen- 

schouw genomen. Het Britsch Museum, bij een 

later bezoek, bijna uitsluitend het doel zijner reis, 

wordt door hem beschreven; de Portlandsche vaas 

is opzettelijk vermeld; maar van de botanische 

schatten dezer kolossale inrigting, Groot Brittanje 

zoo waardig, is niets gesproken. De ceders van 

den Libanon, op Blenheim, troffen wel zijne 

aandacht, maar zij doen dit van elk, die de 
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schoone omstreken van Oxford bezoekt. Ik laat, 

voor het overige, gaarne aan anderen, die Spur- 

GERBER, in dit opzigt, beter hebben gekend dan ik , 

de taak over om, zoo zij het noodig of nuttig oor= 

deelen zullen, dergelijke bijzonderheden ter al- 

gemeene kennis te brengen. 

Sprrrcerzens botanische oefeningen hebben on- 

getwijfeld , zoo niet eene voorname aanleiding, 

althans zeker eene aansporing en bevordering ge- 

had in het verblijven van zijne familie op het land, 

in de bevallige streek van Heemstede nabij Haar- 

lem; alsmede in het meermalen gelijktijdig verblijf 

aldaar met hem van een’ zijner Amsterdamsche 

vrienden, die, gelijk in deze stad niet zeldzaam 

is, lust en liefde voor wetenschap met de uitoe- 

fening van belangrijke ambtsverpligtingen wist te 

verbinden. Deze vriend, zoo al niet beoefenaar, 

althans vroeger een liefhebber der eryptogamische 

botanie, heeft mij onlangs medegedeeld, hoe hij, 

op zijne wandelingen in het Haarlemmerhout en 

elders met hem gedaan, het eerst SprirGeRBeRS 

aandacht vestigde op de afwisselende vegetatie in 

die streken , en hoe daardoor zijn lust meer en 

meer werd opgewekt , om zich met Flora's veel- 

vormig en veelkleurig kroost, nader bekend te 

maken. Een gelukkiger oord , om zich met vrucht 

aan zoodanige natuurstudie te wijden, kon er wel 

in de nabijheid der stad voor onzen jeugdigen 

natuuronderzoeker niet geweest zijn, De schoone 

hofstede Bronsté werd weldra als in eenen bota- 
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nischen tuin herschapen. Belangrijk is de naam= 

hijst (1) van de planten, welke voor een groot 

deel aldaar, zelfs nog voor 6 of 7 jaren geleden, 

werden gekweekt. Dezelve bedraagt 336 nommers 

aan koude of oranjerie-gewassen en een honderd- 

tal aan warme planten. Wat den inhoud betreft, 

beantwoordt deze lijst aan den staat der horticultuur 

van den tijd, waarop die tuin is aangelegd, 

Wat in het schoone jaargetijde de lieve natuur 

van Haarlems omstreek voor zijn onderzoek op= 

leverde, dit vergoedde hem, bij de terugkeer in 

zijne vaderstad, de Amsterdamsche Kruidtuin, die 

hem tot in de rninste bijzonderheden, sedert jaren, 

bekend was. Zijn plantenschat, waarin vele der 

gewassen , in dien tuin vroeger of thans gekweekt, 

in gedroogden staat bewaard worden, kan getui- 

gen, met welken ijver en vrucht, hij zich die 

schoone inrigting had weten ten nutte te maken. 

Indien wij aan SruirGeRBER, als kruidkundige, 

eene reglmatige hulde zullen toebrengen, moeten wij 

hem trachten te leeren kennen in den tijd van den 

boven bedoelden aanvang zijner studien. Hij ont- 

leende zijne kennis aan de natuur zelve, Hij scheen , 

zou men zeggen, geheel de waarheid te gelooven, van 

hetgeen wij nog voor weinige jaren, door eenDuitsch 

natuurkenner , hebben zien beweren, dat men de 

kruidkunde niet uit boeken leert. Lezen deedt hij 

(1) Voorhanden bij de nagelatene papieren, onder sei 
tilel van Mortus Bronsteniensis. 
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xveinig. Zijne kleine, maar klassieke boekverza+ 

meling getuigt almede van den man, die zich van 

alles het kernachtige wist ten nutte te maken en 

afkeerig van allen omslag bleef. Over den gang 

zijner studiën heeft SpriraenBER mij nimmer iets 

medegedeeld ; want hij was niet gewoon over zich 

zelven te spreken ; maar uit zijne verzameling gee 

droogde planten, die eenig in hare soort is en de 

geschiedenis zijner botauische bemoeijingen terug 

geeft, kan men genoeg opmaken hoe hij is te 

werk gegaan. Al dadelijk toch ging hij zich bee 

zig houden met de lagere planten, de algen, my» 

ceten, lever-, en bladmossen. De bosschen, de 

duinen , derzelver valleijen , de zoete waters rondom 

Haarlem werden ‘alle vlijtig nagespoord. Het is 

onnoodig voor kruidkundige lezers te herhalen, 

wat hij daardoor tot de kennis der vaderlandsche 

Flora heeft bijgedragen. 

Wat nu de algen betreft, is het bekend, hoe 

de kruidkundigen , vooral in de laatste vijfen- 

twintig jaren, zich hebben toegelegd op de studie 

der kleinere wieren. Van geene dezer planten kan 

men het maaksel leeren kennen, zonder het ge- 

bruik van goede mikroskopen; en wil men de 

eenmaal goed gedane waarneming niet laten ver- 

loren gaan, dan behoort de teekenpen der waar- 

neming onmiddelijk te hulp te komen, Dat Srurr- 

GenBeR die methode heeft gevolgd, bewijzen zijne 

talrijke schetsen of meer uitvoerige teekeningen 

van vele van die lagere wezens, vooral uit de groep 
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der Diatomeën, den kruidkundigen zoo vaak 

door de Zoölogen betwist. Zijne klassieke rigting in 

de beoefening der mikroskopische algen, blijkt ook 

uit zijne kritiek der autheurs. Voor Vavcura b.v. 

had hij eene onbepaalde achting. Diens Histoire 

des conferves d'eau douce was hem daarbij steeds 

ter zijde. Maar het was geen koude kritiek, die 

hem bezielde, wanneer hij de waarnemingen, 

door de autheurs te boek gesteld, toetste aan de 

verschijnselen die het heerlijk schouwspel der Na- 

tuur zelve aanbiedt. Neen, het scheen dan veel- 

eer als of een geest, als die van Vavcaer zelven, 

of van Crarres Bonner en Tremsrer hem had 

doordrongen, wanneer wij ons te zamen bezig 

hielden met de aanschouwing van de wonderbare 

bewegingen der Osctllatoriën , der Fragilaria : 

verschijnselen welke hij met nimmer verzadigden 

lust gadesloeg , maar, voorzigtig in zijne uitspra- 

ken, niet waagde te verklaren. De gissingen, aan= 

gaande geene andere planten-familie meer roeke« 

loos voorgedragen, dan omtrent de lagere algen , 

‘vonden bij zulk een’ naauwkeurig waarnemer de 

grootste afkeuring. Eenmaal zag ik die bij hem 

bijna tot verontwaardiging overslaan, toen een, 

voor het overige uitstekend algoloog beweerd 

had, dat alle cellulaire gewassen, door meta- 

morphose, uit ééne enkele cel ontstaan, zonder 

dat genoegzaam geldige en onweêrsprekelijke be- 

wijzen zulk eene gewaagde theorie ondersteunden. 

Ik moet vooral dergelijke trekken, in zijne wijze. 
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van waarnemen der natuur vermelden; want ik 

kan verklaren, nimmer een beoefenaar der nae 

tuurlijke geschiedenis te hebben aangetroffen, die 

zoo wars was van theoriën, welke vaak de we- 

tenschap tot een wrak gebouw maken, hetgeen 

bij de ligste beweging instort. Wat hij in zijne 

wetenschap als uitgemaakt beschouwde, daarvan 

kon men doorgaans onvoorwaardelijk aannemen, 

dat het op goede gronden steunde. 

In het jaar 1823 deedt hij zijne eerste reis naar 

Italië. Dezelve was vooral der kunst toegewijd, 

zoo als ook daaruit wel kan worden opgemaakt, 

dat dezelve werd ondernomen mede in het gezel- 

schap van zijnen vriend en Mentor, den Heer 

Arosroor, Directeur van 's Rijks Museum, te Am- 

sterdam (1); terwijl ook de Heer L, HARDERwijkK 

deelgenoot van deze reis was. Dezelve werd ge- 

genomen over Duitschland, langs den Rijn tot 

Schaffhausen; men toefde langer dan eene maand 

in Zwitserland, om al het belangrijke van dat 

land te onderzoeken; men nam de reis verder 

over Milaan, Pavia, Cremona, Mantua, Ve- 

netië; voorts, van daar naar Friëst, langs de 

kust der Adriatische zee, en eindelijk naar Rome. 

(1) Ik herhaal hierbij mijnen dank aan den Heer en Mr. 
Jen. pe Vries, die zoo welwillend was mij inzage 
te geven van de eigenhandige aanteekeningen van 

den Heer Arostoor,, op deze reis gemaakt. Het 

bier deswegens vermelde is aan die aanteekeningen 

door mij ontleend. 
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De dood van Paus Prus VII, die destijds (7 Sept} 

plaats had , gaf gelegenheid om deszelfs uitvaart 

te zien vieren en de plegtigheid der begraving, 

gelijk mede het inwendige van het paleis der 

Pauzen, het Quirinaal, met de vertrekken ter in- 

woning der Cardinalen gedurende de verkiezing 

of het Conclave. Na de verkiezing was men te- 

genwoordig bij het officieren van den nieuwen 

Paus in de St. Pieterskerk , bij deszelfs krooning, 

het geven van den zegen van het balcon van ge- 

melde kerk, en alle de plegtigheden , die hier ver- 

der bij plaats hadden. Over Florence, Livorno, 

Turijn, reisde men naar Frankrijk en vervol- 

gens, na een verblijf van eene maand te Parijs, 

naar Amsterdam , alwaar men in December van 

genoemd jaar terug kwam. 

Toen Reinwarpr uit Indië was teruggekeerd, 

maakte SpriraenBeR weldra met hem kennis. Zoo 

in iemand, in dien geleerde voorzeker , vond hij 

eenen uitmuntenden wegwijzer, die, door veel- 

jarige ondervinding en groote bereidwilligheid , 

hem konde en wilde ten dienste zijn. Een band 

van innige vriendschap, van onderlinge hoog- 

achting heeft beide sedert verbonden; die band 

werd bovenal versterkt door beider onuitspreke- 

lijke begeerte naar kennis en door veelal gelijke 

inzigten in de gewigtigste vraagstukken der weten- 

schap. 

Wij hebben, met opzet , slechts kortelijk mel- 

ding gemaakt van de eerste reis naar Zfalie, om- 
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dat zij vooral meer aan andere dan zuiver weten 

schappelijke bedoelingen schijnt te zijn toegewijd 

geweest. Geheel anders was het doel eener twee- 

de , meer belangrijke reis, in 1833 in Ztale en 

Sicilie, Deze was uitsluitend met het oogmerk 

om botanische nasporingen te doen, ondernomen. 

Het bezoek van Stcilie was de eerste grootere 

onderneming, welke meer bepaaldelijk nieuwe 

bijdragen leverde voor de kennis van de versprei- 

ding der gewassen op dit uitgestrekt eiland, Wij 

willen van die reize, waarvan enkele meer uit- 

voerige aanteekeningen bestaan, eenige bijzonder- 

heden mededeelen, welke, tot hiertoe , niet dan 

aan zijne naaste betrekkingen schijnen te zijn be- 

kend geworden. Hiermede vangen wij aan met 

het tijdstip van zijn vertrek van Wapels naar 

Palermo, op den 20sten Augustus 1833, alwaar 

bij , na eenen tamelijk onaangepamen overtogt van 

drie dagen, aan wal stapte. 

Voor den bewoner der meer noordelijke deelen 

van midden Zuropa, moet er voorzeker wel geen 

verrassender tafereel zijn, dan dat, hetwelk de Flora 

van Sicilie aanbiedt. De gunstigste omstandigheden 

tot de vereeniging der gewassen van het noorden 

met die van het zuiden, ja zelfs in enkele opzigten 

van de keerkringslanden, worden op het oude 

Trinacrie aangetroffen. Terwijl het hooge ge- 

bergte, dat de noordelijke kust van het eiland 

vormt, en de met sneeuw bedekte Etna eene 

alpische flora opleveren, ziet men, in de vlakte, 
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nu eens de vegetatie van Europa, dan weder die 

van de Barbarijsche kust, of meermalen beide 

vereenigd. De schoone West-Indische ZrytArina 

Corallodendron, die niet wil tieren rondom Va- 

pels, versiert de wandelingen der stad Palermo 

en levert, door hare groote, schitterende, schar= 

lakenroode bloemen, die de prachtige kruinen als 

overdekken , een overheerlijk schouwspel. Welk 

een indruk moest dit op onzen gevoelvollen rei- 

ziger maken! De Nieuw-Hollandsche Zucalyp- 

tussen, de Banksid's, zoo algemeen bij Napels, 

tieren daarentegen, uit hoofde van de warmte, 

op Sicilie niet. De gemiddelde temperatuur is 

aldaar 16° Cels. In Augustus stijgt de thermo- 

meter niet zelden tot 44°, en met enkele bepaalde 

winden (de Strocca), tot 50° (122° Fahr.): 

eene warmte, welke zelfs die van de heete deelen 

van Amerika overtreft. Niettegenstaande dezen 

warmtegraad , kunnen echter, wegens de lagere 

temperatuur gedurende den wintertijd, vele tro- 

pische gewassen, zoo als de bananen, het suiker- 

riet, het bamboes en meer anderen er niet dan 

slecht tieren. 

Al spoedig na zijne komst te Palermo, werd 

SpriroenBER bekend met den Heer Tiveo , Hoog- 

leeraar in de Kruidkunde en Directeur van den 

Koninklijken botanischen tuin in laatstgenoemde 

stad (1). Trixeo stelde hem in staat om de rijke 

(1) De kruidtuin van Palermo was, in 1820, het too- 

neel, waar de oproerlingen tegen de Gouverne- 
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vegetatie van den omtrek dezer stad te leeren ken- 

nen. Reeds den volgenden morgen te 5 ure be- 

vond hij zich, met zijnen gids, op de Monte Ca- 

puto. Hij zag daar letterlijk niets dan bloemen, 

Hij zamelde een schier ontelbaar aantal soorten 

van gewassen in, en daaronder alleen 20 soorten 

van Orchideën, alzoo een grooter aantal dan in 

ons geheele land bekend waren. Van dezen was 

Orchis anthropophora de eenige soort, welke 

ook aan het noorden van Europa eigen is; van 

de anderen behoorden de meesten tot de Flora 

mediterranea, enkelen uitsluitend tot Szcilie. 

Van de Monte Caputo begaf hij zich, door de 

schoone vailei van Sax Martino, over Montreale, 

na eene wandeling van 12 uren, terug naar Pa- 

dermo , met een’ waren schat van de overheerlijkste 

gewassen. Hij bezocht, met een gelijk doel, de 

mentstroepen eenen bloedigen strijd voerden. De 

tuin werd geheel vernield ; het botanisch Museum, 
waar het herbarium en eene boekerij is, en welks 
gebouw tevens den Directeur tot woning verstrekt, 
een zwaar en massief huis, werd door de revolu- 

tionairen tot forteres ingerigt; de plantenpapieren 

en de boeken werden tot proppen van kanonnen 
gebezigd; de Heer Tinro moest, als gevangene, 

deze afschuwelijke vernieling aanzien. Beter ging 

het in Frankrijk, tijdens de revolutie, in de vorige 

eeuw, Terwijl schier niets der verwoesting ont- 

kwam, bleef echter de tuin, maar als door een 

wonderwerk , ongeschonden. Palermo’s tuin is 

later, door de zorg van TiNgo, op last van het 

Gouvernement, althans gedeeltelijk hersteld, 
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volgende dagen, de MontePelegrino, Monte Gallo, 

Catalfano, de omstreken van Sferro Cavallo, 

Mondello en Bagarta, welke plaatsen aan de 

meeste reizigers onbekend blijven ; die echter , in 

‘kruidkundig opzigt, den Nederlandschen natuur- 

onderzoeker hoogst belangrijk voorkwamen en 

bovendien de heerlijkste gezigten opleveren. De 

ingezamelde planten werden in den hortus van 

Palermo behoorlijk gedroogd en verzorgd , waar- 

voor anders een schat van tijd zou moeten zijn 

afgezonderd. 

De bedoeling van onzen reiziger strekte echter 

verder dan Palermo. Hij wilde, zoo veel moge- 

lijk, het geheele eiland leeren kennen, of het al- 

thans rond reizen: een togt, welke maar zeld- 

zaam is ondernomen en die hoogst moeijelijk is, 

uit hoofde dat op de west-, en zuidkust van Sz- 

cilie hoegenaamd geene gebaande wegen en dus 

ook geene herbergen zijn. De Heer Tineo zou hem 

ten minste tot Girgenti (het oude Agrigentum) 

vergezellen. Niets voorzeker kon hem aangenamer 

zijn, daar deze geleerde, een Siciliaan van ge- 

boorte , meermalen, met een gelijk doel, het eiland 

doorkruisd had. Een tweetal personen van den 

hortus, waaronder de Hortulanus, vergezelden 

onzen twee botanisten, hetwelk niet weinig heeft 

bijgedragen om de onderneming te doen geluk- 

ken. 

In de eerste dagen van Mei werd deze botanische 

reis aangevangen, terwijl men den grooten weg 
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van Palermo naar Frapani, de eenige chaussce 

in het westelijk Sicilie, insloeg. Reeds op den 

eersten dag was de oogst vruchtbaar. Op de hoogte 

van Monte Renda en de vlakte van Macchie de 

Alcano, niet ver van laatstgenoemde stad, in het 

gebergte gelegen, zanderig als onze heidevelden, 

des winters overstroomd, vond men eene onge- 

meen rijke vegetatie; Juncus Tenageia, Juncus 

capitatus, Aira globosa, Exacum filiforme, 

Radiola linoides , werden, op dit togtje, als 

nieuwe burgers van Sicilie ontdekt. Men zocht, 

‘bij het vallen van den avond, een nachtverblijf in 

het stadje Alcano, hetwelk een staaltje van de 

ellende van dit land leverde. Onze reizigers wer- 

den, onder het aanroepen van alle Heiligen, op 

een verdoovend geschreeuw om aalmoezen ont- 

haald. Bij gebrek aan herbergen, nam men de 

toevlugt tot een klooster. De bewoners, misschien 

zeer rijk aan godsvrucht, waren dood arm naar 

bet tijdelijke en daarom waarschijnlijk weinig 

genegen of in de onmogelijkheid, om de reizigers 

op te nemen. Men moest alzoo tot laat in den 

nacht de reis voortzetten, en vond te Calatafine 

eindelijk iets dat naar eene herberg geleek. Niet 

ver van daar bezochten zij, den volgenden dag, 

eene dorre, rotsige en alzoo onvruchtbare plaats, 

waar oudtijds Segestum stond en nog deszelfs 

‘beroemde tempel, een van de schoonste over- 

blijfselen der oude kunst, in zuiverheid van stijl 

vaelfs de tempels van Paestum overtreffende, in 

zijn geheel wordt aangetroffen. 
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Te Trapani kwam het gezelschap nog tijdig 

genoeg aan, om zich dienzelfden dag te begeven 

naar een klein eilandje , dat digt bij de haven ge- 

legen en del Ronciglio genaamd is, in een kruid- 

kundig opzigt uiterst merkwaardig , omdat hier, 

behalve op het eiland Gozzo bij Maltha, de 

eenige plaats in Zuropa is, waar men een der 

zonderlingste woekergewassen, de vermaarde Cy- 

nomortum coccineum , aantreft, en wel op de 

wortels van Lotus commutatus en L. creticus, 

beide kleine, op dit eilandje zeer gemeene hees- 

ters. Van die plantsoort werd eene groote hoe- 

veelheid ingezameld en zijn de exemplaren later 

aan de vrienden in Holland en elders medegedeeld. 

De omtrek van Trapani werd mm alle bijzonder- 

heden onderzocht; insgelijksde Monte Erice (Mons 

Erix van Virarurus) van welks top men een over- 

heerlijk gezigt heeft over de schoone kust met de 

eilanden Zevanzo, Favignano, Maretima en 

eenige anderen, in het verschiet het kleine stadje 

San Guiliano, gebouwd op de oude overblijfsels 

van den voormaligen tempel van Venus Ericine. 

In eene vallei nabij Trapani, trof men een bosch 

aan van de heerlijkste olijfboomen. De massa 

van ingezamelde gewassen groeide intusschen zoo 

zeer aan, dat het niet wel mogelijk was, die ver- 

der met zich te voeren. Nog minder mogelijk 

was het om steeds het noodige papier te heb- 

ben om de planten, dagelijks eens of tweemalen, 

tusschen drooge vellen te leggen. Men nam dus 
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het besluit om de geheele lading naar Palermo te 

zenden en de planten daar verder te doen ver- 

zorgen. Men huurde eenige paarden om, op de 

verdere reis, de in te zamelen gewassen en eenige 

duizenden vellen papier te dragen. Niet ver van 

Trapani verwijderd zijnde, kwamen de reizigers 

op eene wijd uitgestrekte, vlakke heide, die aan 

de heidevelden van Vederland herinnerde, en zoo 

zeer begroeid was met Chamaerops humilis, dat 

men moeite had zich door deze lage struikgewas- 

sen een’ weg te banen. Het is, gelijk men weet, 

deze merkwaardige palmsoort , welke in de warme 

kassen of oranjeriën onzer tuinen vaak een ran- 

ken, waggelenden stengel maakt van 10—25 of 

somwijlen tot 30 voeten, doch in haar vaderland 

bijna stengelloos schijnt. In de streek van Trapani 

vond men vooral vele Leguminosae, eene familie, 

welke, naar de overtuiging van onzen vriend, op 

Sicilie de boventoon heeft, terwijl daarentegen, 

zoo als bekend is, de phyto-geograaph, Professor 

Scuouw, betoogd heeft dat de Zaözatae en Ca- 

ryophylleae aldaar de heerschende vormen zijn: 

een gevoelen dat SrurrcenRBER alzoo niet deelde, 

bij de zoutgroeven van Trapani vond hij im groote 

hoeveelheid Melilotus Messanensis, die bij Mes- 

__sina hoogst zeldzaam is en welken hij dus beter 

_ (naar den ouden naam van Frapant) Drepanen- 

„sis wilde genoemd hebben. Hij bezocht verder 

het stadje Marsala, wegens zijnen wijnhandel 

bekend. Van Kaap Boe, de meest uitstekende 

westelijke punt van Sicilie, waar, bij helder we- 
or 
5 
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der, de Afrikaansche Kust kan worden gezien, 
strekte men de reis uit in Zuid-oostelijke rigting ; 

men bezocht ook Mazzara en de overblijfsels van 

de tempels van Selinonte (het oude Selinus). De 

bosschen der Zuidkust wisselden af door de schoon- 

ste geboomten, terwijl nu eens de kurk-eik, dan 

weder de olijfboom de overhand scheen te heb- 

ben, Beurtelings, als °t ware, was men opgetogen 

over de schoone natuurtooneelen , door de rijke ve- 

getatie, of over de aanschouwing van de bouwvallen 

van voortbrengselen der oude kunst, die, hoe reus- 

achtig oak, door de verwoestende hand des tijds 

niet waren gespaard, en stond men daarbij als 

verzonken in de herinnering dier tijden, waarop 

in deze nu schier verlaten oorden, gewigtige ge 

beurtenissen hebben plaats gehad, door de geschie= 

denis welligt slechts ten deele tot ons overgebragt. 

Men moest te Castel Vetrano eenen dag halt 

houden, om de ingezamelde botanische zaken in 

orde te brengen. ‘ Terwijl Serrroersen de steen- 

groeven van Campo bello, op eenigen afstand van 

die stad, ging bezigtigen, hield Triyeo zich bezig 

met het doen droogen van het plantenpapier. Niet 

weinig verbaasd stond onze vriend, bij zijne te= 

rugkeer in het kleine stadje, toen hij de gan- 

sche markt daarmede geheel overdekt zag, het- 
welk men daar had te droogen gelegd. Over 

Siacca „ mede aan de zee gelegen, bereikte het 

gezelschap de stad Gergen!f, alwaar Tineo en 

Francesco (dus heette de hortulanus van Pa- 

lermo), uit vermoeijenis, door de koorts werden 
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aangetast; hetgeen te meer bedenkelijk was, om= 

dat op dit tijdstip aldaar eene kwaadaardige epi- 

demische koorts heerschte, welke dagelijks een 

aantal slagtoffers maakte. Tusschen de steden 

Palma en Alicata, welke laatste als stapelplaats 

van den zwavelhandel bekend is, werd de aan- 

dacht getroffen door de reusachtige Agave Ame- 

ricana., waarmede de weg aan beide zijden was 

beplant en welke in vollen bloei was. Het is be- 

kend dat dit gewas, uit de eilanden van de Golf 

van Mexico oorspronkelijk, allengs verspreid is 

geworden naar meer zuidelijke landen van Ame- 

rika en zich zoo zeer geacclimatiseerd heeft in de 

meest zuidelijke deelen van Europa, dat het er 

den winter kan verduren, en dat men in vroegere 

jaren, wel eens heeft zien beweren, dat die 

plautsoort mede aldaar inheemsch zoude zijn. 

Ter laatstgenoemde plaats scheidden de togtge- 

nooten. Trxeo ging langs den landweg naar Pa- 

dermo terug. SeprrraenperR en de Heer Nricarp, 

een jong Fransch kruidkundige, die zich intus- 

schen bij het gezelschap had gevoegd , vervolgden 

gezamenlijk de reis naar Syracuse, Hoe vele 

moeijelijkheden aan deze reis ook verbonden wa- 

ren , men scheen ze allen, uit liefde voor de 

wetenschap , te trotseren. Hooren wij hem zel- 

ven verder eenige zijner ontmoetingen, met de 

hem zoo eigenaardige eenvoudigheid, verhalen : 
« De ellende,” zoo schrijft hij, « welke ik op 

deze reis, geheel te voet afgelegd, moest door- 

staan, is niet te beschrijven, en het waren. alleen 
ld 
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mijne planten, welke mij op dezen moeitevollert 

togt, konden troosten. Niet weinig was ik ver- 

heugd , bij mijne aankomst te Syracuse, na ge- 

durende 22 dagen van harde eijeren en maïsbrood 

geleefd en op geen bed geslapen te hebben, van 

weder als in eene beschaafde wereld te zijn terug 

gekomen. Ik was toen bijna blind, door het ge- 

stadig herboriseren op de zandige kust van het 

zuiden van Sicilie, welke volmaakt naar onze 

duinen gelijkt, en dit bij eene ware Afrikaausche 

hitte, waarbij de thermometer in de schaduw 

meermalen 100° Fahr. bereikt. Te Syracuse maak- 

te ik, onder anderen, kennis met den Ridder 

LArporiNA, die mij de, op de manier der Ouden, 

door hem bereide papyrussen toonde en mij, aan 

geene zijde van de Golf van Syracuse, geleidde 

tot aan de bronnen der Cyane, de eenige plaats 

waar men den Papyrus antiguorum in groote 

menigte en daarbij in reusachtige gestalte aan- 

treft (1), Na een verblijf van acht dagen in het 

voorheen zoo vermaarde Syracuse, gedurende 

welken tijd ik mij zoo goed mogelijk trachtte te 

herstellen van de vermoeijenissen der reis, vertrok 

ik naar Catania, een voor den natuurkundige 

zoo belangrijk punt. Reeds op de hoogte van 

(1) Op goede gronden mag men aannemen, dat dit ge- 

was oudtijds naar Sicilië is overgebragt uit Egypte, 
waar het mede niet inheemsch was en thans boogst 
zeldzaam voorkomt. Zie mijne Proeve eener botä- 

nisch-historische verh. over den P. A. in het Tijd= 

schrift voor nat. Gesch. en Phys. Il Deel. 1835. 
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Augusta aanschouwt men den Ztra in zijne ‘volle 

pracht. Van deze zijde gezien, vertoont de berg 

zich geheel alleen als eene reusachtige pyramide, 

met eene basis, waarvan de omtrek op 60 uren 

wordt berekend. De top was geheel met sneeuw 

bedekt en schitterde overheerlijk tegen den blaau- 

wen zuidelijken hemel. 

‚ In het laatst van Mei te Catanta gekomen, be- 

vond ik mij reeds op het gebied van den Z#na. 

Huizen, straten, ja, alles wat men daar ziet, is 

lava. Men ijst op het denkbeeld van de gevaren, 

welke deze stad steeds bedreigen , zoowel boven, 

als onder den grond. In 1669 door lava gedeel- 

telijk bedekt, werd zij, in 1693, door eene aarde 

beving, geheel vernield , waarbij 18000 menschen 

omkwamen. De vegetatie viel mij daar bijzonder 

tegen. Er was niets meer in bloei; slechts enkele, 

zwarte, bladlooze stengels, vertoonden zich hier 

en daar, tusschen de lava. Toen de botanische 

wandelingen om deze stad niets opleverden, begon 

ik dezelve weldra uit te strekken tot op den Etna. 

Ik zag mijne moeite ruim beloond ; want, reeds te 

Nicolosi, 2128 Par. voeten boven dezee, vond ik 

alles weder in vollen bloei. Nicolosi is een dorp- 

je, hetwelk den reizigers, die den berg beklimmen , 

als station dient. Den eersten dag aldaar geko- 

men rust men uit, en vertrekt dan ’s nachts, om, 

zoo mogelijk, tegen zonsopgang den krater te be- 

reiken. Na den avond bij den Heer GrumerLa- 

Ko te hebben doorgebragt , beklom ik , den zelf 

den nacht, te paard, door twee gidsen geleid, 
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den berg. Een weinig hooger dan 7000 voeten 
gekomen zijnde, vond ik de sneeuw reeds zóó 

zeer opgehoopt, dat ik van het paard moest stij- 

gen en de verdere reis, zijnde nog 3000 voeten „ 

van het hoogste punt, te voet afleggen. Reeds 

vooraf verheugde ik mij in het genot van het uit- 

gestrekt gezigt, helweik men van daar over ge= 

heel Stcilie moet hebben. Ik vond mij daarin 

evenwel zeer te leur gesteld; want, toen ik mij 

nabij den rand van den krater bevond, was er 

weinig of geen wind, zoodat de gestadig uit den 

berg opstijgende damp en rook, boven den mond 

bleef hangen, en mij volstrekt verhinderde, zoo= 

wel van den omtrek als van het inwendige van 

den krater dezes vulkaans iets hoegenaamd te zien. 

De koude op den top van den berg, dus op eene 

hoogte van 10500 Par. voeten, of ‚ volgens Scnouw, 

10484 voeten, was toen vrij matig. Mijn thermoe 

meter wees 30° Fahr. , een belangrijk verschil voor- 

waar met de warmte van Catania op den vorigen 

dag, die tot 99° steeg. Gewoonlijk komen de 

nieuwsgierigen, die met zoo veel moeite zijn opge- 

stegen, in weinige uren te Vicolosi en Catania 

terug. Ik volgde dit voorbeeld niet, daar de 
plantengroei voornamelijk mijne aandacht trok, 

Ik was bekend met de vegetatie van een groot 

aantal bergen van Zwitserland. Niet gering echter 

was mijne verwondering, daar ik op den Zé#na 

volstrekt alle Alpische plantenvormen miste, en in 

de vegetatie geene gelijkenis hoegenaamd aantrof 

met de planten van dit land. De gentianen, welke 
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op de Alpen groeijen tot aan de grenzen van de 

sneeuw, zijn hier onbekend ; geene enkele soort 

is, tot dus verre, op den Zéna gevonden. 

Hoogst merkwaardig is de groei en ontwikkeling 

van Senecio Chrysanthemifolius(l) op dezen berg. 

(1) Een opmerkelijker voorbeeld van overgangsvormen 
in eene en dezelfde plantsoort, kan men naauwe- 
lijks aanvoeren; indien althans, waaraan ik piet 

twijfel, de waarneming juist is, Senecio Chrysan- 

themifolius Poir. herinnert eenigermate aan Zó- 

maria polymorpha onder de varens. Bij DE CAN- 
DOLLE leest men; Prodr, VI. 345. »in Sicilia ad 

radices dethnae usque ad mare. De lager groe- 
jende vorm is volkomen goed door ne CANDOLLE 

gediagnosticeerd. Op de étiquette bij SPLiTGERBER, 
leest men: d, 29 m. Maji 4833, prope Catanamet 

Nicolosin vulgaris, Een tweede vorm in zijn her- 
barium, is van Dr, Scupgrr, vermoedelijk afkom= 
stig van de hoogten van Messina. De bladen zijn 
subpinnatifida, Eene derde varieteit. die hooger 

voorkomt, en ook naar de getuigenis van den 

Hoogl. CoseNriNr, te Catania, een’ der naauw- 

keurigste onderzoekers van de Flora van den Ztza, 
slechts eenen gewijzigden vorm van dezelfde soort 
zou uitmaken, heeft folia inciso-et grosse-dentata, 

en eindelijk is de nog hooger voorkomende met 

folia integerrima voorzien. Dat ook de bloemen 
ongelijk ontwikkeld worden, naar gelang van het 

verschil van de temperatuur, waaraan de plant is 

blootgesteld, laat zich verwachten, en is ook uit 
de specimina, welke hier voorhanden zijn, blijk- 

baar. Het karakter der soort kan alzoo niet blij- 

ven, gelijk het is bij nr CANnouue, De Italiaansche 

en Siciliaansche geleerden zullen wel niet in gebreke 

blijven dít nader toe te lichten 
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„Dezelve bereikt het hoogste toppunt. Op de meest 

verhevene standplaats heeft dit gewas zijne bladen 

volkomen onverdeeld , lager aan den berg zijn 

die deelen zeer fijn verdeeld. Welk eene heer- 

lijke gelegenheid voor kamergeleerden om nieuwe 

soorten te maken ! 

De tweede plant, een weinig lager tusschen de 
lava te voorschijn komende, is Anthemis aetnensis, 

en 1000 voeten lager is zeer gemeen Astragalus 

aetnensis, welke een allerzonderlingst voorkomen 

heeft, door de digt zamengedronge doornachtige 

takjes, welke, als het ware, kussens vormen van 

38—5 voeten middellijn en 2 voeten hoog, van eene 

grijsachtige kleur en met eene menigte fraaije roo- 

zenroode bloemen, Boomachtige, echter zeer kreu- 

pele en ziekelijke gewassen van Pinus sylvestris 

trof ik eerst aan, ver beneden de 7000 voet. Op 

den berg heerschen twee klimaten. De noord-, 

en westzijde zijn veel kouder dan de züid-, en 

oostzijde. Het is niet mogelijk door opzettelijke 

meteorologische waarnemingen hiervan een beter 

‘bewijs te leveren, dan door de vegetatie, welke 

de heerschende luchtsgesteldheid genoegzaam doet 

kennen. Naar de belangrijke waarnemingen van den 

Heer GemmerLARo, die aan de studie der klimati- 

sche gesteldheid van den Zéna zijn geheele leven 

heeft toegewijd, groeit de genoemde Pinus syl- 

vestris tot 6806 voeten aan de oost- en zuidzijde, 

en slechts tot op 5450 voeten aan de west- en 

noordzijde ; een verschil van 1356 voeten. Het- 

zelfde verschil heerscht er bij den eik, welke een 
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owvinig lager op den berg voorkomt, hóogstens 

25 voeten hoog wordt, met stammen welke onre- 

gelmatig , 3 —á4 voeten dik en alzoo ware gedroch- 

ten zijn, voorts bij den berk en de kastanje, welke 

zich tot op 3000 voeten verheft ten noorden en 

tot 5000 ten zuiden. Dit merkwaardig verschijnsel 

moet grootendeels veroorzaakt worden door de 

winden. Het is mij niet bekend dat iets dergelijks 

plaats heeft op andere bergen. Op de Píc van 

Teneriffe althans is het niet waargenomen. 

De dwerg-eikenbosschen waren mij, om den al- 

daar voorkomenden Zoranthus Europaeus , eene 

allerzeldzaamste echte parasiet, hoogst merkwaar- 

dig. Ik vond er dien in groote menigte en ver- 

heugde mij nu dat de takken niet zoo hoog stonden 

“als van de meeste boomen in tropische landen, 

waar men , wegens derzelver plaatsing op 80—100 

voet hoog staande takken, de parasieten vaak 

niet onder zijn bereik kan krijgen. De overige 

vegetatie was hier weelderig en overal in vollen 

bloei; mijne ingezamelde planten waren zeer be- 

langrijk en zoo vele, dat ik met een zwaar bela- 

den paard te Nicolosi bij den Heer Geuwerraro, 

terug kwam.” 

Onder de letterkundige botanische merkwaar- 
digen te Catania, welke Sprriraenmers aandacht 

trokken, was het meest volledige exemplaar van 

het Panphytum Siculum, Historia plantarum 

Stciliae, van Franc. Cupanvs, een Franciscaner 

monnik , hetwelk voorhanden is in de bibliotheek 

dier stad, met 809 platen in koper gegraveerd , 
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meestal evenwel in eenen zeer slechten staat. Een 
andere exemplaar zag hij in de Academia Gioe- 
nia, met slechts 651 platen, echter in beteren 
staat dan het eerstgemelde , en met het jaartal 
1713, Panormt, 2 voll. 4to. De platen stellen 

gewassen en eenige andere natuur-voorwerpen van 
sStctlië voor. Het schijnt dat, na het trekken van 
slechts zeer weinige exemplaren, de koperen pla- 
ten, op welke wijze dan ook, zijn verloren ge= 
gaan (1). 

Wij kunnen onzen reiziger niet overal volgen , 

noch alle de zonderlinge omstandigheden vermel= 

den, in welke hij zich nu en dan heeft bevonden. 

Zoo zien wij hem nu eens bezig zijnde met her- 

boriseren in de bouwvallen van het vermaarde 
theater van Faormina, en aldaar vervolgd door 
twee kranken, die hem voor een’ arts aanziende, 
hem smeekten om geneesmiddelen; dan weder op 
de hoogten van Messina aan het inzamelen van 
gewassen, of in de prachtige haven dier stad en 

in de grachten tusschen hare vestingwerken zich 

bezig houden met het inzamelen der hem z00 ge- 

liefde algen; of, eindelijk tegenwoordig bij de 

…(1) Sreurenrus (Bibl. bot. 1740, p. 47. a. h. v‚) spreekt 
slechts van 700 platen. In de Bibliotheek van den 

Heer Baron pe Lessert, te Parijs, is een exemplaar 

van den tweeden druk, in 1713 uitgegeven door 
ANT, BoNNANI, een’ der leerlingen van CuPANus. 

Prof. Berroronr van Bologna heeft die afbeeldin= 
dingen teruggebragt tot de tegenwoordige nomen- 
clatuur. 
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plegtige viering van het hooge feest van de Be- 

schermvrouw der Messinianen, Van Messina begaf 

hij zich langs de noordkust van Steile, met eene 

stoomboot naar Palermo , alwaar hij echter Trneo 

niet ontmoette; hij nam zijne planten aldaar in 

ontvang, keerde naar Napels terug, en is over 

Genua, gelijk ik vermoede, want hier houdt 

zijn reisverhaal op, en voorts over Frankrijk naar 

Holland ‘teruggekeerd. 

Onder zijne papieren vond ik een stuk getiteld: 

Herborisationes in Sicilia , hetwelk eene optelling 

bevat van de door hem in dat eiland gevondene 

planten. Zijne bijdrage tot de Flora van Stczlie 

zijn in de supplementen op de Flora Sicula, 

auct. Gussone, Weap. 1834 en later, opgenomen. 

De Reale Accademia de Peloritant, te Messina, 

benoemde hem, in 1833, tot haar medelid, 

In het jaar 1834, kort na mijne vestiging te 

Amsterdam, viel mij het geluk te beurt om met 

hem kennis te maken, Aan een zijner nabestaanden 

had ik, bijna zou ik zeggen, het toeval te danken 

van met hem in betrekking te komen. Hij zelf 

zou niet ligt daartoe de eerste aanleiding hebben 

gegeven, want hij had te weinig dunk van zich 

zelven, om zich daarvoor aan te bieden. Ik zal 

nimmer dat eerste bezoek bij dien liefhebber, 

(zoo hoordemen hem wel eens noemen) vergeten, 

Zijne grondige kennis maakte den diepsten indruk 

‚op elk, die hem van naderbij leerde kennen. Die 

eerste ontmoeting was de aanvang eener veeljarige 

vriendschappelijke betrekking, welke tot aan het 
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laatst -van zijn leven heeft voortgeduurd. Van 

toen af werd naauwelijks door een van ons, bui- 

ten den ander, eenig wetenschappelijk onderzoek 

ondernomen; wij behartigden de wetenschap met 

gelijke inzigten, met dezelfde ingenomenheid en 

de innigste wenschen om iets tot hare uitbreiding 

toe te brengen. 

SrprircenBersS herbarium was toen reeds aan- 

merkelijk uitgebreid. Zijne eigene reizen, zijne 

betrekkingen met buitenlandsche kruidkundigen 

van den eersten rang, — vooral met de geleerden 

van Parijs en Berlijn, en met von Maarrus, 

en LenmAsN — droegen allen zeer veel bij om 

dien schat te doen vermeerderen. Een twintigtal 

herbariën , door reizigers in verschillende wereld- 

deelen bijeengebragt en tot niet geringen prijs van 

dezen verkregen, vermeerderden dezen weten 

schappelijken rijkdom in groote mate. Het aantal 

soorten waaruit het bestond, kon toen al ligt op 

20,000; dat der specimina zeker wel op het dub- 

bele aantal geschat worden. In die verzameling 

was eene voorbeeldelooze orde, die tot in de 

minste bijzonderheden geheel en al wetenschap- 

pelijk was, ingerigt naar den Prodomus, naar 

ExpmicneR, of naar goede monographiën. In die 

rangschikking scheen hij vooral pr CAnporre's 

herbarium tot model te hebben genomen. Het 

geen daaraan de grootste waarde bijzet, is dat 

die verzameling , meerendeels uit dusgenaamde 

authentieke exemplaren bestaat. De planten van 

Eck Lon, Zexnena, Drece, Porrric, SCHOMBURGK, 
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Maxrrtos, SieBen, ZoLLiNGER ‚ Course, Paeiss „ 

Scurmeer , zijne eigene collectiën van Zfalie, Sici- 

lie, Suriname maken er een voornaam sieraad van. 

Men vindt in dat herbarium zijne eigene aantee— 

keningen, uitvoerige, kritische synonymen, en, 

hetgeen voor de kennis van den invloed, dien het 

verschillend klimaat op dezelfde soorten van plan- 

ten uitoefent, allerbelangrijkst is, vaak dezelfde 

soort van de verst verwijderde landen, waar zij 

voorkomt en van de meest onderscheidene stand- 

plaatsen, waar zij zich ontwikkelt. 

Het gedeelte der wetenschap, hetwelk bepaalde= 

lijk de verschijnselen van het plantenleven betreft, 

moest hem van zelve minder tot zich trekken , om- 

dat hij de wetenschappen, welke inzonderheid 

dat gedeelte der planten-physiologie tot grondslag 

dienen, nooit opzettelijk had beoefend. Hij 

stelde er evenwel het grootste belang in, om de 

ontdekkingen of nasporingen, door anderen, op 

dit veld van onderzoek gedaan, na te gaan. Daarom 

droeg hij eene onbeperkte achting toe aan de voor- 

name phytotomen van onzen tijd en aan de natuur- 

en scheikundigen, die het licht hunner wetenschap- 

pen bezigden, om de levensverrigtingen van het 

plantenrijk te verklaren. Hij was een onvermoeid 

en gelukkig beoefenaar der organenleer ; dit onder- 

zoek der deelen moest hem dienen tot betere vesti- 

ging of kennis van de familiën en geslachten. De 

ontwikkeling van het planten-ei stond daarbij op 

den voorgrond. Wie hem den mikroskoop had 
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zien behandelen, benijdde hem het talent en de 
vaardigheid „ welke-hij, daarbij toonde te bezitten, 

Tot dus verre had hij nooit iets in publieken 
druk gegeven. Hij had eene afkeer van middel- 
matigheid en. geen lust om het talloos heir van 
geschriften , vaak onbekookte en ephemére voort= 
brengselen, te vermeerderen. Menig een, die niet 

voor het kleinste deel gezien of ondernomen had, 
van hetgene. hij deedt, zou boekdeelen vol in de 
wereld gezonden hebben , over eene reis naar zui- 
delijk Europa. Ik zal in het midden laten of hij, 
door steeds te zwijgen, wel hebbe gedaan ten 
aanzien van zijne wetenschap en zijn vaderland, 

Maar dit toch zal ieder toestemmen, dat al te 

groote nederigheid in den beoefenaar der weten- 

schappen, vaak uitloopt op miskenning of gering- 

schatting van ware verdiensten. Beide waren , te 

lang, Serircenpens deel. 

De zucht om, ook door eigene aanschouwing, 

den. plantengroei en de schoone natuurtooneelen 

der- keerkringslanden te leeren kennen, wordt in 

den kruidkundige vaak eene onweêrstaanbare be- 

geerte, die zich door geenerlei redenen of hinder- 

palen laat bedwingen of weêrhouden. Die de 

natuurschilderingen van. von Huwsorpr , de werken 

van vox Marrrus en anderen, heeft leeren kennen, 

gevoelt zich, als het ware, er toe gedrongen. Ge- 

zondheid en leven staan er echter wel eens bij op het 

spel. Vragen wij toch welke uitkomsten die geest- 

drift vaak oplevert, de geschiedenis van het uiteinde 

van onzen Kuur en van HasseLT, van Bore, Hor- 
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ner, Forsten en anderen zal het antwoord op die 

vragen geven. Zulk eene zucht, maar uit de edele 

aandrift ontsproten, om te leeren kennen wat aan 

onze kennis ontbreekt, deed Srpriraeazenr besluiten 

om zich naar de kolonie Suriname te begeven, die 

tot dus verre zoo weinig, in botanisch opzigt , 

bekend was. In het begin van 1837 besloot hij 

om dat land te gaan onderzoeken, en opdat hij 

hierin naar eisch zou kunnen slagen, begon hij, 

reeds vroeg in dat jaar, aanteekeningen te maken 

uit de voorname kruidkundige werken, welke 

zijne nasporingen, daar te doen, moesten toe- 

lichten. De werken van Prumien, Ausrer, SwaARz, 

Korra, Merer, von Manrivs werden geraadpleegd, 

tallooze schetsen en ontledingen in omtrek op 

het papier gebragt, de voornaamste tropische 

Amerikaansche vormen op nieuw doorgeloopen, 

en de geheele literaire voorraad in, een kort be- 

stek bijeengebragt. Hij ging op reis. in het na- 

jaar, met eenen bodem van het Amsterdamsche 

huis der Heeren InsingenR, de Wilhelmina Maria, 

kapt. Arxzs. Hoe weinigen gaan zóó voorbereid 

eene wetenschappelijke reis aanvaarden als hij ! 

Wij volgen hem hier niet, in hetgeen hij heeft 

opgeteekend bij zijnen togt over den onmetelijken 

oceaan, gedurende welken de beden der zijnen 

voor het dierbaar leven van den beminden zoon 
en broeder werden opgezonden, en de wenschen 

van alle beminnaars der wetenschap den edelen 

en belangloozen reiziger volgden. 

Na eene voorspoedige reis van 37 dagen, zette 
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onze vriend den 18den November , te Paramartbo; 

voet aan wal. Hij genoot eene zeer welwillende 

ontvangst bij den Gouverneur-Generaal, Baron 

VAN HreGkeEREN, en de meest geachte inwoners 

der stad en der kolonie; hetgeen niet weinig bij- 

droeg om hem, in zijne moeijelijke onderneming , 

met opoffering van eigene middelen en van zijne 

gezondheid, alleen in het belang der wetenschap 

gedaan, aan temoedigen. Hij vond bij allen ruim- 

schoots ondersteuning. Ik zou eene lange lijst van 

namen moeten geven, indien ik al de waardige 

ingezetenen der kolonie moest vermelden , aan wie 

hij zich voor hunne hulp en gastvrije ontvangst ver- 

pligt of door vriendschap verbonden rekende. 

Het laat zich verstaan, dat onze reiziger niet 

draalde in het ten uitvoer leggen van zijne voor- 

nemens, Reeds den 20sten November toog hij, 

des morgens te half zes ure, met eenen neger, 

naar de Zaan van Tourtonne, nabij de stad. 

Welk eene menigte van heerlijke gewassen mogt 

hij aanschouwen ! Alle boomen waren bedekt met 

parasiten of pseudo=parasiten en vooral met Or- 

chideën, in vollen bloei. Dergelijke excursiën , 

in de nabijheid der stad, werden meermalen al- 

tijd in den vroegen morgen vóór de sterke hitte 

van den dag en met goed gevolg ondernomen; 

doch weldra werden zij ook verder uitgestrekt , 

inzonderheid naar plantagiën , werwaarts men zich, 

de rivieren op en af, begaf, meestal in tenthooten , 

zijnde groote en sterke vaartuigen, waarin men des 

noods nachtverblijf kan houden. Zoo bezocht hij een 
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aantal plantagiën en de nabij gelegene bosschen 

aan de rivieren van Suriname, de Saramacca, de 

Coppename, de breede Commewyne, de boven 

Commewyne. Op Canawappibo, aan de laatst- 

gemelde rivier, troffen de sierlijke Palisade-palm 

(Euterpe oleracea Mart.) en de Mauritie- palm 

(Mauritta flexuosa L.) zeer zijne aandacht. Beide 

komen daar in groote menigte voor. Dat inzonder- 

heid de schoone planten - familie der palmen hem 

moest aanlokken, was van den ervaren kruidkun- 

dige, die voor 't eerst de tropische luchtstreek be- 

zocht, te verwachten. Wij zullen elders de soorten 

van deze familie, welke hij in de kolonie heeft aan- 

getroffen, vermelden. 

Het bezoek der zoogenaamde oorspronkelijke 

bosschen was het toppunt zijner wenschen. Dit 

blijkt vooral uit de volgende brieven van daar 

door hem aan mij gerigt, welke tevens doen zien 

dat evenmin hier, als op Stcilie, het genot on- 

vermengd was. 

« De vegetatie van dit land (dus schreef hij den 

2Isten December 1837) overtreft alles wat men 

zich kan voorstellen ; gestadig sta ik in bewonde- 

ring over de ontzettende menigte van gewassen, 

welke mij omringen; zelden wordt er een boom 

gevonden, welke niet met eene menigte parasiten 

of pseudo-parasiten bedekt is; de laatsten bestaan 

meestal in Bromeliaceën, Orchideën en Filices. 

Echter bloeijen, op dit oogenblik, zeer weinige 

van dezelve, Dit is mij zeer aangenaam, want 

waarlijk, ik heb de handen reeds vol genoeg met 

h 
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hetgeen nu in bloei is. Elke morgen van 5% tot 

9 4 10 uren doorloop ik, vergezeld van twee 

mulatten , de bosschen in de nabijheid dezer stad, 

Dit kan zonder gevaar geschieden, de slangen en 

andere wilde dieren zijn, wel is waar, aldaar 

zeer menigvuldig, maar zij vlugten op het minste 

geraas. Ik kan U verzekeren, dat ik even gerust 

in deze onmetelijke bosschen herboriseer, als ware 

ik nog in Europa, Menigmaal denk ik om U, 

met den wensch dat wij gezamenlijk de pracht 

van deze nimmer stilstaande vegetatie konden aan- 

schouwen. Steeds moet ik alleen werken; men- 

schen, die zich liefhebbers noemen, vindt men ook 

te Paramaribo ‚maar geen enkele heeft een zweem 

van wetenschappelijke kennis. Zelfs de gemeenste 

tuinplanten staan hier onder verkeerde benamingen. 

In de voorgaande week maakte ik een togtje naar 

eenige plantaadjen in de boven- en beneden Com- 

mewyne; bij deze gelegenheid bezocht ik eenige 

van de primitieve bosschen, welke reeds eene 

verschillende vegetatie van die bij Paramaribo 

opleverden ; dit verschil, zegt men, is nog veel 

grooter in het district Para, hetwelk ik denk 

later te bezoeken, 

Het inzamelen van gewassen gaat hier met de 

grootste moeijelijkheden gepaard; dikwerf is men, 

om de bloem van eenen boom te plukken, genood- 

zaakt denzelven om te hakken, en dit is niet al- 

tijd doenlijk; de takken, bladen, zelfs van de 

kleinste gewassen, zijn letterlijk overdekt met 

mieren van allerhande grootte, Echter is deze 
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onaangenaamheid nog niets, in vergelijking van 

die, welke men ondervindt, bij het droogen der 

exemplaren, daar de vochtigheid van den damp- 

kring uitermate sterk is, waardoor alles beschim- 

melt en verrot. Laat men de planten langer dan 

24 uren tusschen hetzelfde papier, zoo vindt men 

alles bedorven. Dit is reeds het geval geweest, 

met hetgeen ik in den beginne verzameld had; en 

niettegenstaande alle de mogelijke zorg, welke ik 

nu gestadig aanwend, zoo is het mij niet gelukt 

om te beletten, dat de meeste soorten hare bladen 

en dikwerf ook de bloemen laten vallen. Met het 

uiterst geduld, ben ik dagelijks 4 à 5 uren bezig 

om de papieren te verwisselen, en waarlijk dit is 

eene niet zeer aangename bezigheid, welke ik 

echter aan geen ander durf toe te vertrouwen. 

Ga ik nu na eene of andere plantaadje, zoo moet 

ik noodzakelijk alle de nog niet drooge exemplaren 

medeslepen , met het noodige papier om te verwise 

selen. Nu kunt gij oordeelen of mij veel tijd tot 

schrijven of zelfs tot het determineren van planten 

overblijft; deze laatste ontbering is mij zeer on- 

aangenaam. ’ 

Een andere brief van 21 Febr. 1838 hield, on- 

der anderen, het volgende in: 

« Sedert mijn vorigen brief ben ik gestadig aan 

het rondzwerven geweest, zoo dat ik mij durf 

vleijen de landstreek langs de Commewyne lame- 

lijk goed te kennen; de oevers dezer rivier, ge= 

heel en al bebouwd zijnde, valt het niet onge- 

makkelijk dezelve zeer hoog op te varen. Dit is 
h* 
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niet het geval met de overige rivieren dezer ko- 

lonie, vooral de Saramacca en Coppename , welke 

ik echter later gelegenheid hoop te hebben om te 

bezoeken. Het is mij dus, tot nu toe, onmoge- 

lijk eenig verslag te doen over de vegetatie van 

dit land; te meer, daar de landen, door welke 

de Commewyne stroomt, slechts aangespoelde 

gronden zijn en deze niet dat eigenaardige aan- 

zien opleveren, als die van Para en de boven- 

Suriname. Binnen weinige dagen zal ik mij 

daarheen begeven, en reken eene aanzienlijke 

buit van daar mede te brengen. Wij zijn thans 

in het begin van den kleinen droogen tijd en 

echter regent het nog dagelijks. Gij kunt U geen 

denkbeeld vormen van de massa waters, welke 

gedurende den regentijd gevallen is. Het geleek 

naar eenen zondvloed. Te Waïampibo zijnde 

(dit is de laatste plantagie op de boven-Comme- 

wyrie), maakte ik een paar togtjes in het bosch, 

waar het water op vele plaatsen tot op vier voeten 

hoogte stond; het onaangenaamste hiervan is, dat 

het niet mogelijk is eenigen boom- of ander gewas 

met naauwkeurigheid te onderzoeken. In die 

moerassige bosschen vindt men in overvloed den 

Mauritie-palm, welke eene hoogte van 40 à 50 

voeten bereikt, en een waar sieraad van deze 

landstreek is. Behalve deze palmsoort, wordt 
hier eene menigte andere palmen gevonden , wier 

onderzoek mij uiterst moeijelijk valt, en met de 

oppervlakkige beschrijving van het Systema van 

Sprenaer, kan men dezelve niet met zekerheid 
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bestemmen. Alle de deelen van deze zoo schoone 

planten zijn van zulk eene grootte, dat het niet 

mogelijk is behoorlijke specimina naar Europa 

mede te brengen. Daarbij komt nog, dat, bij het 

droogen van eene bloeijende regime , alle de bloe- 

men en vruchten afvallen. Hoe aangenaam zoude 

het mij zijn eene volkomene bloemsteng van deze 

Mauritiu flexuosa naar Holland te zenden. Hare 

lengte bereikt acht à tien voeten en dezelve draagt 

eenige honderden vruchten. Eene palmsoort, welke 

hier, bij Paramaribo , in menigte gevonden wordt, 

is vooral merkwaardig doordien het einde van hare 

bladstelen met zeer sterke teruggebogene haken 

voorzien is, door middel van welke zij in de hoog- 

sle boomen kruipt, daar de stam te zwak is om 

regtstandig te groeijen. Naar alle waarschijnlijk- 

heid is deze species de Desmoneus polyacanthus 

van von Marrrus. ” 

Wij zouden hier het dagboek van zijne reis en 

zijn verblijf in Suriname moeten doorloopen, om 

zijne belangrijke ontmoetingen aldaar mede te 

deelen. Doch, ik geloof dat de bovenstaande uit- 

treksels uit brieven en andere reeds medegedeelde 

aanteekeningen (1) voldoende aantoonen, met 

welk eenen ijver hij voor de goede zaak bezield 

was. Van ongeveer 1200 species, maakte hij voor- 

loopig aanteekeningen in de bosschen zelve, en 

deze bewijzen even zeer voor zijne veelomvat- 

(1) Zie: Sporraenpen’s Botanische Nalatenschap, Ie 

in dit Tijdschr, XIL D, bl, 163. 
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tende plantenkennis, als voor zijnen tact als waar- 

nemer. 
Bij zijne terugkomst uit de bosschen in de stad wer- 

den wel die voorloopige aanteekeningen uitgebreid , 

maar zij hielden dan reeds de opgave in van de meest 

belangrijke karakters. De toestand der voorwerpen 

getuigde van de kennis waarmede zij waren inge- 

zameld en liet alzoo niets te wenschen over. Het 

grootste deel der door hem bijeengebragte gewas- 

sen werd vooraf door hem naar Holland gezonden 

en aldaar door den Heer Braavw en den schrijver 

dezer regelen voorloopig verzorgd. 

Dat SrrireerBER , hoezeer beoefenaar der we- 

tenschap in den strengst wetenschappelijken zin , 

echter de toepassing niet uitsloot, bewijst het be- 

lang dat hij stelde in de kennis van nuttige plan- 

ten, ook in betrekking tot den bloei der kolonie. 

Hij heeft aanteekeningen gemaakt omtrent inland- 

sche boomsoorten der Surinaamsche bosschen, 

welke tot timmerhout zouden geschikt zijn; verder 

over eetbare bosclivruchten, over de vruchten in 

de kolonie gekweekt , over moeskruiden, genees- 

middelen , enz. (1). 

In Suriname heeft SpriraerzeR eene naauwe 

vriendschap aangegaan , onder anderen, met den 

Heer H. C. Focke, Lid van het Geregtshof te 

Paramaribo, een groot en belangeloos voorstan- 

(1) Aangaande de aandacht, welke hij schonk inzon- 
derheid aan de geneesmiddelen die het plantenrijk 

in de kolonie oplevert, zal ik bij eene latere me= 

dedeeling een belangrijk bewijs aanvoeren. 
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der der wetenschap. Focke was een der wein1- 

gen aldaar, met wien hij later, vooral in be- 

trekking tot de wetenschap, in briefwisseling ge- 

bleven is. 

De uit Holland ontvangene berigten aangaande 
den zorgelijken toestand waarin zijns vaders ge- 

zondheid verkeerd had, en het invallen van den 

regentijd, die voor het botaniseren zoo uitnemend 

ongeschikt was, deden hem besluiten om naar 

Europa terug te keeren. Hij vertrok den 17den 

Julij 1838 van daar, aan boord van het fregat 

Sophia Maria, en verliet de kolonie, vol dank- 

baarheid voor de tallooze bewijzen van vriend- 

schap en ondersteuning zijner pogingen, van wege 

de voornaamste ingezetenen, de eigenaars of be= 

stuurders der plantagiën, en niet zonder voldaan 

te zijn over den schat van kennis, dien hij al weder 

had opgedaan, en de zaken , die hij met zich voerde. 

In het begin van Augustus 1838 kwam hij, na 

eene afwezigheid van ruim tien maanden, waar- 

van hij er ongeveer acht in de Kolonie had door= 

gebragt, in Amsterdam, oogenschijnlijk althans, 

in gezondheid terug. Hij heeft sedert, tot aan 

zijne ziekte, in Januarij 1842, die later een eind 

aan zijn kostbaar leven gemaakt heeft, op zijne 

wijze gearbeid, om de verkregene schatten tot nut 

der wetenschap te doen strekken. Al spoedig was 

alles daartoe geordend, Hij heeft zijne Suri- 

naamsche verzamelingen in zulk een voorbeeldeloos 

volkomen toestand bijeengebragt, dat men kan 

zeggen, dat daar niets aan ontbrak, 
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Zal Sprircerera eene Flora van Suriname uit- 
geven? vroegen sommigen. Niets kon minder op- 

komen in hem, die zóó wars was van het leveren 

van onvolkomene zaken, en zóó overtuigd , dat 

dit, na een verblijf van acht maanden in de ko- 
lonie , volslagen onmogelijk was. Het plan om 

eenige Zllustrationes Florae Surinamensis te le- 

veren, heeft hij echter reeds van den aanvang 

gehad, en werkelijk is hij met de uitvoering daar- 

van op eene groote schaal begonnen. De toene- 

nemende verergering van zijne gezondheid heeft 

echter deze onderneming doen staken en alzoo 

de groote sommen gelds door hem zoo ruim- 

schoots daartoe ten beste gegeven, doen verloren 
gaan. 

De eerste vrucht van zijnen letterarbeid betrof 

het schoone en merkwaardige geslacht der Gen- 

tianeën, Voyria. Hij gaf eene optelling van de 

soorten, met bijvoeging van eene diagnostiek van 

de nieuwe door hem ontdekte, en algemeene op- 

merkingen omtrent het geheele geslacht (1). In 

hetzelfde jaar leverde hij eene uitvoerige verhan- 

deling over de varens der kolonie (2). In 1841 

bezocht hij Engeland, met het doel om, in het 

(1) Observationes de Voyria. Seripsit F. L. Serrr- 
GERBER. Tijdschr, voor Nat. Geschied, en Phys, 

Vi. 129. 1840. 

(1) ZEnumeratio Filicum et Lycopodiacearum quas in 

Colonia Surinamensi legit F‚ L. SpuirernBEnR, 

t. a. pl. VII. 391. 1840, 
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Britsch Museum, de herbariën van Sroane, Pruc- 

KENETT, KarupreR , maar bovenal in betrekking 

tot zijne Surinaamsche planten , dat van den Fran- 

schen reiziger Avrrer te vergelijken. 

Deze vergelijking , zoo nuttig voor SprirGrRrpeas 

eigene plantenkenis, was dit in menig opzigt voor 

Avrrer's verzameling en dus voor het Britsch Mu- 

seum. Zijne kritische opmerkingen over en verkla- 

ringen van enkele plaatsen van het bekende werk van 

dezen laatsten over de Flora van Fransch Guiana, 

waren meermalen zeer gewigtig. Hij heeft nim- 

mer gehoor willen geven aan mijnen wensch, dat 

hij die afzonderlijk zou bekend maken, of er al- 

thans meer uitvoerig in andere geschriften over zou 

spreken. Zijne opmerkingen zijn veelal bevat in 

de korte aanteekeningen, welke hij heeft gegeven 

over Surinaamsche planten-familiën. Die niet zóó 

grondig als SprrreenserR, het werk van Aunrer 

heeft bestudeerd, zal ze welligt niet eens, in de 

door hem uitgegevene stukken, opmerken. 

Het ligt buiten ons bestek om veel te zeggen 

over die Londensche reis, welke hem echter nog 

het voordeel heeft opgeleverd van de persoonlijke 

kennismaking met de Engelsche geleerden, en van 

den beroemden Scnompunek , die, ook gelijktijdig 

met SpriraenBer , een aangrenzend deel van tro- 

pisch Amerika, de Engelsche kolonie Demerary, 

heeft onderzocht. Men voege hierbij nog dat er 

reizen door hem naar Parijs, Génève, Munchen, 

Weenen, werden ondernomen, om in de voor- 
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name herbariën vergelijkingen te doen. Hij vond 

overal medewerking en ondersteuning en was steeds 

onvermoeid in het erkennen van de bereidwillig- 

heid van zijne vrienden, de Heeren Linprev, pe 

Lessenr, GuirLemin, Decarsne, Aurm. DE CAN- 

DOLLE , vON Martius, EnpricuerR, Fenze en an- 

deren. Bij zijne terugkeer, heeft hij achtereen- 

volgens eenige stukken over de Flora der ko- 

lonie, hetzij bij ons, hetzij elders het licht doen 

zien (1). 

Van den tijd zijner terugkomst uit Suriname had 

hij, vooral in den winter van 1839, geleden aan 

langdurig rheumatisme, later aan congestien naar 

het hoofd, die evenwel toenmaal voor geneeskundige 

behandeling en diëet en eene herhaalde badkuur 

schijnen te zijn geweken. In hoe verre die aan- 

doeningen als gevolgen van zijne Surinaamsche reis 

zouden kunnen beschouwd, of als de voorloopers 

van zijn volgend lijden moeten gehouden worden , 

zou ik niet durven beslissen; genoeg is het te weten , 

(1) Wotice sur une nouvelle espèce de Vanille, Ann. 

d. Sc. nat. II. Série. XV. 

De Bignontaceis Surinamensibus. Tijdschr. voor 
nat. Gesch. IX. p. 5. 1842. 

De plantis novis Surinamenstbus, t. a. pl. IX. 

95. 1842. (Dilleniaceae, Anonaceae, Tiliaceae, 

Ternstroemiaceae , Sapindaceae, Leguminosae, Min 

moseae.) 

Description du Genre Urania. Tijdschrift van 

het Koninkl, Nederl. Inst. 1843. p. 303. 



113 

dat, na zijne terugkeer van de meergemelde reize , 

hij nimmer het ongestoord genot eener goede ge- 

zondheid heeft gehad, zoo als in de jaren, die 

dezelve het naast waren voorafgegaan. 

In Januarij 1842 trof hem, te midden zijner 

wetenschappelijke bemoeijingen, een aanval van 

hemiplegie, die in gedeeltelijke verlamming ein= 

digde. Ik waag het niet om de bedroevende ver- 

schijnselen op te noemen van het lijden , dat sedert 

gevolgd is, dat allen , welke , met de zijnen, in den 

waardigen man belang stelden, met den diepsten 

weemoed vervuld heeft, en waarvan de aard, naar 

het gevoelen van zijne kundige Artsen (1), in 

eene plaatselijke chronische ontsteking en opvol- 

gende verweeking in de hersenen moet bestaan heb= 

ben. Tot kort voor zijnen dood, heeft hij zich 

nog met de geliefde wetenschap bezig gehou- 

den , waaraan het grootste deel van zijn leven was 

toegewijd geweest. 

Waartoe hebben SpriraengeR’s bemoeijingen 

voor de wetenschap geleid? Zie daar een onder- 

werp dat ik nog moet ter sprake brengen en in 

‘t kort zal toelichten, vooral voor hen, die hem 

piet in zijne waarde gekend hebben, noch op ge- 

noegzame hoogte in de wetenschap. zijn, om in 

hem iets anders te zien dan een verzamelaar, wien 

welligt de drijfveêr van ijdelheid, als of hij alles 

(1) De Heeren Dr, Rrve en LrenNum, 
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wilde bezitten , wat anderen niet kon ten deele 

vallen, niet geheel vreemd was: eene verdenking, 

boven welke hij wel verheven was, maar die hij 

bij enkelen min kundigen of niet welgezinden, niet 

schijnt te hebben kunnen ontgaan. 

De verzameling van planten, die zijn herbarium 

zamenstellen is, ook om de wijze, waarop zij is 

ingerigt, om de naauwgezetheid, die in alles door- 

straalt, den echt wetenschappelijken geest, die er in 

heerscht, zeldzaam, bij ons eenig in hare soort. 

Of nu het bijeenbrengen van natuurvoorwerpen 

nuttig zij voor de wetenschap, en of zij die hier- 

aan hunne krachten, alle hunne middelen en hun 

leven wijden, verdiensten hebben, dit zal men 

wel niet betwijfelen ; maar zeker is het niet alge. 

meen genoeg erkend , welk eene mate van kunde 

en ervaring er toe noodig is, om zóó te verza- 

melen, dat het verkregene eene goede bouwstof 

voor de wetenschap worde, 

Maar hij die de goede bouwstof, welke hij zelf 

aanbragt, goed bewerkt, opdat zij diene voor 

de grondvesten van het op te rigten gebouw , heeft 

zeker nog meerdere verdiensten, Zoo arbeidde 

BrernanD pr Jussieu aan de grondslagen der we- 
tenschap, in den tuin van Zrianon. Wat zij 

thans is, werd zij in de eerste plaats door dien 

grooten man, die zijn geheele leven aan de vol- 

making van het natuurlijk stelsel heeft gearbeid en 

wiens naam en roem door eeuwen zullen vast staan, 

hoewel hij die niet door talrijke geschriften heeft 
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gevestigd. Naar het voorbeeld van groote mees- 

ters, heeft Srprrroensen gewerkt aan den Codez 

der wetenschap. Het aandeel dat hij daaraan had, 

blijft hem onontvreemdbaar ;want het onweêr= 

sprekelijk bewijs van het goede dat hij stichtte, is 

in zijn plantenschat bewaard gebleven. Wat hij, 

op goede gronden van innige overtuiging en naauw- 

gezette overweging, had aangenomen, daarvan 

week hij niet gemakkelijk af. Hij verdedigde dit 

dan ook nimmer nader, tegen de twijfelingen , de 

gispingen, de, niet altijd tot rijpheid gekomene, 

onderzoekingen van anderen. Daarom heeft hij 

die ook nimmer tegengesproken, Wanneer hij 

eenen boom van 80 voeten hoog, door anderen, 

naar kreupele exemplaren, zag beschrijven als een 

gewas van geringe grootte ; — wanneer hij planten, 

welke sedert eene halve eeuw bekend waren, als 

nieuwe geslachten onder brommende benamingen , 

zag opgedischt, als of zij nooit door eenig kruid- 

kundige gekend waren geworden; — wanneer , 

eindelijk, enkele zeer kundige en ervaren mannen 

hem grove dwalingen toeschreven , terwijl zij zelve 

'teerste dwaalden, — dan was het voor hem 

voldoende om met de bewijsstukken aan deskun- 

digen, bij herhaling, de overtuiging te leveren , dat 

de dwaling aan hunnen, niet aan zijnen kant was 

en dat zijn geweten vrij was van de schuld om 

der wetenschap, die hij zoo lief had, die hem 

zoo heilig was, te schaden, 
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Zijn voorbeeld, dat van een klassiek , naauw= 
gezet en belangloos beoefenaar der wetenschap , 

zal, ook na zijn verscheiden, tot nut strekken 3 

zijn arbeid , al heeft hij er niet mede geschitterd, 

is niet verloren. De bouwstof door hem aange= 

voerd en goed bewerkt, zal, met die van zijne 
beroemde tijdgenooten, der Kruidkunde tot voor= 

deel blijven. Mogt zij der wetenschap in Neder= 

land duurzaam tot hoeksteen zijn. 

Amsterdam, Augustus 4845. 

W., H. pe Vriese. 
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Synopsis plantarum florae classicae oder : 

Vebersichtliche Darstellung der in den 

Klassischen Schriften der Griechen und 

Römer vorkommenden Pflanzen, nach au- 

toptischer Untersuchung im Florengebiete 

entworfen und nach Synonymen geordnet, 

von C, Fr4as, Med. Dr. München 1845. 

XXXIX, en 320 pp. 

Niettegenstaande vele Natuur-onderzoekers en 

Kruidkundigen, en daaronder mannen als Cuvier , 

SprenceL , Link , om van anderen niet te gewa- 

gen, hunne pogingen vereenigd hebben, om de 

namen van dieren en planten, die bij de classieke 

Schrijvers voorkomen, te bepalen, moet men ech- 

ter erkennen, dat deze kennis nog zeer gebrek- 

kig is, en dat dit gedeelte der wetenschap zeer 

veel te wenschen overlaat, Daarom verdient reeds 

ieder streven om deze kennis uit te breiden, aan= 

gemoedigd te worden; maar een geschrift als dat, 

hetwelk wij thans aankondigen, moet zoowel bij 

eigentlijke Philologen en vrienden der classieke 

Literatuur als bij Kruidkundigen eene levendige 

belangstelling opwekken, en wij hebben daarom 

gemeend, de aandacht der lezers van dit Tijd- 

schrift er op te moeten vestigen. Niet alleen dat 

de Schrijver van dit werk overal de bewijzen eener 
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uitgebreide belezenheid in de oude Schrijvers le- 

vert, dit heeft hij met velen zijner voorgangers 

gemeen; maar hij heeft dat boven de meesten 

huuner vooruit, dat hij door een achtjarig ver- 

blijf in Griekenland, gedurende welken tijd hij 

het onderscheidene malen, in allerigtingen, door 

kruiste, in staat werd gesteld, om zich door 

autopsie met de Grieksche Flora bekend te ma- 

ken, waardoor hij meer zekerheid aan zijne be- 

palingen konde geven en vele dwalingen vermij- 

den, waarin sommige zijner voorgangers onwille- 

keurig zijn vervallen. 

Het kan natuurlijk ons oogmerk niet wezen, 

om eene beoordeeling van zijn boek te geven, 

maar wij zullen ons tot eene korte opgave van 

den inhoud bepalen. In de Inleiding, die in vijf 

deelen gesplitst is, wordt ten eerste de oude 

Kruidkunde tot aan den ondergang van het Wester- 

sche Keizerrijk geschetst (S. 1—9). Daarna worden 

de kruidkundige onderzoekingen der nieuweren, bij- 

zonder in het Nieuw-Grieksche Koningrijk onder- 

nomen , vermeld (S. 9—27) ; het derde gedeelte 

bevat eenige mededeelingen over het klimaat en 

den invloed daarvan op de vegetatie, waarbij 

tevens de voornaamste ziekten der planten, die 

aan Tueornrastus bekend waren, herinnerd wor- 

den (S. 27 35.). Dit aantal is vrij groot; de 

Schrijver noemt ons dozgoBohtouóg — corgofoÂta, 

mÂos, Wöpa val oi voydtar, opaxehrouós, Aorés , zó 

zoayäv — Úlouaveip, Óoág — piveodar, dguyivior, 
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ozwohykeouós , ènrhryEis , kav9uós. Daarna ontvangen 
wij eene opgave over de hoogten der groote ge« 
bergten (S. 35 —36) ; vervolgens een overzigt over 
de streken der Grieksche Flora (S. 37—48). Daarna 
volgt de Flora, het eigenlijke werk, terwijl een 
uitvoerige Latijnsche systematische bladwijzer en 
een Grieksch naam-register het naslaan van dit 

boek gemakkelijk maakt. 

Ten einde den lezer met de wijze van bewer 

king bekend te maken, zullen wij eene proef mede- 

deelen. Wij nemen, daar de eene of andere keus 

moeijelijk is, het eerste artikel, S, 49, 50, 

I, PaApiLIONACEAE, 

«1. Genista acanthoelada DC. (Spartium hor- 

ridum Sm. pr. fl. gr.) Stachelgrinster, 

Mêlawa ita Hippoer. morb, mul. 2.660, wo 
Galenus auf gorádadov dowpareóv deutet. (Expos. 

voc. Hipp.) 

_oxoprios Theophr. h. pl. 6, 1,3. wo er die 

Pflanze mit Asparagus spinosus, also einem nie- 

deren Strauche, vergleicht, und ihre Blüthezeit 

in den Spätherbst setzt, was wohl hieher , doch 

nicht auf das viel seltnere Spartium Scorpius 

passt. Toéyos v. ozoprrtiog Diosc. 4, 51. gehört gar 

nicht hieher, da weder Standort noch Beschrei- 

bung geht; vide Ephedra distachya. 

dordha}og Diosc. 1, 19 wird in der That röth- 

lich nach abgezogener Rinde, ist auch bitter, doch 

i 
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konnte ich keinen besondern Geruch bemerken, 

Jedenfalls ist dieses nicht der Fall beim folgenden 

Genus. Plin, 22, 24. 24, 13. spina candida, 

scheint jedoch obige Pflanze nicht zu kennen, 

sondern von einer Mimosa zu sprechen — Mimosa 

farnesiana ? 

apéva — Evhéysada bod, häufig in Ebenen und 

auf Vorbergen, Limni in Euböa — Böotien und 

Attika: bis Vatica in der Regio sempervirens, doch 

nicht wohl höher als 1000 Fuss steigend, Ist den 

Xirobunis eigen. 

G. tinctoria — Färbeginster, » Genista Colum, 

4,31 zum Färben. Lutum? Plin. 83. 5. Vi- 

truv. 7, 14 fand sich nicht wieder diesseits des 

Sperchius, 

G. hispanica-— spanischer Ginster. Genista 

der römischen Schriftsteller vorzugsweise, Virg. 

Georg 2,-12, 433, Plin. 21,9. 12, 22, 24, 9, 

Colum. 4, 31. Nicht in Griechenland,” 

Het is bij dit artikel opmerkelijk , dat de Schrijs 

ver ons enkel de namen dpávu en Evláynada, als 

tegenwoordig nog in gebruik opgeeft, terwijl wij 

bij Fe, Flore de Théocrite et des autres Buco- 

diques Grecs, Paris 1832. p. 18, aoréhatos ú 

doraladeta als nieuw-Grieksche namen vinden op- 

gegeven. Fír heeft die waarschijnlijk uit Srermonr 

overgenomen, dien wij echter tot ons leedwe- 

zen niet kunnen vergelijken. Volgens Fraas 

komt bij Sisrmonrp eene menigte oude namen van 

planten voor, die hij ten onregt als nog ge- 
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bruikelijk opgeeft. Hij zegt daarover in de Voor- 

rede, p. 1x. « So gaben uns einen grossen An- 

stoss vorerst die vielen angeblich erhaltenen alt- 

griechischen Pflanzennamen , wie sie im Prodromus 

fl. gr. aufgeführt werden und obgleich weit ent- 

fernt, von Seite Sibthorps eine absichtliche Fäl- 

schung annehmen zu wollen, so glauben wir den= 

noch, dass sich dieselben irgendwie trügerischer 

Weise in des grossen Reisenden Tagebuch einge- 

schlichen haben, da wir bei gewiss nicht geringer 

Kenntniss der neugriechischen Sprache, so langem 

Aufenthalte, so vielen grossen Exkursionen und 

bei besonderem Eifer dennoch gar viele wieder zu 

hören vergeblich bemüht waren’ De reden, die 

wij bij Fraas voor dit vermoeden vinden, is zeer 

waarschijnlijk. Wij zullen die weder met zijne 

eigene woorden terug geven. « Als Grund dieser 

Erscheinung möchten wir erwähnen , dass zur 

Zeit der Reise Sibthorps das Gefühl des dank- 

baren Europa für Erhebung der unterdrückten, 

vermeintlieh hellenischen Völker zu erwachen bee 

gann , dass man damals noch nicht daran dachte , 

was die Gegenwart bewies, dass auf dem Boden 

altklassischer Bildung der Hellenen barbarische 

Einwanderer sich festgesetzt hatten , von denen 

zwei Drittheile gar nicht griechisch sprechen kön= 

nen , die indessen aber doch an edler Gesinnung, 

freiem Muthe, Körperkraft und Betriebsamkeit die 

noch übrigen Gräko-Romanen weit übertreffen , 

welchen letzteren bekanntlich nichts weniger auf- 
iz 
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liegt, als epischen Schwung und süsze Idyllen 

ihrer Vater höher zu schätzen als Nichtsthun und 

blanke Para's, — Durch jene vorgefasste Meinung , 

unter Abkömmlingen der Hellenen zu wandeln, 

war nun Sibthorp, wie seine Landsleute noch in 

der neuesten Zeit (Sieh I. Hoac’s classical plants 

of Sicily (in Hookers Journal of Botany, Lond, 

1834) én der Einl.) im voraus bestimmt, ohne 

den Schatten eines Zweifels, die Angaben der Neu- 

griechen für Pflanzenbenennungen geradezu als 

richtig aufzunehmen, vorzüglich wenn sie mit 

alten Namen gleichlautend waren. Es hatte aber 

die christliche Bevölkerung der altgriechischen 

Stammlande zeit je ein grosses Interesse dabei, den 

Sympathie erweckenden Namen « Hellenen” und 

deren Erbschaft gegen die « Europäer’’ auszubeuten 

und best möglichst zu nützen, was namentlich in 

neuester Zeit um so rascher durch Aneignung und 

Verbreitung der alten Sprache versucht wird, als 

man die Nähe wahrhafter Darstellung zu ahnem 

begann. So war es denn zu Sibthorps Zeiten, 

wie noch jetzt viel mehr, ein Bestreben der Grie- 

chisch redenden Bewohner der Städte namentlich 

und darunter vorzüglich der Aerzte und Apothe- 

her, altgriechische Namen wieder aufzuwärmen 

welche sie denn oft genug — ganz offenbar falsch 

anwendten.”’ Als voorbeeld lezen wij bij Fraas, 

dat Contum maculatum door de Albanezen xip- 

xoöru, door de Wallachiërs uayzoöra , door de 

Nieuw-Grieken Bowuógoprov genoemd wordt, ter- 
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wijl de Atheensche Student, die bij het Kruid- 

kundig onderwijs den ouden naam zóverov hoort, 

dezen ook als den hedendaagschen beschouwt en 

bij voorkeur gebruikt. 

Hiermede meenen wij ons oogmerk, om onze 

lezers met het werk van Fnraas bekend te maken, 

bereikt te hebben. De beperkte ruimte, waar- 

over wij in dit Tijdschrift bij het aankondigen 

van boeken beschikken mogen, verbiedt ons meer- 

dere bijzonderheden mede te deelen, 

Rotterdam 29 Aug. 1845. 

G. Pr. F. Grosnans. 

en 

Bulletin de la Société impériale des Natu- 

ralistes de Moscou, Tome XVII. Année 

1844. N°. IV, 

Dit laatste Stuk van het 17de Deel ontvingen 

wij in September 1845, en ons Verslag daarvan 

maakt het vervolg uit op de Boekbeschouwing 

bl. 44 van dit Deel van ons Tijdschrift. 

Beitrag zur Infusorienkunde Russland's von 

Dr. E‚ Eicuwarp, p. 653—706. Opmerkingen 

over Rotatoria ; de Schrijver beschrijft eene door 

hem waargenomene vervolging van Rotifer vul» 

garis door Notommata aurita , waarbij het eerst- 

genoemde diertje roerloos en als betooverd werd. 

Het dikwijls vermelde herleven van Rotifer kon 

bij niet waarnemen. In de Finnische Golf bij 
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Peterhof vond hij vele zoetwatervormen ook uit 
de afdeeling der Polygastrica en Entomostra- 
ceën, 't geen uit den zich daarin ontlastenden 
Nevastroom verklaard kan worden. 

Flora Batealensi-Dahurica etc., auctore Nr- 

corAo Turezaninow. (Vervolg van XVII. p. 275) 

p: 707—754, 

Thoracoceras (antea Melia), Genre de la 

famille des Orthocératites par G. Friscuen Dr 

WALDHEIM, p. 755 —772, Pl, XVII, XVIII, 

Thoracoceras, een geslacht, gevormd uit Ortho= 

ceratites vaginatus en dergelijke soorten, 

Bemerkungen über einige Fosstlien des Mos- 

kowischen und Kalugaischen Gouvernements 

von A, FAHRENKOEL, p. 773—811, Pl, XIX, 

XXI. Afgebeeld zijn MApioceras trochoïdes, 

Lyriodon intermedium (Trigonta), Actita Mun= 
stertana , en Perna Fischert. 

Von Morscrurskr, Bemerkungen zu den in 

Vten Bande der Zeitschrift für die Entomo= 

logie p. JI2 von Hrn, Marnken gegebenen ; 

» Beiträge zur Kenntniss der unter dAmeisen 

debenden Insekten ” p. 812825. 

Ueber die Fische des Devonischen Systems 

in der Gegend von Pawlowskvon Dr, EB, Ercr- 
WALD, p: 824—843. Hier schijven in Mergel- 

kalklagen ook visschen van latere formatiën voor 

te komen, uit de Muschelkalk-, de Lrias- en 

Jura-periode, waaruit de Schr, afleidt, dat op 

deze en andere plaatsen de Oceaan door geene 

geweldige plutonische uitbarstingen gestoord werd , 
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elkander volgen, en zich onder de overblijfsels der 

dierenwereld, geslachten vermengen konden, die 

elders slechts in van elkander afgescheidene lagen 

voorkomen. 

Zettre à S, B, Mr. Fiscuer pe WALDHEIM ou 

relation d'un voyage fait en Í844 en Suède, 

en Danemarc et dans le Nord de & Allemagne 

„par M. le Comte Mannenneim, p. 844 — 872. 
Niet onbelangrijk, uit hoofde der berigten omtrent 

de entomologische verzamelingen , die de Graaf M. 

op deze reis bezigtigd heeft. 

Mineralogische Bemerkungen von R. Her« 

MANN, p. 873—878. 
Quelgues Observations faites sur le Lycopo- 

podium leucophyllum Hook. et Grrv. par le 

Prince Eucine Levorr, p. 879—888. Pl, XX. 
Les principales variations de Terebratula 

acuta dans U’ Oolite de Moscou par Cu. Roum- 

LIER , p. 889—894. Pl, XXII. Zerebratula acuta, 

die in de Oölith-formatie van Moscou zeer gewoon 

is, wordt in die van Duitschland niet aangetroffen en 
door Ter. varians vervangen. De eerstgenoemde 

soort biedt groote afwisselingen van vorm aan, 

waarvan de Schr, de voornaamste heeft afgebeeld. 

„Anzeige aus einem Briefe des Hern C. A. 

Donnx, Präsidenten des Stettiner entomologi- 

schen Vereins, die Binleitung eines umfas- 

senden Insectenaustausches betreffend , pag. 

895 , 596. 

Observations météorologigue faites à V'obser- 
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vatoïire astronomigue de Uuntversité impériale 

de Moscou pendant les mois Juillet, doút, 

Septembre , Octobre {844 , et communiquées par 

M. Spasskr , p. 897—905. 

Séances de la Société impériale des Natu- 
ralistes de Moscou, p. 907—924. 

J. v. D. H, 

Ee 

MNaturhistorisk Tidsskrift. Udgivet af Hex- 

RIK Krörer. Kjöbenhavn, Paa Universitats- 

boghandler C. A, Reirzer’s Forlag. 8vo. 
Ade Binds, Haefte 2—6. 1842—1843, 

Naturhistorisk Tidsskrift etc. Ny Raekke, 

1ste Binds, Haefte1, 2,3, 4; 1844, 1845. 

Wij gaven vroeger den inhoud van dit Deensch 

Tijdschrift op, en ons laatste Verslag (IXde Deel, 

Boekbeschouwing, bl. 90—102) liep tot het eerste 

stuk van het vierde deel. Thans moeten wij nog 
negen stukken, die sedert dien tijd door ons ont 

vaugen zijn, beknoptelijk doorloopen. 

IVde Deel, 2de Stuk en vervolgens 18421848, 

A. S. Oensrep, Uittreksel uit eene beschrijving 

der Annulata dorsibranchtata van Groenland , 

bl. 109—127. 

Tot de Familie der Aphroditaceae en het ge- 
slacht Polynoë Sav. behooren Zepidonote sca- 

bra, Lepidonote cirrata, Lepidonote punctata, 
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Poiynoe longa, en Pholoe minuta (Aphrodita 

minuta , Fauna Groenl.). Het komt den Schr. 

voor, dat de laatstgenoemde soort tot het geslacht 

Pholoe van Jounsron behoort, hoezeer deze daar 

aan om den anderen ring des ligchaams geplaatste 

kieuwen toeschrijft , en O. daarentegen bij deze 

soort op elk segment (eenige weinige der achterste 

ringen uitgezonderd) kieuwen waarnam. Tot de 

familie der Amphinomaceae behoort Euphrosyne 

borealis, eene nieuwe soort. Onderde Zuniceae 

vermeldt O. eene nieuwe soort van het geslacht 

Onuphis, waarvan hij het geslachtskenmerk ver= 

betert. Het geslacht Wereis wordt hier in drie 

ondergeslachten : Nereis, Lycoris en Heteronereis 

verdeeld , en hierbij worden de volgende soorten 

beschreven: Wereis pelagica, Nereis diversicon 

lor ‚ Heteronereis paradoxa, Heteronereis arc= 

tica en Meteronereis assimilis. De overige, uit 

de familie der Wereiden waargenomene soorten 

zijn Syllis armillaris, eene soort van Joida 

Jounston, Polybostrichus longosetosa , Phyllo- 

doce groenlandica, Phyll, maculata, Phyll. 

incisa, Bulalta viridis, Eteone flava, Eteone 

cylindrica, Eteone longa, Nephthys eoeca, Neph- 

thys longosetosa , Glycera capitata en Glycera 

setosa, Uit de familie der Zriciae worden hier 

beschreven Scoloplos minor , Scoloplos armiger, 

Ophelia bicornis, Ophelia mamillata en Cir- 

ratulus borealis. Uit de Arenicolae wordt Are- 

nicola piscatorum vermeld, die hier eene lengte 

van 13—16 duim bereikt, 
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Behalve door de beschrijving van nieuwe soorten, 
ds dit opstel ook door de verbeterde opgave van 
de kenmerken der meeste geslachten voor de zoo- 
logie zeer belangrijk, 

__Conspectus Generum Specierumgue Naidum ad 
Faunam Danicam pertinentium. Auctore A, S. 
Orrsten, p. 128—140. 

De Schr. maakt opmerkzaam op de natuurlijke 

verwantschap tusschen Wazis en Zumbricus, ter- 
wijl hij tegen de klasse der Furbellarta van 

EnrenserG en de vereeniging van Wais met Pla- 

raria bedenkingen in 'tmidden brengt. De Wardes 

zijn in het water levende en vrij zwemmende 

Lumbricina. Hij brengt ze in zeven geslachten, 

naar de navolgende verdeeling : 

I. Segmenta omnia setis superioribus instructa. 

Lumbriconais Oerst. 

II. Segmenta quatuor anteriora (interdum sola 

duo) setis superioribus destituta, 

Stylaria Lam., Proto Oren, 

Serpertina Oenst., Nais 

Mürr., Oersr. 

III, Segmenta omnia setis superioribus destituta 
vel setis capillaribus praedita, 

dMeolosoma BnrenB., Chae- 

togaster , BAER, 

Afgebeeld zijn Nais littoralis, Lumbriconais 

marina ‚ benevens een entozoon , hetgeen bijkans 

altijd in het darmkanaal dezer soort voorkomt en 

Aeolosoma Ehrenbergit, Tab, UL, 
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Nieuwe noordsche geslachten van de Orde der 

Amphipoden , behoorende tot de familie der Gam= 

marina, door H. Kröven, p- 141—166. In eene 

belangrijke inleiding ontwikkelt de Schr. verschil- 

lende denkbeelden over de diervormen der zee in 

het hooge Noorden ; de regel, dat de dierlijke vor- 

men talrijker worden , hoe meer men. van de polen 

tot den evenaar nadert, is -op de zeedieren min- 

der toepasselijk, Ook in grootte en levendige kleu- 

ren wedijveren de dieren van de poolzeeën met 

die der tropische gewesten. _Bepaaldelijk zijn de 

noordsche streken rijk in vormen van Amphipoden, 

die tot het oprigten van eene menigte nieuwe ge- 

slachten aanleiding geven, zoodat de koudere 

zeeën als het eigenlijk verblijf, het regte vader- 

land, dezer erwustacea beschouwd moeten wor- 

den. De nieuwe geslachten, die hier beschreven 

worden , zijn Opis, Stegocephalus , Phozus, 

Pontoporeia, Pardalisea, Protomedeia, Am- 

phelisca, Photíis, Oediceros en Lafystius. 

- Nieuwe soorten van het geslacht Tazais , be= 

schreven door H. Krövrr, bl, 167—188. Tab. II. 

“A. S. Oersren, uittreksel uit L, Acassiz, Un- 

tersuchungen über die Gletscher , bl, 189 —201. 

Verhandelingen in het Skandinavische entomolo- 

gische gezelschap, medegedeeld door J, CG, Scurönre 

p. 202 -216. 

De tót nog toe bekende noordschie soorten van 

Crangon, beschreven door H. Knörsrgn, p. 217— 

276. ‘Crangon boreas, de meest verbreide noord 

sche soort , wordt hier in de eerste plaats uitvoerig 
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beschreven, wijders Crangon nanus eene nieuwe 

soort, Crangon vulgaris, Crangon septemcari- 

natus (Sabinea Owen) , en Argis lar. Van de drie 

geslachten Argis Kr., Crangon Farm. en Sabi- 

nea Owen worden hier de kenmerken opgegeven; 

de twee eerste hebben vijf paar kieuwen, het laatste 
geslacht zes; er is bij Arg?s geen uitsteeksel voor 

aan den kop (rostrum frontale), 't geen bij de 

twee overige geslachten aanwezig is. 

C. Horzörr, opmerkingen over het vermogen 

van onderduiken bij sommige zoogdieren en vogels, 

p:277,278. Balaena mysticetus ademt gewoon 

lijk eenmaal in elke minuut, maar kan ook langer 

onder water blijven, wanneer zij eerst herhaalde 

malen kort achter één geademd heeft. De Schr. 

zag dezen walvisch, na geharpoeneerd te zijn, zelfs 

eenmaal 27} minuut onder blijven. Phoca groen- 

landica kan van 6 tot 14 minuten onder water 

blijven. Anas spectabilis, die zeer diep duikt, 

blijft over *t geheel 6 of 7 minuten onder water. 

Anas mollisstma gewoonlijk slechts 3 of 4 mi- 

nuten. 

Revisio critica specierum generis Tetyrae 

Farr., guarum exstant in Museo regis Haf- 

niensi specimina typica, Auctore SCHIÖDTE, 

p. 279-312. 
Opmerking over het tandstelsel bij Malichoerus 

grypus , door den Candidaat Reinnarpr, pag. 

813, 314. De Schr, vond bij verscheidene voor- 

werpen in de bovenkaak een’ zesden kleineren 

maaltand of eene daáraan beantwoordende tand- 
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kas. Intusschen schijnt deze tand ligt uit te vallen 

en van daar, dat men gewoonlijk aan de boven- 

en onderkaak hetzelfde getal van 5 kiezen aan 

weêrszijde toeschrijft. 

Verhandelingen in het Skandinavische entomolo- 

gische Gezelschap, medegedeeld door J.C. Scuröpre, 

p. 315—360. (Hierin onder anderen de opmer- 

king, dat Zepton attenuator Lerrenst , met Copi- 

sura rimator, Tidsskr. 1, S, 596, overeenkomt, 

dat onder den naam van Anthomyta triguetra drie 

soorten vermengd zijn, dat Asagena serratipes 

(Phalangium phaleratum) een stridulerend geluid 

voortbrengt, niet ongelijk aan dat der boktorren, 

door eenen fijn getanden rand aan den steel des 

achterlijfs tegen den cephalothorax te wrijven, 

dat WarckexAeR in zijn werk over de Aptera 

(Suites a Burron) ten onregte den naam van /Zvre 

articulée aan een deel, ’t geen tot de generatie 

dient, gegeven heeft enz. Bij de laatstgenoemde 

mededeeling had de Schrijver , de Heer Wesraine, 

de onderzoekingen van TrevirAnus kunnen aan- 

halen, die zijne Vermischte Schriften, 1. Tab. IV, 
deze, door WALCKENAER zoo onjuist benoemde 

deelen, onder haren waren naam afgebeeld en be- 

schreven had. 

Ornithologische Bijdrage tot de Groenlandsche 

Fauna van C. HorsörL, p. 361—457. Groen- 

land’s Fauna is vroeger bekend geworden, dan die 

van eenig ander land, ’t geen zich in dezelfde 

omstandigheden bevindt; vooral heeft O. Fa- 

BRICIUS daaromtrent zoo veel gedaan, dat zijne 
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bemoeijingen die van anderen ten eenenmale overs 
schaduwen. Men zou zich echter bedriegen, wans 

neer men de Fauna (rroenlandica van dezen Schr; 

voor een gesloten en voltooid geheel aanzag. Een 

achttienjarig verblijf op Groenland heeft den Heer 

Horsörr in staat gesteld veel te verzamelen, waars 

uit ten deele reeds blijkt, dat er sedert den tijd 

van Farrrcivs vele veranderingen in het voorko- 

men en de uitbreiding der hoogere en lagere dieren 

hebben plaats gehad. De Schr. deelt hier voors 

eerst eene lijst der Groenlandsche vogels mede; 

onder de 88 opgetelde soorten zijn veertien daar 

slechts eenmaal door hem aangetroffen, zoodat hij 
ze als toevallig beschouwt; van de overige 74 zijn 

65 als in Groenland nestelend bekend, Het grootst 
aantal van deze soorten is aan Noord-Groenland eis 

gen, want velen telen niet voort bezuiden 66° N. B., 

en de soorten, die aan Noord- en Zuid-Groenland 

gemeen zijn, komen over ’t geheel menigvuldiger in 

Noord- dan in Zuid-Groenland voor. Slechts wei= 

nige soorten schijnen aan Groenland uitsluitend eigen 

tezijn; Linota Hornemanni (canescens auctor.), 

Tetraö Reinhardtii Breum, Larus brachyotarsus 

Hors. Kenschetsend is de armoede aan Grallatores, 

zoowel in soorten als individuën. Sommige vogels 
zijn in aantal verminderd. Alca impennis is gea 

heel van Groenland verdwenen, Charadrtius plu= 

wvialis was vroeger veel gewoner dan thans. Falco 

peregrinus daarentegen en Anthus Ludovictanus, 

door Farricrvs niet vermeld, zijn thans gewoon ; 

Numentus phacopus, Numentus Hudsonicus (hoes 
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zeer beiden zeldzaam), Wanellus melanogaster 

en Tringa islandica schijnen in aantal toe te 

nemen. Behalve deze algemeene opmerkingen vindt 

men nog aanteekeningen over de levenswijze van 

de bijzonder vermelde soorten en beschrijvingen 

van eene Groenlandsche varieteit van Corvus Co- 

rax (var. littoralis), van Linota Hornemanni, 

Zetrao Reinhardtii en Larus brachyotarsus, 

Bijdrage tot de Deensche Flora, door Jon, Lance, 

p: 458—473. 

Over Cyamus cet, met een paar opmerkingen 

over de mogelijkheid om de kennis der parasiten 

ter onderscheiding der soorten van walvisschen , 

waarop zij leven , aan te wenden , door H. Kröver, 

p. 474—489. De drie soorten van Rousser pz 
Vavzène, Cyamus ovalis, Cyamus erraticus en 

Cyamus gracilis, zijn alle door K, mede waar- 

genomen, en er beslaat geen grond om aan de 

werkelijkheid dezer soorten te twijfelen. Dat ech- 

ter Cyamus ovalis geenszins met den Noordschen 

Cyamus ceti L, overeenkomt, gelijk R. ». V. 
meende, is reeds door Mrne Epwanps opgemerkt; 

evenmin echter is Cyamus erraticus, gelijk deze 

Schr. aannam, als den waren Cyamus ceti te be- 

schouwen, hoezeer deze soorten eene nadere ver- 

wantschap hebben, De vergelijkende beschrijving 

dezer twee soorten, met afbeeldingen opgehelderd, 

wordt hier uitvoerig geleverd, waarvan wij geen 

uittreksel geven kunnen; wij moeten ons verge- 

noegen met de diagnosen van beide soorten, met 

weglating der vergelijkende kenmerken (b. v. 
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latior bij C. cet, angustior bij C, erraticus) 
hier mede te deelen. 

Cyamus ceti: antennae 
superiores tertiam longi- 

tudinis animalis partem 

aequantes; pedes subtu- 

midi, marginibusrotunda- 

tis; branchiae simplices, 

tongitudine animalis mul- 

to breviores, crassae, re- 

etae, cylindricae , apice 
rotundatae; appendices 

branchiales maris cras- 
sae „ apicibus antrorsum 

versis. 

Cyamus erraticus : 
antennae superiores di- 

midiam longitudinis ani- 
malis partem aequantes: 

pedes valde compressi, 

marginibus acutis; bran- 
chiae simplices, longitu- 

dinem animalis superan- 

tes, gracillimae , incur- 

vatae, acuminatae;-ap- 
pendices branchiales ma- 

ris graciles, acuminatae, 
apicibus lateraliter versis, 

De drie Cyamus-soorten van R. p, V. leven 

op den walvisch zonder rugvin van de zuidelijke 

zeeën , maar op Balaena mysticetus van de 

noordzee komt geen Cyamus voor. Cyamus celi 

leeft op Balaenoptera longimana. 

Beschrijving van eenige soorten en geslachten 

van Caprellina met eene inleiding over Zaemo- 

dipoda en hunne plaats in het Systema, door H. 

Kröver, p. 490-518. De Schr, beschouwt de 

Laemodipoda als eene familie der Amphipoden, 

die zich vooral door het rudimentaire achterlijf 

onderscheidt. Tot deze familie behooren twee af- 

deelingen , Caprellina en Cyamea; als genoeg- 

zaam bevestigde geslachten der eerste afdeeling, 

beschouwt de Schr. de vier geslachten Leptomera 
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Larn., Cercops Kn., Aegina Kn. en Caprella 

Lam. — 

Proeve eener nieuwe rangschikking der Plana- 

riën , op mikroskopisch-anatomische onderzoekin= 

gen gegrond, door A. S, Otrsren, p. 519 —581. 

Deze Verhandeling is later vermeerderd en verbe- 

terd afzonderlijk uitgegeven, onder den titel van 

Entwurf einer systematischen Eintheilung und 

speciellen Beschreibung der Plattwürmer, van 

welke uitgave wij in het Xlde Deel van dit Tijd- 

schrift (Boekbeschouwing, bl. 135 —142) een 

verslag gegeven hebben. 

K. Horzörr, Opmerkingen over de bewaring 

van lagere zeedieren in levenden toestand , p. 582— 

584. Tegen de algemeen heerschende meening 
aan gelukt deze bewaring beter, wanneer men het 

water niet ververscht; daarbij moet men de vaten 

of glazen buiten de zon houden en alle sterke 

temperatuur-verandering zoo veel mogelijk trach- 

ten te voorkomen. 

H. Krören, Beschrijving van eenige soorten en 

geslachten van Caprellina enz, p. 585—616. Ver- 

volg en slot van bl 518. 
Een uitvoerig register over de vier deelen besluit 

dit deel van het Tijdschrift. Met het volgende 
deel begint eene nieuwe reeks, 

Naturhistorisk Tidsskrift. Ny Raekke, 1, 

Bds. J—3 Hft. 4844, 
De vegetatie van het zuidwestelijk deel van 

Seeland, door den Bataillons-Chirurgijn Perir, 

p. 1-15. 
k 
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Mededeeling- van het verhandelde in het. Skan- 

dinavische entomologische Gezelschap door J:+C. 

Saurönre, p; 16—70. Srarcen onderscheidt. Dro- 

sophila fenestrarum van Mercer en Macovarr, 

onder den naam van Drosophila confusa, van de 

Drosoph. fenestrarum van Farren en Zerren- 

srepr; Scuröpre toonde eene Brasiliaansche. soort 

wan hemipterum, Phloea corticata, met een tiental 

jongen onder den buik ; Srarcer gaf. een systerna- 

tisch overzigt der soorten van het geslacht Sepsis 

onder de tweevleugelige insekten, eene naauwe 

keuriger bepaling van Scatophaga spurca Mai. 

en opmerkingen over de synonymie van Sctomyza 

glabricula Farr.; Prof. Wanrnere deelde waar- 

nemingen mede over de huishouding van de Dof- 

chopoden; Westring gaf opmerkingen over de 

organen, waarmede verschillende insekten geluid 

voortbrengen enz. 

H. Marniesen , uittreksel uit de le 

van Darwix in zijn reisjournaal over het klimaat 

in het zuidelijkste gedeelte van Amerika, page 

71-89. 
Bijdrage tot de kennis der Pycnogonida door 

H. Kröxen, pe 90—139, In deze kleine groep 

worden door den Schr, thans 14 soorten, alle van 

de noordelijke zeeën onderscheiden, waarbij nog 

eene vijftiende komt van Rio Janeiro, namelijk 

Provichilidium fluminense, Deze dieren bewe- 

gen zich zeer langzaam, leven onder steenen aan 

het strand of op fuci en polyparia; dat zij op 

cetacea zouden leven, is geheel ongegrond, en 
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deze meening heeft waarschijnlijk haren oorsprong 
in de verwarring van Manren's Pediculus Ceti 

en Srröm’s Phalangium littorale ,-die. Linnazos 

onder den algemeenen naam van Phalangium 

Balaenarum vereenigde. De eijerdragende lede- 

maten komen volgens den Schr. bij. de geslachten 

Nymphon, Zetes en Pallene ook bij de manne- 

dijke individuën voor. De vraag of deze dieren 

tot-de schaal- of spinachtige dieren behooren, kan 

na den tegenwoordigen toestand onzer, kennis , 
„vooral bij het gemis van: ontleedkundig onderzoek, 

niet grondig beantwoord worden; de Schr. meent 

echter, vooral volgens 't geen over de gedaan- 

teverwisseling der Pycnogonida bekend is, dat 

men ze met wvaarschijulijkheid tot de schaaldieren 

moet brengen. 

Uittreksel uit Darwin's Reisjournaal over het 

verschijnsel der erratische blokken in Zuid-Amerika 

door H. Marniesex , p. 140179. 

Ornithologische Bijdrage tot de fauna, van Skan- 

‘dinavie, verzameld op eene reis in Lapländ, van 

den 24 Januarij 1841 tot de 26 Julij 18aë, door 

A. W. Maru; p. 180-212. kin 
Ichthyologische Bijdragen door H. Krörer, p. 

p. 213—282, Oplagnathus fasciatus, Agrio- 

pus albo-guttatus, Carelophus Stromit, Aspi- 

dophorus niger , Aspidophorus decagonus, ds- 

pidophorus spinosissimus , Jcelus hamatus, 

Caracanthus typicus , Sebastes norvegicus , Se- 

bastes viviparus. 

Carcinologische Bijdragen door MH. Krörer, 
k * 
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p- 283—320 ; deze verhandeling loopt voort in 

[. Di. 4, St. (1845) tot bl. 345. (Podalirius 
typicus „ eene nieuwe soort en nieuw genus der 

afdeeling Caprellina, Orchestia grandicornis’, 

Orchestia nidrostensis, Orchestia platensis, 

Talitrus tripudians , Gammarus anisochir, 

dora typica ‚ Amphithoe femorata). 

De Antliata van Groenland beschreven door 

C, STAEGER, p. 346—369. Van de 55 beschre- 

vene soorten zijn de volgende nieuw: CAironomus 

hyperboreus , Tanypus tibialis , Boletina Groene 

landica, Helophilus borealis, Syrphus hyper= 

boreus , Sphaeroporia strigata en Piophila 

pilosa. 

Over het geslacht Micralymma door J. C. 

ScuröptE, p. 370—379. (Omalium brevipenne 

Gr1r., en eene nieuwe soort, Micralymma bre= 
vilingue). 

Lijst van dieren, van den 21 tot den 24 Julij 

1844, in ChAristiansfjord bij Dröbak verzameld, 

door A. Orrsten, p. 400— 427. Eene kennis 
van de geographische verbreiding der zeedieren en 

de wijze, waarop de soorten onderling verdeeld 

zijn, is tot regt verstand van de beteekenis van 

vele formatiën bij het geologisch onderzoek hoogst 

gewigtig en kan alleen door aanteekeningen, op 

verschillende punten bijeen verzameld, verkregen 

worden. De lijst, die O, hier geeft, betreft Drö- 

bak, in de Golf (Fjord) van Christiania, eene 

voor de zoologie klassieke plaats, daar O. F, 
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Mürrer hier eene groote menigte van de dieren 

verzameld heeft, die in de Zoologta Danica af- 

gebeeld zijn. Onder de Vermes worden hier als 

nieuwe soorten beschreven: Sigalion tetragonum , 
Syllis longocirrata, Notophyllum polynoïde, 

Goniada norvegica, Spione triarticulata (Spi- 

one nov, gen. , tusschen Spio en Disoma), Lep- 

toplana Dröbachensis , Eurylepta pulchra, 

Monocelis assimilis, Vortex caudata, Cylin- 

drostoma caudatum (Cylindrostoma , nov. gen. 

e subfamilia Derostomearum) , Cylindrostoma 

dubium , Aphanostoma griseum (Aphanostoma 

nov. gen. e subfamilia Smigrostomearum), Apha- 

nostoma virescens, Aphanostoma lalum, d- 

stemma Dröbachense , Tetrastemma longicapita= 

tum, Tetrastemma dubium, Polystemma pusil- 

dum , Nemertes microcephala ‚ Nemertes coeca, 

Onder de Mollusca en Lehinodermata komen 

geene nieuwe soorten voor. Onder de Zoophgyta 

wordt Zethium tubiferum beschreven en afge- 

beeld. 

Jon. LAENGE, opmerkingen over de vegetatie 

op Laland en Falster, p. 428 —432, (Deze Ver- 

handeling loopt door in het 5de , nog niet door 

ons ontvangen Stuk). 

J. v.». H. 

| 

Lepidosiren paradoxa. Monographie von Dr, 

Jossru Hyrrr , Professor der Anatomie an 
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der Untversität zu Prag, Wilglied mel 

rerer gelehrten Gesellschaften. Mit 5 Kup- 
fertafeln. Aus den Abhandlungen der K. 
böhm. Gesellschaft der WV isschenschaflen, 

(V- Folge, Band. 3). Prag 1845, 4°, 

Het is niet de eerste. maal, dat wij onze lezers 

met het geslacht Lepidosiren bezig houden. Wij 

hebben van de eerste beschrijving van Narremen 

en van de latere onderzoekingen van Biscuorr en 

Owen vroeger melding gemaakt (Tijdschrift, IV, 

1838. bl. 407, 408; VII. 1840, Boekbeschouwing 
bl. 77 —82).' De als naauwkeurig en geoefend 

ontleedkundige zoo gunstig bekende Hoogleeraar 

Hrarz levert hier eene anatomische beschrijving 

van de eerst ontdekte soort van dit geslacht, 

waarvan Brisscnorr slechts een onvolkomen exem= 

plaar onderzoeken kon, Het gaaf bewaarde voor- 
werp was kleiner, dan-dat'van B. en daarbij jon-, 

ger, waaruit eenig verschil. in’ de inrigting van het 

skelet verklaard moet worden. Het tusschenkaaks= 

been was bij het exemplaar van B. naar beneden ge- 

kromd met eene scheeve naad ter plaatse der buis 

ging; dit schijnt aan eene toevallige beleediging, 

die weder geheeld was, te moeten worden toege» 

schreven. Het darmkanaal biedt slechts eene zwakke 

S-vormige kromming aan. Behalve door meser- 

teria is het darmkanaal in het voorste gedeelte 
ook door eene menigte dunne, elkander regthoekig 

doorkruisende blaadjes aan den buikyyand gehecht; 
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het iseen labyrinth van cellen, waardoor ook het … 

overige verbindingsweefsel (cellenweefsel) van dit 

dier gekenschetst wordt. De lever is langwerpig 

en smal; appendices pyloricae zijn niet aanwe- 

zig, evenmin eene milt; maar aan de rugzijde der 

maag ligt tusschen den spierrok en het sereuse om- 

kleedsel een klierachtig, 3 lijnen breed , zeer bloed- 

rijk orgaan, hetwelk zich ook onder de maag in 

het darmkanaal voortzet en vijf aanzienlijke ader- 

stammen naar de poortader afgeeft. H. meent 

dit deel als een wondernet te moeten beschouwen. 

Het darmkanaal bezit een spiraalvormig klapvlies en 

vertoont eenige eironde of ronde, 1 tot 2 lijn diepe 

groeven, wier gele rand tegen het zwarte slijm- 

vlies, dat overigens de binnenvlakte der darmbuis 

bekleedt, sterk afsteekt. In deze groeven ziet 

men digt opeen staande villi, De Schr, weet 

niet welk denkbeeld hij zich van deze inrigting 

vormen moet, die tot nog toe door geen over- 

eenkomstig voorbeeld in het dierenrijk toegelicht 

wordt. De inhoud van het darmkanaal leert, dat dit 

dier zich met plantaardige stoffen voedt; de over- 

blijfsels der spijzen bestonden gedeeltelijk uit knol- 

len van Cyperus-soorten, grootendeels echter uit 

verbrokkelde stukken van eene onbekende vrucht, 

Lepidosiren paradoxa heeft twee longen (zoo 

noemt H. de zwemblaas). Zij liggen buiten de 

holte van het buikvlies aan de rugzijde; haar ach. 

terste gedeelte ligt boven de nieren en eijerstokken , 

tusschen deze en de chorda dorsalis en is der- 
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halve ook aan de buikzijde zonder peritoneaal he= 

kleedsel, Van voren vloeijen beide longen in eene 

gemeenschappelijke , mede inwendig celachtige 

holte te zamen; deze holte heeft twee hoornen, 

die den slokdarm omvatten; aan den hoorn of de 

spits der regterzijde ontspringt eene korte buis, 

die aan de onderzijde des slokdarms, evenwel 

niet in het midden maar meer regts, met eene 

smalle opening (glottis) van 1 lijn lengte uitloopt. 
De kieuwbogen zijn vijf kraakbeenige strepen aan 

weêrszijde, welke noch met het tongbeen, noch 

met den schedel verbonden zijn , en alleen met het 

slijmvlies der mondholte zamenhangen. De kie- 

men zelve zijn korte, lancetvormige blaadjes; zij 

ontbraken aan den eersten en laatsten boog, bij 

het exemplaar van Biscuorr ook aan den twee- 

den. Hrrrr houdt zich verzekerd, dat in vroegere 

levensperioden alle kieuwbogen kieuwen dragen. 

De voorkamer van het hart is door een onvolko- 

men tusschenschot verdeeld, maar schijnt aan de 

buitenzijde onverdeeld; ook de kamer zelve is 

door een onvolkomen tusschenschot verdeeld , het- 

welk in een eivormig, vezelachtig kraakbeen over- 

gaat, waardoor, bij de zamentrekking van het hart, 

de opening van het afrium bedekt en gesloten 

wordt. De bulbus aorticus is zonder klapvliezen en 

heeft inwendig twee, tegen elkander overstaande, 

overlangsche plooijen ‚ waardoor de verdeeling van 

den bulbus in aorta en arteria pulmonalis aan- 

geduid wordt, Uit den butbus ontspringen aan 
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weërszijde drie slagaderlijke bogen; de twee 

eersten vereenigen zich achter den slokdarm tot 

den stam der aorta (aorta descendens); uit den 

tweeden en derden boog ontspringen kleine kieuw- 

slagaderen ; de derde boog verbindt zich met den 

tweeden door eenen tak (ductus Botalli), miaar 

de voortzetting van den stam is de arteria pule 

monalis. Het bloed komt uit de kieuwen in de 

vena jugularis terug ; uit de longen door de vena 

pulmonalis in het atrium. Behalve deze vena 

pulmonalis ontvangt het atrium drie aderstam- 

men, twee venae cavae posteriores en eene vena 

cava anterior, die der regterzijde namelijk (de 

linker voorste holader verbindt zich voor hare in- 

trede in het hart met de vena cava posterior van 

hare zijde). De eijerleiders zijn, even als bij de 

Plagtostomata en Chimaera, van de ovaria ge- 

heel afgescheiden, en beginnen met eene vrije 

trechtervormige, abdomiuale opening, welke in- 

rigting bij beenige visschen nooit voorkomt; haar 

onderste gedeelte verwijdt zich , en beide eijerlei- 

ders komen achter de vesica urinarta met eene 

gemeenschappelijke opening in de cloaca uit. De 

eijerstokken zijn langwerpig, bestaan elk uit 25 

tot 28 lobben , welke door dunne, vliezige tusschen- 

schotten gevormd zijn, aan welke de eijeren door 

korte, zoo het schijnt zeer vaatrijke stelen bevese 

tigd zijn. De nieren zijn langwerpig, geheel van 

elkander afgescheiden en uit gekronkelde lobben, 

zoo als bij de slangen, gevormd. De wreteres 
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komen met twee afzonderlijke openingen. niet in » 

de ‚blaas, maar in cloaca uit; de pisblaas heeft … 

zeer dunne wanden, en ligt achter. het rectum 

De vena umbilicalis ‚die bij de Reptilia van de 

blaas naar de poortader gaat, ontbreekt bij Ze- 

pidosiren paradoxa, gelijk bij alle overige vis- 

schen. 

De hersenen bieden veel afwijkends aan ; voor 

eerst hare gedraaide ligging; de kleine hersenen 

en de middelhersenen liggen links; de Aemisphaerta, 

liggen naar den regter kant. « De middelhersenen 

(vereeniging der gezig!tsbeddingen en corpora guas 

drigemina) vormen een eirond deel, dat van 

achteren door twee strengen met het cerebellum 

verbonden is. De voorste hersenmassa bestaat uit , 

twee driehoekige deelen, waaruit de sterke zenu- 

wen van het eerste paar ontspringen, De oogze- 

nuw is zeer dun. De beweegzenuweu van het oog 

(derde, vierde en zesde zenuwpaar) ontbreken. 

Het vijfde paar geeft echter takken, die veelligt 

deze zenuwparen vervangen en bevat ook andere 

motorische vezels. Ook de gehoorzenuw ontspringt 

niet als afzonderlijk zenuwpaar uit de hersenen, 

maar gaat van den achterrand van het 5de zenuw- 

paar uit (1). De nervus sympathicus wordt door 

(1) Het is hier veelligt niet overbodig op te merken, 

dat zenuwdraden bij elkander kunnen liggen, zon- 

der in functie overeen te komen. (Zie Mütver’s 

Handb. der Physiol. 3ter Aufl. 1838. LS, 782). 

De smaakzenuw schijnt nooit als bijzóndere zenûw 
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een’ talg van den: vagus vervangen. De laatste 

tak van den vagus is de bekende, onder de, groote 

zijdelingsche spieren loopende nervus lateraliss 

Zepidostren. heeft gevolgelijk slechts vier hersen-, 

zenuwparen (xervus olfactorius, n. opticus „ 

n. trigeminus enn. vagus). Het kleine oog be- 

zit vier regte spieren; ‚de schuinsche oogspieren 

ontbreken. De Zris en het corpus ciltare waren 

niet aanwezig; de kogelvormige lens had 2 lijn 

in diameter, Het gehoororgaan heeft geheel den 

typus van dat der visschen;. het eironde venster 

ontbreekt. Er zijn drie groote canales semicircu= 

lares aanwezig; de breiachtige massa van den 

gehoorzak bestaat uit mikroskopische kristallen, 

vierkantige prisma's, aan de uiteinden met vier- 

vlakkige pyramiden toegespitst. 

Nu wij het maaksel van Zepidosiren paradoxa 

door deze voortreffelijke Verhandeling nader ken- 

fen, wordt het onderscheid tusschen deze soort 

én Zepidosiren annectens, volgens de ontleding 

van Owen, in vele opzigten vrij groot, en echter 

kunnen wij nog niet besluiten, beide dieren toteene 

verschillende familie (nog veel minder tot eene ver- 

schillende klasse) te brengen. Beide dieren zijn 

visschen ; dit is ook het oordeel van Hrarr; maar 

het kenmerk van het uitsluitend aderlijk hart en 

„ voor te komen, maar hare vezels zijn slechts in 

andere zenuwen ingemengd. Zoo moet men ook 
hier de daadzaken omtrent de gehoorzenuw en de 
beweegzenuwen van het oog opvatten. 
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van de ademhaling alleen door kieuwen, kan men 
echter aan deze dieren niet toekennen. Deze die- 
ren staan nog te zeer afgezonderd om er een grondig 

oordeel over te kunnen vellen ; doch veelligt zal de 
tijd spoedig komen , waarin volkomene opheldering 

door latere ontdekkingen wordt aangebragt. Reeds 

heeft Perers nieuwe Bijdragen tot de kennis van: 

een dier gegeven, 'tgeen van Zepidosiren an- 

nectens niet verschillend schijnt te zijn of althans 

zeker tot dit zelfde geslacht behoort (Mürrer's 

Archiv für Anat. Physiol. etc. 1845, S. 1—14). 
O goóvos mrávrov Buoavrorijs. 

J. v. ». H. 

TT 

Die Entwickelung des Menschen und des 

Hünchens im Hie zur gegenseitigen Er- 

läuterung nach eigenen Beobachtungen zu= 
sammengestellt und nach der Natur in 

Stahlstichen ausgeführt von Dr.M. P. Erpu, 

ordentl. Professor in der medizinischen 

Facultät der Ludwigs-Maximilians-Uni- 

versität u. s. w. Ister Bd. Zrtwicklung 

der Leibesform. Aster Theil, Zntwiklung 

der Leibesform des Hünchens. Leipzig, 

1845. 4°, 

De Hoogleeraar Eror, een leerling van Dör- 
LinGER en R. Waaser, werd door den laatstge- 

noemden aangespoord om door een genoegzaam 
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„aantal groote afbeeldingea, de ontwikkeling van 

het hoen in het ei zoo volledig mogelijk in alle 

tijdperken voor te stellen. Door deze opwekking 

ontstond het plan van een meer omvattend werk 

over de ontwikkeling van den mensch, waarbij 

echter de ontbrekende daadzaken, vooral voor de 

vroegste tijdperken , door analogie uit andere dier- 

vormen moesten worden aangevuld. De Schr, koos 

daartoe het hoen , deels omdat het zoogdieren-ei 

door de jongste onderzoekingen van Biscrorr 

naauwkeurig bekend geworden is, deels omdat het 

ligter te onderzoeken is en eene eenigzins volledige 

reeks van afbeeldingen daarvan, niettegenstaande 

de vele vroegere werken , waaronder wij vooral het 

voortreffelijke werk van Panper vermelden moe- 

ten, nog steeds ontbreekt. Het geheele werk om- 

vat twee afdeelingen; de eerste handelt over de 

ontwikkeling van den vorm des ligchaams, de 
tweede over de vorming en ontwikkeling van elk 

orgaan in het bijzonder. Van de eerste afdeeling 

levert dit stuk het eerste gedeelte, de ontwikke- 

ling van den ligchaamsvorm bij het hoen, Veertien 

in staal, door den Schrijver zelven, gegraveerde 

platen vertoonen op een’ donkeren grond, 't geen 

voor de voorstelling der doorschijnende deelen, van 

het amnion b. v., zeer voordeelig is, eene reeks van 

ontwikkelingstijdperken gelijk wij tot nog toe niet 

bezaten; op veertien andere, in koper gegraveerde 

omtrekplaten zijn de onderscheidene deelen met 

nommers aangewezen , die in de beschrijving, welke 
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zich tot eene verklaring der platen gi adn- 

gehaald worden. _ ì 

— Tot ons eigen onderrigt hielden wij ons in den 

‘aanvang van dezen zomer, gelijk ook reeds een 

‘korten tijd in 1844, met het onderzoek “van het 
bebroede hoender-ei bezig. Wij ontvingen daar- 

om ook met te meer genoegen ‘deze afbeeldingen , 

die ons een waar genot gaven. De Schr. spreekt 

‘in zijne voorrede met te veel bescheideiheid over 

zijne geringe bekwaamheid in de staalgravure en 

de gebreken der uitvoering van de zijde der kunst, 

Zoo wij ons eene aanmerking veroorloven mogen, 

zou het deze zijn, dat de tweede plaat, waarop de 

‘ontwikkeling der zes eerste dagen is voorgesteld’, 

zoo als zij zich voor het ongewapend oog vóordoet, 

door de kleinheid der voorwerpen, vooral in de 

eerste 24 uren , minder leerzaam is; het is moeijelijk 

en soms onmogelijk in de figuren weder te vinden, 

‘wat in de verklaring wordt aangewezen, gelijk wij 

het inderdaad voor onuitvoerlijk houden, die bij- 

zonderheden zonder vergrooting in eene afteekening 

weder te geven. Doch dit gebrek wordt door de 

volgende platen, waarin alles gewoonlijk 40 maal 

vergroot is, weder vergoed. Als zeer schoon kan 

‘vooral PL. IV «, welke tevens tot titelplaat dient, 

worden aangehaald, waar men de nofa primitiva 

in het kiemvlies van een 12 uren lang bebroed ei, 

met eene aan de natuur eigene, voortreffelijke tee- 

derheid ziet voorgesteld. 

Wij hebben de dit elkelidgagenonreetid reeds 

dikwerf geprezen en kunnen onze aankondiging 
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niet beter besluiten, dan met de volgende woor- 

den uit de voorrede des Schrijvers: « Zu nächst 

bestimmte ich dieses Buch für Mediziner, dann 

aber auch für alle jene, welchen eine gründ= 

diche Naturforschung überhaupt am Herzen 

liegt, welche die Allmacht, Weisheit und Güte 

des Schöpfers durch die Betrachtung seiner 

Werke anzubeten und zu verehren den demü- 

thigen Sinn und freudigen Muth haben, welche 

den wahren Zweck ihres irdischen Daseyns 

unverrückbar dm duge behaltend sich nicht 

scheuen, dem, was auf Gott sich bezieht, im= 

mer mehr anzuhängen und nachzugehen als 

dem, was nur Menschenmachwerk ist, 

_ Der Mediziner mag noch so fleissig den Leib 

mit dem anatomischen Messer zergliedern, er 

wird dadur ch nicht mehr als ein nothdürftiges 

Bild des mechanischen Gefiüges des todten Kor= 

pers sich erringen; er mag noch so fleissig 

die Erscheinungen der gesunden und kranken 

Lebens am erwachsenen Organismus studiren, 

so bekommt er doch nur einzelne Bruchstücke 

von dem Wirkungsringe des Lebens in mensch- 

lichen Leibe zu schauen, die sich nicht anein- 

ander fügen wollen: will er wissen, was und 

wie der Mensch an und für sich sey, wie er 

zur übrigen Natur, mit und in der er lebt, 

sich verhalte, so muss er vor dllem sein Were 

den studiren,” 

Jaevstpe H, 
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nd 

FrieDricH TiIEDEMANN, Won lebenden Würe- 

mern und Insekten in den Geruchs-Orga- 

nen des Menschen, den Zufüllen, welche 

sie verursachen und den Mitteln sie aus 

zu treiben, Mannheim 1844. 8°. 

Eene kleine Monographie, waarvan het doel uit 

den uitvoerigen, boven medegedeelden titel blijk- 

baar is. Behalve Ascarides, die uit den slok- 

darm in de neusholten geraken kunnen, werden 

Scolopendrae, Forficulae, larven van Musca vo- 

mitoria en carnarta, van Oestrus ovinus en van 

Dermestes waargenomen ; andere waarnemingen 

hebben betrekking op insekten en wormen, die 

niet juist bepaald kunnen worden. Eigene waar- 

nemingen brengt de geleerde Schrijver niet bij, 

maar vergenoegt zich met die van anderen te ver- 

zamelen. De verschijnsels, die van deze vreemde 

gasten het gevolg zijn, bestaan in hevige hoofd- 

pijn, ontsteking der vliezen, die de sinus be- 

kleeden, welke met het reukorgaan zamenhangen , 
neusbloedingen , verschijnsels van prikkeling in 

andere deelen , die zenuwen uit het vijfde paar ont- 

vangen, en in reflexie-bewegingen. Het geheel kan 

voor medici niet onbelangrijk zijn als repertorium , 

en voor entomologen levert het eene Bijdrage tot 

het hoofdstuk der Direct injuries caused by 

Insects van Kinry en Spence, Zntroduct. to En- 

tom. 1. p. 80, Holl. vert, I. bl. 74 en verv. 

J. v.» H. 
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Traité pratique et théorigue d’. Anatomie come 

parative, comprenant l'art de disséquer 

les animaux de toutes les classes ef les 

moyens de conserver les pièces anatomi- 

gues; par Hercure StrAUs - DURCKHEIM, 

Paris 1843. 2 Tomes. 8°, 

Als handboek van vergelijkende ontleedkunde 

zal dit werk niet onbepaald kunnen worden aanbe- 

volen , want de Schr., hoezeer door verdienstelijke 

ontleedkundige onderzoekingen, vooral der gelede 

dieren algemeen bekend, heeft evenwel geene alge- 

meen vergelijkende nasporingen gedaán en is in het 

gebruik der letterkundige hulpbronnen niet geheel 

op de hoogte van de wetenschap, zoo als en uit 

de lijst der aangehaalde geschriften (Voorberigt, 

bl. xrv_—xvr) en uit de behandeling der bijzondere 

hoofdstukken genoegzaam blijkt. Als handleiding 

daarentegen tot praktisch onderzoek, als leerboek 

der methodus secandi en als optelling harer fij- 

nere hulpmiddelen, ontvangen wij dit boek met be- 

langstelling ; en moge al hier en daar aan deze fijne 

hulpmiddelen wat al te veel zorg besteed zijn , zoo 

gelooven wij echter, dat de preparateurs en pro- 

sectoren den Schr. voor menigvuldigen wenk en 

voor de door eigene ondervinding beproefde regelen 

dankbaar zullen zijn, De eerste afdeeling handelt 

over de hulpmiddelen, die ter ontleding dienen, 

d 
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over laboratoria, dissectie-zalen, ontleedkundige 

kabinetten, werkplaatsen, mikroskopen, over werk- 

tuigen van opspuiting en van ontleding en eindelijk 

over de bewaring der preparaten (L. p. 1 —180). 

De tweede afdeeling geeft een overzigt der verge- 

lijkende ontleedkunde (IL. p. 181—426 en tweede 

deel) , tevens echter steeds met aanwijzing van de 

praktische oefening in de ontleding der bijzondere 

deelen. De vier aan het werk toegevoegde platen 

verzinnelijken de door den Schrijver aangewezene 

werktuigen. 

J. v.». H, 

pd 

Mémoire sur U’ Anatomie et la Phystologie 

du Gastrus Equi; par J. L. C. ScHroEDeR 

VAN DER Kork, Amsterdam, C, G. SuLrxe, 

1845, 4°. 

Deze Verhandeling met 13 Platen voorzien, maakt 

het elfde Deel uit der nieuwe Verhandelingen van 

de eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsch 

Instituut. Lang werd dezelve te gemoet gezien , 

daar het bekend was, dat de Schr. reeds voor vele 

jaren. met een ontleedkundig onderzoek der Hor- 

zelmaskers bezig was, Hoe zeer om goede redenen 

de Redactie van dit Tijdschrift zich van eene be- 

oordeeling van den wetenschappelijken arbeid onzer 

Vaderlandsche Geleerden gemeend heeft te moeten 

onthouden, gelooven wij echter dit werk te moe- 

ten aankondigen, om van onze zijde en naar onze 
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mate tot deszelfs meer algemeene verspreiding mede 

te werken. Het bekende talent van den Hoogge- 

leerden Schr. voor fijn ontleedkundig onderzoek, 

maakt alle aanprijzing overbodig, en elk zal hem — 

dankbaar zijn, dat hij, te midden van zeer vele be: 

langrijke en veelsoortige werkzaamheden, tijd heeft 

weten uit te woekeren vm deze Verhandeling te 

voltooijen. Wij willen slechts eenige bijzonder- 

heden kortelijk aanstippen. Behalve de vier, ge- 

woonlijk gal-vaten genoemde kanalen, zijn er twee 

fijne gekronkelde vaten, die zich in de maag on- 

middellijk onder den slokdarm inplânten en met 

het andere einde zich elk in twee takken splitsen 

en in het vetligchaam verspreiden. « Dat deze 

vaten het maagsap zouden afscheiden, gelijk de 

Schr. wil, komt ons niet waarschijnlijk voor 4 
liever zouden wij in die vaten een’ tweeden toestel 

van speekselafscheiding erkennen, Met den spijszak 

of de door Taevrranus dusgenoemde zuigblaas van 

sommige tweevleugelige insekten komen zij niet 

overeen. Over de galvaten heeft de Schr, vele 

belangrijke bijzonderheden medegedeeld. De twee, 

die naar achteren gelegen zijn, worden door den 

Schr, alleen als galvaten beschouwd. Zij ontsprin= 

gen met een blind einde aan het achterste gedeelte 

des darmkanaals, en vloeijen , kort voor de inplan- 

ting in het onderste gedeelte der maag, in een 

enkel kanaal te zamen. De twee andere vaten 

daarentegen openen zich aan weêrszijde in het 

darmkanaal , en gaan in het midden van hun- 
nen loop door het vetligchaam heen, waarmede 

L* 
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zij innig zamenhangen. De Schr. beschouwt haar 

eerste gedeelte als opslorpende vaten, en haar 

tweede als afscheidende kanalen of vasa urinaria. 

Dit gevoelen verdient nader onderzoek. Bij het 

hart of ruggevat staat de Schr, lang stil en leert 

ons vaten kennen, die er uit ontspringen en naar 

het vetligchaam loopen. Met bijzondere zorg en 

uitvoerigheid is het stelsel der ademhalingswerk- 

tuigen beschreven. Het zenuwstelsel heeft een’ zeer 

afwijkenden vorm, die op Pl. XI met zorg is af« 

gebeeld. De platen zijn goed uitgevoerd. Minder 

kunnen ‘wij ons met de taal vereenigen ; het is 

zeker aan het gebruik der vreemde taal toe te 

schrijven, dat ons somtijds de meening des Schr, 

niet regt duidelijk was. Dat b, v‚ twee tracheën- 

takken in een’ zenuwring veranderen (pour se 

transformer en un anneau nerveux, zoo als wij 

p: 143 lezen) kan de Schr. onmogelijk bedoeld 

hebben. Misschien schreef hij, dat zij in een’ ze= 

nuwring overgaan , en een of ander met de zaak on- 

bekende Vertaler bragt dat « overgaan” door frans= 

former over. Loo wij niet niet te veel van den Schr. 

vergden , zouden wij wenschen, dat hij het onder- 

zoek van dit insekt niet voor gesloten hield, maar met 

dat van den oesérus in den volmaakten staat aan- 

vulde. Niemand zou beter dan hij in staat zijn om 

ons van het volkomen insekt (2mago) eene ontleding, 

te geven, die geheel en al opgehelderd werd door 

de ontleding der larve en ongetwijfeld ook deze 

wederkeerig toelichten zou, 

J. v. Dn H. 
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nd 

Grorer Cuvier's Briefe an C. H. Prarr 

aus den Jahren 4188 bis 4792 , naturhis= 

torischen, politischen und literarischen 

Anhalts. Nebst einer biographischen Notiz 

über G. Cuvier von C. H. Prarr. Her- 

ausgegeben von Dr. W, F. G. Bran, 

Professor an den Untversität zu Kiel. 

Kiel, Schwers’sche Buchhandlung 1845. 8°, 

(Met het Portret van Cuvier uit jeugdigen 

leeftijd en 6 Steendrukplaten.) 

Groote mannen komen in de geschiedenis der 

menschheid dikwijls als raadselachtige verschij- 

ningen voor, van wier wording men zich geene 

rekenschap weet te geven. Daarom is ook de aan- 

trekkelijkheid zoo natuurlijk die elke bijzonderheid 

uit hun leven voor ons heeft. Maar gewoonlijk 

ontbreekt ons de ontwikkelingsgeschiedenis; wie 

toch kon vooraf gissen, dat die spelende knaap , 

of gene onervaren jongeling eenmaal de leermeester 

van geheele volken en geslachten, de hervormer 

der wetenschap, of de weldoener der menschheid 

worden zou? ’t Geen dit boek ons aanbiedt, is 

werkelijk zulk eene ontwikkelingsgeschiedenis of 

althans een belangrijk fragment daarvan. Cuvier, 

wiens naam in de natuurkundige wetenschappen 

even onsterfelijk geworden is, als die van Amrsro- 

TerEs of Linnaeus, wordt ons hier afgeschilderd 

in den jeugdigen leeftijd tusschen de 19 en 23 
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jaren , afgeschilderd door zijne eigene brieven aan 

eenen jeugdigen vriend, die hij in Stuttgard ach- 

tergelaten had, den later ‘als natuur- en schei- 

kundige beroemd geworden Prarr. Ik acht het 
onnoodig, zulk een boek aante bevelen. Elk, die 

in Zoologie en vergelijkende Ontleedkunde belang 

stelt, behoeft, slechts te weten, dat het in het licht 

verscheen , om het zich aan te schaffen en zich in 

deszelfs lezing te verlustigen. 

Ook voor andere beschaafde lezers kunnen deze 

brieven niet anders dan belangrijk zijn, Cuvier 

was geen beperkt geleerde, maar een zeer alge- 

meen gevormd en met veelzijdige kennis toegerust 

mensch. Voor Frankrijk's geschiedenis vooral be- 

vat dit boek enkele belangrijke wenken. Deze 

brieven werden geschreven in het eerste tijdperk 

der Fransche omwenteling, geschreven wel op 

eenen afstand van het eigenlijk tooneel (meestal 

uit Caen), maar toch met de levendige indrukken 

van den tijdgenoot, daarbij onpartijdig, onafhan- 

kelijk, wel de groote beginselen van vrijheid en 

gelijkheid huldigend, maar alle misbruiken en on- 
geregeldheden verfoeijende, waarmede die tijden 

bezoedeld zijn. Cuviea beschouwt zich als eenen 

vreemde in Frankrijk en den toestand der natie 
vergelijkt hij met dien van eenen zieke , wiens 
vochten door eene zware koorts gereinigd worden 

(» dem ein starkes Fieber seine schlimmen Sáfte 

wegzchrt, Das Fieber, mein lieber Pfaff ist 

eine verfluchte Arznei,” 31 December 1790). 

Ruim een jaar later schreef hij: « Zch rede nicht 
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won Politik. Es wird mir zu sauer , von der 

Hoffnung zurück zu kommen, die der Menschen- 

freund über die Unternehmung einiger franzö= 

sischer Philosophen gefasst hatte, — Die Köpfe 

dieses Volks sind nicht zur Freiheit geschaffen. 

Die Arretirung von 80 Personen zu Caen, die 

Empörungen wegen des Korns zu Noyon, der 

Mord des Maire von Etampes, die 5000 Mar- 

seiller die neulich die Stadt Air belagert ha= 

Ben; was hätten die Emigranten dergeres 

wider die Revolution thun können ?”’ Het is uit 

eenen daarop volgenden brief blijkbaar, dat Prarr 

met meer vertrouwen de toekomst tegen zag, en 

dat hij Cuvier eenigermate verdacht van zich door 

het oordeel der hem omgevende personen te laten 

geleiden. In dezen brief van 13 Mei 1792 schrijft 

Covren: « Deine Meinung über den Zustand 

Frankreichs zeugt mehr von einem guten Her- 

zen, als von einer wahren Kenntniss der Mene 

schen und der Sache, gleich wie Deine Art ste 

zu vertheidigen mehr Beredsamkeit als Logik 

beweist. — Was willst Du mit der Griechen 

zu Aristides Zeit? ......, Zine Nation 

hätte Du mir nennen sollen, eine alte Nation 7 

die vom niedrigsten Zustande des Luxus, des 

Lasters und der Sklaverei sich wieder zu Tu- 

gend und Freiheit emporgeschwungen hätte, 

Aber diese wirst Du in der Geschichte nicht 

Sinden.” De uitkomst heeft getoond, hoe juist 

de tweeëntwintigjarige jongeling oordeelde, Zijne 
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schildering van Lopewik XVI, dat riet, 't geen” 

heen en weder geslingerd werd, van de aanmati= 

ging en verblinding der Grooten, van de lage nei- 

gingen van vele Volksleiders, van eenen Mizanrau 

b. v., alles is even leerrijk en des te belangrijker, 

omdat onze tijd niet begrepen kan worden , zon= 

der eene juiste kennis van dat tijdperk van woee 

ling. en gisting. 

Doch wij willen ons liever bij de wetenschap- 

pelijke zijde van dit boek bepalen. De dierkundige 

zal , behalve vele algemeene wenken, daarin de 

beschrijvingen van vele tweeschalige weekdieren , 

van insekten en van den larynx der vogels, met af- 

beeldingen opgehelderd aantreffen. Er is bijkans 

even veel botanie als zoologie in; Covren beoe- 

fende toen nog beide wetenschappen met gelijken 

ijver. Veel moge getuigen, dat de kennis nog beperkt 

was: zoo beschrijft b.v. Guvren eenen hem onbe- 

kenden vogel, dien hij later als Ceréhia familiaris 
herkend; zoo zijn er in de bepaling der insekten 

gedurige onzekerheden, maar dit alles verklaart 

zich uit het gebrek aan boeken, waardoor de on- 

derzoeker des te meer in het groote boek der na- 

tuur bladerde, en voor zijne volgende, veelomvat- 

tende werkzaamheden eenen breeden grondslag 

leide, Maar 't geen vooral opmerking verdient, 

overal blijkt, dat geene eenzijdige studie van eigen- 

lijke natuurlijke geschiedenis den voortreffelijken 

jongeling bezig hield; in deze kon zich de toe- 

komstige wetgever en hervormer zijner wetenschap 

niet vormen. Algemeene natuur- en scheikunde: 
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boezemden hem niet minder belang in. Hij deelt 

aan Prarr wel kort, maar met groote helderheid 

de hoofdtrekken van het toen nieuwe stelsel vax 

Lavoisier mede, en op eene bewonderingswaar- 

‘dige, scherpzinnige wijze wederlegt hij de beden 

kingen van zijnen vriend en de dwaze meeningen 

van Grex, die eene mengeling van het oude phlo- 

gistische stelsel met de theorie van Crawrorp be- 
helsden. Scherp maar welverdiend is de tuchti- 

ging , waardoor een hoofddenkbeeld van het stelsel 

van Geer, de positive ligtheid der warmtestof, 

welke Prarr geneigd scheen te verdedigen, ge- 

troffen wordt. _En zou men niet bijkans zeggen, 

dat de kiem voor ’t geen in onze dagen door Schei- 

kundigen omtrent de voeding geleerd wordt, reeds 

in deze woorden van Cuvier vervat is: « Zch 

denke, dass ich mir einen deutlichen Begrifs 

von der Ernährung mache wenn ich sage: 

durch Verdauung kommen in unserm Leib alle 

Materialien desselben ; nur ist Azote bei der 

Gras fressenden Thieren besonders in geringerer 

Proportion als es sein soll; da aber bei der 

Respiration eineausserordentliche Verwendung 

von Kohle und Hydrogène stattfindet, so ist 

es kein Wunder dass im Körper mehr Azote 

bleibt, als bei den Alimenten war?” Ik ken 

geen boek 't geen in deze dagen in het licht kwam, 

» geen mij meer belang inboezemt , dan deze brieven 

met beschrijvingen van Sluipwespen en Asters, 

van Staatsmannen en Volksleiders, van Geleerden 

en van boeken, Juist zoo schrijven jonge lieden , 
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die zich vormen, en die nog in het tijdvak vers 
keeren, ’t geen mijn oudste Broeder onlangs de 

poësie des levens noemde, Die poësie is altijd rije 
ker dan het proza, maar alleen waar zij zoo overe 
rijk, zoo overvloeijend stroomt, kan het proza 

des levens zoo degelijk zijn, als het bij Cuvier was, 

Jongelingen moeten dit boek lezen, en als met 

hunne handen tasten , dat het alleen dan mogelijk is 

eenmaal wel te oogsten , wanneer men met zorg, 

met arbeid en met moeite heeft gezaaid, 

J. v.D. H, 

Berigt wegens de « Vereeniging ter bevor- 

dering en uitbreiding van het onderzoek 

der Nederlandsche Flora.” 

In den Algemeenen Konst en Letterbode voor 

het jaar J845. 5 Sept. N°. 37, komt aangaande 

deze Vereeniging een berigt voor door haren Se- 

cretaris Dr. Boursse Wis. Wij meenen door de 

overneming van hetzelve in dit Tijdschrift, het doel 

dier Vereeniging bevordelijk te kunnen zijn, wes- 

halve wij hetzelve hieronder laten volgen. 

« Bij eene onpartijdige beschouwing van den 

toestand der kennis van de Vaderlandsche Flora 

in Nederland , vergeleken met dien bij onze na= 

buren, zijn wij genoopt, om te erkennen, dat, 

ofschoon de studie der Flora indigena onaf- 

gebroken enkele beoefenaars heeft geteld , deze 

ae en 
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echter allen afgezonderd van elkander werkzaam 

waren, en de beoefening der kruidkunde niet die 

schreden voorwaarts deed, die deze wetenschap 

in de laatste twintig jaren in Duitschland en En- 

geland door middel van gemeenschappelijke po- 

gingen en de daaruit ontstane grootsche resultaten 

heeft kunnen doen, 

De meer en meer levendig geworden innige over- 

tuiging, dat alleen toenadering en verbroedering 

van beoefenaren derzelfde wetenschap een nieuw 

leven kon doen ontstaan daar, waar afzonderlijke 

arbeid van enkelen onoverkomelijke hinderpalen 

vond, deed bij eenige vaderlandsche kruidkun- 

digen het lang gekoesterde en vaak besprokene 

plan rijpen, om eene algemeene oproeping aan 

allen, die in de beoefening der studie van de Va 

derlandsche Flora belang stellen en deze wenschen 

te bevorderen, te doen, en aldus te beproeven, 

of de uitkomst zoude leeren, dat zij weérklank 

hadden gevonden bij velen, en zich aanvankelijk 

in de middelen niet hadden vergist. 

Ingevolge deze uitnoodiging had op gisteren al- 

hier eene vergadering van Kruidkundigen plaats, 

wier aantal de verwachting van hen, die de uit- 

noodiging hadden gedaan, verre overtrof; wier 

overeenstemming met het voorgestelde doel en 

wier aangewakkerde zucht en ijver, om werk- 

dadig dit te bevorderen, hoop en vertrouwen ge- 

ven voor de toekomst , dat de opgerigte « Verecni- 

ging voor de Nederlandsche Flora’ hare aangevan- 
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gene taak waardig zal volvoeren en dat weten- 

schappelijk-en praktisch nut zal stichten , hetgeen 

de ontwerpers meenen, dat niet dan met veree- 

nigde krachten van velen kan, maar ook door 

dezen moet worden daargesteld. 

Het doel der Vereeniging werd aldus omschre- 

ven: Met onderzoek der Nederlandsche Flora 

te bevorderen en uit te breiden; den uitslag van 

dat onderzoek tot een geheel te verbinden, ten 

einde eene, aan de tegenwoordige eischen der 

wetenschap beantwoordende kennis der Flora 

van Nederland te erlangen., 

Als middelen ter bereiking van dit doel werden 

vastgesteld: 1°, Het bijeenbrengen van een her= 

barium ; de leden der Vereeniging verbinden zich, 

om aan hetzelve toe te zenden volledige gedroogde 

exemplaren van inlandsche planten , door hen zelve 

of anderen verzameld, met naauwkeurige opgave 

der groeiplaats, verspreiding, bloeitijd , algemeen- 

heid of zeldzaamheid van voorkomen en van alle 

die bijzonderheden, die op de onderhavige plant 

van invloed waren of voor hare kennis belangrijk 

zijn. 2°. Met houden eener jaarlijksche bijeen- 

komst ter bevordering der persoonlijke toenade= 

ring en kennismaking onder beoefenaars der- 

zelfde wetenschap, In dezelve zal aan ieder lid 

de gelegenheid worden gegeven, om mededeelingen 

te doen, betreffende alle onderwerpen, die uit 

hunnen aard binnen den kring der werkzaamhe- 

den, door de Vereeniging aanvaard, gelegen zijn, 
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Voorts zal dezelve dienstbaar worden gemaakt 

aan het onderzoek, wat door de Vereeniging ter 

bereiking van haar doel is verrigt, en wat haar 

verder te doen staat. 38°. Met aangaan en on= 

derhouden van briefwisseling en plantenruiling 

met hen, die zich door hunne studiën en schriften 

voor de Flora's der naburige landen onderschei= 

den ; ten einde voor de geographische betrekking 

der Flora van Nederland eenen vasteren grond en 

eene meer volledige kennis harer eigenaardige plan- 

tenvormente erlangen. á°, Met aanleggen eener 

boekverzameling vooral met betrekking tot de 

Nederlandsche Flora , uit geschenken der leden. 

5°. Met bijeenbrengen van een geldelijk fonds, 

waartoe ieder lid jaarlijks eene contributie 

bijdraagt. 

Omtrent het lidmaatschap werd bepaald, dat: 

Als leden der Vereeniging zouden worden gen 

rekend te behooren allen, die met haar doel 

instemmen en aan hare werkzaamheden willen 

deelnemen; zij verbinden zich hiertoe door on- 

derteekening harer statuten, 

Dat onder den naam van Honoratre leden ook 

zij tot het doel der Vereeniging konden medewer- 

werken, die aan de werkzaamheden geen deel 
wenschen te nemen, doch dezelve door hunne gel- 

delijke bijdragen de Vereeniging te ondersteunen. 

Het bedrag der jaarlijksche contributie is voor 

de werkende leden op f 5, voor de honoratre 

leden op f 10 gesteld, 
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Het bestuur der Vereeniging is zamengesteld uit - 

eenen President, Vice-president, Secretaris en 

Conservator Herbarii; hiertoe werden benoemd : 

tot president Dr. R. B. van pen Boscu, te Goes; 

tot vice-president Dr. F. Dozy, tot Secretaris Dr. 

H. Boursse Wars, tot conservator herbarii Dr. J. H. 

Morkensoen, allen te Leiden. 

De verdere uitwerking der statuten en het daar- 

stellen van reglementaire bepalingen werden aan 

het bestuur opgedragen, en de eerstvolgende Al« 

gemeene Bijeenkomst werd vastgesteld op den 15 

Augustus 1846, te houden binnen Leiden. 

_ Behalve de aanwezigen toonden ook nog ande- 

ren door mondelinge of schriftelijke kennisgeving , 

dat zij, ofschoon verhinderd de vergadering bij te 

wonen, nogtans gaarne wilden toetreden tot de 

vereeniging, en aan de werkzaamheden wenschten 

deel te nemen, zoodat het uitzigt op eene verdere 

uitbreiding is geopend, 

Wij eindigen dit verslag met allen, die, hetzij als 

werkende, hetzij als honoraire leden nog mogten 

verlangen toe te treden tot de Vereeniging, be- 

leefdelijk uit te noodigen, om zich in persoon of 

met Franco brieven te wenden aan den ondergetee- 

kende Secretaris, die bereid is, des verkiezende, 

nadere opheldering omtrent enkele punten te ge- 

ven. 

Namens de Vereeniging voor de Nederlandsche 

Flora, 
Da. Boursser Wins, 

Secretaris. 
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Erster Jahresbericht der PorLrICHIA, eines 

naturwissenschaftlichen Vereins der bay- 

rischen Pfalz, Herausgegeben von dem 

Ausschusse des Vereins. Nebst dem Vor 

trage von Dr. C. H., Scrurrz Bip. über: 

« Hypecoum pendulum Lin” Landau 1843, 

Oct. 

Zwetter Jahresbericht, u. s. we Neustadt 

a, d, Haardt. 1844. 

De vereenigingen om, door gemeenschappelijke 

zamenwerking ten uitvoer te brengen , wat door 

enkele personen aiet kan worden verrigt, zijn in 

dezen tijd talrijker dan ooit te voren. Zoo er- 

gens, in Duitschland vooral mag men ze vrucht- 

baar noemen in vele en belangrijke resultaten, Uit 

het groot aantal van vele dier vereenigingen noes 

men wij slechts de Botanische Societeit van Re= 

gensburg, die aan het onderzoek van het vader- 

land toegewijd in Silezië, de vereenigingen van 

Natuuronderzoekers, te Berlijn en elders, van 

welke de arbeid over bekend is, 

De beide Jahresberichten, hier aangekondigd, 

betreffen eene vereeniging voor het natuurhistorisch 

onderzoek van den Paltz en het aanleggen van na- 

tuur-historische verzamelingen uit deszelfs gebied. 

Het denkbeeld daartoe, door Dr. Scnurrz geopperd, 

vond bijval van voorname natuuronderzoekers, en 
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aan de vereeniging werd de naam Pollichta ge- 
geven, naar Porzicn, den Schrijver der Hxstorza 
plantarum in Palatinatu sponte crescentium, 
De verzamelingen, door de medearbeiders tot 
stand gebragt , bestonden in, 1843, uit een noe- 
menswaardig aantal van zoogdieren, vogels, rep- 
tiliën; uit meer dan 1000 torren uit het land zelf; 

voorts uit 134 soorten van torren uit de Turksche 
Provincie Rumelie, en verder uit exotische Cole= 

optera. Het Herbarium der Pollichia bestaat uit 

2000 soorten. Verder zijn er mineralen en petre- 

facten, — Er is eindelijk eene bibliotheek ‚ mede uit 

geschenken door de leden bijeengebragt. Het eerste 

stuk bevat wetenschappelijke mededeelingen van 

F. W. Scnuerz over eenige Carices, van C. Ha 

Scuurrz over Hypecoum pendulum L., en over 

de Compositae van den Paltz, van Dörr einde- 

lijk over de Cupuliferae. 

Het tweede berigt doet ons in alle opzigten groo- 

tere aanwinsten kennen, als: 1°, een vermeerderd 

aantal leden, ook buitenlandsche; 2°, uitbreidin= 

gen der verzamelingen, die bij elke studie van 

natuurlijke historie tot grondslag moeten dienen 

en alzoo van het grootste gewigt zijn te achten; 

en eindelijk mededeelingen der leden zelve. 

Als wetenschappelijke bijdragen treffen wij hier 

aan de volgende stukken : 3 

Van Dr. Heee, overde bij Neustadt voorkomende 

Oölithen en over derzelver wijze van ontstaans 

Over de bij Dürkheim gevondene versteende kokers 

van Phrygancën, 
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Over de bij Zweibrück ontdekte voorwereldlijke 

Eguisetaceae ; beide van denzelfden Schrijver. 

Over het geslacht C2rstum en deszelfs bastaarden 

door C. H. Scuurrz. Bip. 

Optelling van de in het gebied der Pollichta 

voorkomende natuurvoorwerpen. Iste Aflev. 

Van zoodanige speciale onderzoekingen is voor 

de wetenschap in het algemeen groot voordeel te 

trekken. Dat de Pollichia daartoe eenmaal het 

hare kan bijdragen, hiertoe mag men uit de beide 

stukken geredelijk besluiten. 

Mogt ook dit voorbeeld den beoefenaren der 

Nederlandsche Flora, bij ons, tot spoorslag zijn 

en eene reden te meer om toe te treden tot de 

onlangs door eenige vaderlandsche beoefenaars der 

Kruidkunde daargestelde Vereeniging, die de uit- 

breiding van kennis aangaande onze Flora ten 

doel heeft, en die, bij ijverige medewerking , niet 

kan missen dit doel te bereiken. 

p. V. 

ee 

Musée Botanique de M. BEnJamin DELEs- 

SERT, Notices sur les collections de plan- 

tes et de la bibliothegue qui le composent ; 

contenant en outre des documents sur les 

principaux herbters d'Europe et l'exposé 

des Voyages entrepris dans linterét de 

la Botanique, Par 4, Lasëcug. Par. 1845. 

De Botanische Verzamelingen van den edelen 

m 
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Baron Bessamin Deuessgar hebben eene Europe- 

sche beroemdheid. Reizigers van alle landen, 

die slechts eenigen naam of verdiensten in het vak 
der Kruidkunde hebben, worden daar met de 

meeste welwillendheid ontvangen en vinden over- 

vloedige gelegenheid tot vergelijking en nasporing. 

De Heer Deressenr heeft eene voorbeeldelooze li- 

beraliteit in ‘het afstaan, zelfs naar buitenslands , 
van gedeelten van zijne verzamelingen, indien het 
slechts is te vermoeden , dat daardoor de weten- 

schap op eenige wijze kan worden bevorderd, 

Menigeen ia ons Vaderland , en ook Ref., kan 

hiervan dankbaar getuigen. 

Wij zijn den bezitter van die belangrijke schate 

ten op nieuw verpligt, door het bekend maken 

van den inhoud van zijne verzamelingen, waar- 

door niet alleen aan hen, tot wier gebruik dezelve 

zijn opengesteld, nuttige inlichting wordt gege- 

ven; maar der wetenschap, uit een historisch oog- 

punt, op nieuw eene belangrijke dienst gedaan 

wordt; doordien, in dit geschrift, eene menigte 

verspreide daadzaken , behoorende tot de geschie- 

denis der wetenschap zijn bijeengebragt, welke 

een overzigt geven van de voornaamste onderne- 

‘mingen, vooral door bijzondere personen gedaan, 

waardoor de Kruidkunde in deze eeuw, en inzon- 

derheid in onzen tijd, werd bevorderd. Deze 

aanwijzingen zullen voorzeker van nut kunnen zijn 

voor het doen van verdere nasporingen, indien te 

eeniger tijd iemand mogt willen ondernemen, het 

tegenwoordig tijdvak historisch te behandelen, 

Het zij mij, uit hoofde van het toenemend be- 
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lang „ hetwelk , ook in ons land, aan de Kruidkun- 

dige weteuschap allengskens meer en meer ten deel 

valt, vergund, op dit, in meerdere opzigten merk- 

waardig geschrift, de aandacht te vestigen. 

Het belang en het nut van natuur-historische 

verzamelingen, en voor de Kruidkunde bovenal 

van planten en allerlei voorwerpen tot het plane 

tenrijk behoorende, wordt thans zóó algemeen 

erkend, dat niemand er aan twijfelt om dezelve 

te houden voor den grondslag eener rigtige beoe- 

fening der natuurlijke geschiedenis, Niet door de 

kennis van weinige of enkele voorwerpen, op deze 

of gene plek bijeengebragt, kan de levende Natuur 

worden verslaan ; maar de Natuuronderzoeker 

breidt zijne nasporingen uit tot alle gedeelten der 

aarde, welke men heeft kunnen bereiken , of: tot 

welke de zeevaart den toegang heeft geopend. 

Het is aan de voorwerpen uit onderscheidene, dik. 

wijls op duizenden mijlen afstands van elkander 

verwijderde oorden:bijeengebragt, en aan derzel- 

zelver onderzoek en vergelijkingen in de groote 

Museën, dat onze kennis van de verwantschappen 

der natuur-produkten ontleend is; het is op deze 

voorwerpen, met elkander in verband gebragt, 

alleen, dat de tegenwoordige wetenschap is ge- 

vestigd, of nog gevestigd moet worden, Onder 

gelijke omstandigheden brengt de natuur vaak op 

de grootste afstanden wezens voort, in wier maak- 

sel, vormen en houding eene verwonderingswaar- 

dige analogie, ja niet zelden de volmaaktste iden- 

titeit is. Uit de beoefening van de natuur, in die 
mt 
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rigting, is onze geheele phyto-geographische kennis 

ontstaan en komt het verband tusschen de natuur- 

lijke geschiedenis der levende ligchamen en de 

kennis van de physische gesteldheid van onze aarde, 

en daarmede het schoon geheel van de algemeene 

natuurwetenschap in het helderste licht. 

Reizigers in vreemde of weinig bekende streken 

hebben op de plaatsen zelve, waar zij hunne ont- 

dekkingen doen, maar zelden de gelegenheid , om 

de verzamelde materialen te ordenen, te bestem- 

men, te beschrijven. Zij die het ondernamen, 

deden zulks slechts voorloopig. Eene nadere be= 

werking en vergelijking met verwante voorwerpen 

bleef doorgaans onvermijdelijk. Daarvoor moesten 

grootere verzamelingen, hetzij tot de wetenschap 

in haar geheelen omvang, hetzij tot het een of 

ander speciaal gedeelte betrekking hebbende, wor- 

den geraadpleegd. Zonder zulke verzamelingen 

is het te eenemale onmogelijk , in de systematische 

wetenschap iets van belang te verrigten, ten zij 

met het gevaar van verwarring voort te brengen of 

de reeds in meer dan een opzigt bestaande te ver- 

meerderen. De Regeringen der voornaamste Staten 

van Europa zijn aan die behoefte te gemoet ge- 

komen, door het uitzenden van onderzoekers naar 

verre landen, en door het aanleggen van Museën 

op eene breede schaal en tot algemeen nut, waar» 

van de herbariën van Londen, Parijs, Berlijn, 

Weenen enz. , tot voorbeeld kunnen strekken; 

enkele bijzondere personen hebben vaak dit voor- 

beeld nagevolgd, somwijlen zelfs overtroffen. Mogt 

Groot-Brittanje zich, in dit opzigt, beroemen op 
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den edelen Sir Josepu Barks, te regt draagt Frank- 

rijk roem op den Baron Berssamin Deressenr, 

wiens liberaliteit ter bevordering der wetenschap 

schier geene grenzen heeft, en van wien men met 

den Heer Lasèeve veilig kan herhalen, wat Cuvrer 

in zijn Éloge de Sir JosEPH Banks heeft gezegd : 

« Zaccueil du maitre, une bibliothegue riche, 

« des collections que Von auroit vainement cher- 

« chées, même dans les établissements publics , 

«y attirent les amis de 'étude.” 

In de inleiding wordt gehandeld over Museën 

en Verzamelingen van natuurlijke historie in het 

algemeen , vervolgens over het herbarium van den 

Heer DeresserT in het bijzonder, over de verza- 

melingen , waaruit het is zamengesteld en de af- 

zonderlijke herbariën, die hier voorkomen. Men 

vindt hier opgenoemd de verzamelingen van Le- 

MORNIEa ‚ VerrÉrAT , Parisor pre Beauvors, 

Tuuvruer, Lamnent. Deze maken, als 't ware, 

den grondslag uit van het herbarium van Derrs- 

sent. Het geeft ons Nederlanders eene treurige 

herinnering om hier ook te moeten aantreffen de 

verzameling van den Amsterdamschen Hoogleeraar 

Borman, en het Japansch herbarium van Trure 

BERG, dat voor Hollandsch geld is bijeengebragt. 

Verder worden vermeld de reizen en onderzoee 
kingen, waarvan de voorwerpen mede in het here 

barium van DeresserT voorhanden zijn ; eerst die 

van Europa, Azië, Afrika, Amerika, Australië, 

Eindelijk de planten van de tuinen, gebonden her- 

bariën, en de planten bij uitersten wil geschonken 

door pe Casvourz. Er volgt een geographisch over- 
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zigt van de riglingen en de streken, welke door 

botanische reizigers zijn bezocht. 

Een berigt wegens de Europesche :herbariën en 
de reizen in 't belang der Kruidkunde onder- 

nomen en eindelijk eene aanwijzing van de in- 

rigting der bibliotheek van den Heer Deuessear 

maken het laatste gedeelte van dit boek uit. Het 

werk zal voorzeker nuttig zijn voor de bezoekers 

van deze rijke verzameling. Als bijdrage voor de 

historie der botanische wetenschap zou dit ge- 

schrift, bij eenige meerdere uitvoerigheid, in be- 

langrijkheid. hebben kunnen winnen. 

Het blijkt uit het-bovenstaande, dat de waarde 

van deze verzameling zeer groot is; het laat zich 

tevens gevoelen, dat het ondoelmatig is van dit werk 

een meer uitvoerig overzigt te-geven, dewijl meu 

dan van zelve in de noodzakelijkheid komt, om 

wijdloopig te worden en bovendien om den Kruid- 

kundigen vrij algemeen ‚bekende dingen mede te 

deelen of te herhalen. Bij benadering is het aan- 

tal soorten in het herbarium geschat op 86,000 , 

en dat der specimina op-250,000. 

De Heer Deresser heeft, door het doen uitge- 

ven van dit werkje, der wetenschap eene nieuwe 

dienst gedaan en de Heer Lasècue , Conservateur 

van die verzameling, die, zoo wij ons niet bedrie- 

gen, als zoodanig opvolger is van den uitmunten- 

den Guirremin, heeft zich van de bewerking op 

eene loffelijke wijze gekweten. 

p. V. 



BLAD WIJZER. 

(NB. De letter B. beduidt Boekbeschouwing 

of Letterk. Berigten). 

Abelmoschusesculentus.92. 

Abelmoschusficulneus. 88. 

Abelmoschus panduraefor- 
selen”, A20A MD), 

Abelmoschus vitifolius. 90. 

"-» » … Vrieseanus. 88. 

Abutilon atropurpureum. 
103. 

Ademhalingsleer, door Mo- 
med nt in eet hed a 

Aecidium glaucis. . 286. 
Agaricus Leveilleanus. 277. 

Anatomie comparative, 

Hercule Srrauss Dorck- 

nEim , Traité de l etc., 

Verslag door J. v. D. 
HoEvEn. . B. 151. 

Annulata dorsibranchiata 

“van Groenland. B. 126, 

Antliata van Groenland. 

B. 158. 

Ascophora chalybea. 282. 

Bergkalk an den westlichen 
Abhange des Urals, 

BESSER (von), Nekrolog. 

B. 58. 
Bewaren van lagere zee- 

dieren in levenden toe- 

stand. « « « B. 135. 
Bloedschijfjes (werking van 

sublimaatop) . &2—bk, 

Botanischer Garten (Kre- 

mieniecer). . B. 43. 
Bromelia'Commeliniana, DE 

VRLESRIS tet  E 

Caprellina-soorten, B. 135. 

Carabiques, Nouveauxgen= 
res de la famille des. . „ 

34, 39. 
Carte des terrains de la 

Russie d’kurope. B. 38. 
Carcinologische bijdragen 

door Krörer „ B. 137, 

Chevreau diplocéphale à 
corpssimpie (J. v. D. Hor- 
VEN, Verslag van STEEN- 

kiste, Déscer. d'un) B. 55. 

Ciliën op vezels, . &4—46, 



BLADWIJZER. 

Coeloptichium, genus Po- 
lypariorum, … B. 42. 

Coleoptera nova. B. 36. 
Coleoptères de Mr.le Comte 

DE3EAN. … … … B. 34. 
Corchorus oppositifolius. 

126, 
Crangon (nieuwe soorten 

van) B. 124, 129, 
Cryptocarpon. « B. 31, 
Cryptogamische Flora van 

Nederland, door Dozr en 

MOIKENBOER. « « 297, 
Cuvier, Briefe an PrAFF ; 

J. v. D. Hoeven, Verslag 
VAN eve vee B 155, 

Cyamus Ceti. . B, 133. 
Cycasstam, door DE VRIESE, 

158. 

Endotrichitm. „ B. 31, 
Entomographia Rossica. 

B, &l. 
Entwickelung des Men- 

schen u. s. w. von EnDt; 
Verslag door J. v. D. 
HOEVEN. « « B. 146. 

Erratische blokken in Zuid- 
Amerika, . « B. 137, 

Euplectella Aspergillum, 
J. v. D. Hoeven, Verslag 
van Owen, Descript. of 
Stort, sAnne. De 

Flora Baicalensi-Dahurica. 

B. 34, 40, 

Florae Classicae Synopsis, 
von Fraas; Versl. door 

Grosnans. …. … B,117. 

Formenlehre (J. v. ». Hoz- 
VEN, Verslag van LUCAE, 

über org.) . « B. 14. 
Fossiliën van het Moskow- 

sche Gouvernement, 
B. 124. 

Foraminifères (Nouveau 

genre de) . . B. 38. 
Fossiles de Siberie. B. 40. 
Fossilesdes Gouvernement 

de Moscou. . …« B.36, 
GastrasEqui, ScHRüDER VAN 

pER Kork, Anatomie du 
etc. J. v. D. Hoeven, Ver- 
slag. OE 152. 

Geognostische _Beobach- 
tungen in den Donetz- 
gegenden. . « B. 40, 

Geognostische Karte von 
Charkow und Poltowa. 

B.38, 
Georissus, Monograpbie du 

genre. … …. « B. 40, 
Geschichte der Urwelt von 

WacneR; Verslag door 
J. v. D. Hozven « B. 45. 

Groenlandsche Fauna (Or- 
nithologische Bijdrage tot 
de) . « « « B. 13le 

Halichoerus gryphus. 
B. 130, 



BLADWIJZER. 

Hepate Crustacceorum et 
„ Molluscorum (J. v. D. 

Hoeven, Verslag van 
ScurEmM, de) B. 7. 

Herbier du Baron DeLeSsERT 
par Lastcve ; Verslag 

_ daarvan door DE VRIESE. 
B. 160. 

Hibiscus callosus. … 87. 
Hibiscus ficulneoïdes. 8. 
Hibiscus grewiaefolius. 83. 
Hibiscuslirtus. …. « 86. 
Hibiscus radiatus. … 80. 
Hibiscus rosa sinensis, 84. 
Hibiscus sabdariffa. . 86. 
Hibiscus syriacus. « 85. 
Hibiscus Hamaboo. « 85. 
Hibiscus vulpinus. « 88. 
Histologische aanteekenin- 

gen door HARTING. » 25. 
Horti Bogoriensis plantae 
rariores, auctore HASSCARL. 

77. 

Hortus Bogoriensis auct. 
Hasscanr; Verslag daar- 

wan door DE VRIESE, 
B. 60, 

Ichthyologische bijdragen, 

KrörEn. « « « B. 147 

Infusoriën-kunde van Rus- 

land, . « «8.123. 

Insecta coleoptera. B.42. 

Kafer- Fauna der Aleuti- 

schen Inseln und Neu- 

Californiens, … B, 37. 

kalkstein, Sandstein, und 

… Fbon in Gebirgstorma- 
_tionen verbunden. : 

B. 35, 39. 

Klimaat van Zuid-Amerika. 

B. 136. 

Kristallens. … …. 25—3l. 

Lepidoptera nova. B.39. 
Lepidoptera, nieuwe uit- 

landsche , door J. v. p. 

HOEVEN. « « « 251. 
Lepidosiren paradoxa von 
Hyari ; Verslag door J. 
v. D. Hoeven, „ B. 13’. 

Longen {Structuur van de) 
door Morescuort, . 225. 

Lixus turbatus. . B.34, 
Luchtbuizen in het oog 

der gelede dieren, door 
BAANIS. … « … 233. 

Lycopodiaceën - Stammen 
(fossilen) …. . B. 37. 

Lycopodium _leucophyl- 
lam. _« …… B. 125. 

Melkbolletjes (Hulsels der) 
39 hk, 

Micralymma. . « B.138. 
Monoceras lanceolatum. 

136. 
Monoceras obtusum. 138, 
Mosasaurus (J. v. p. HOEVEN, 

Verslag vanGorpruss, der 
Schädelbaudes) . B.4. 

Musci Archipelagi, aucto- 
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ribus Dozy et MoLkEnnoen, 
Verslag door Wurs. B. 57. 

Musci frondosi, auctoribus 

Dozr et MorkensoeR, Ver- 

slag van dit werk door 
pe Vriese. … . B. 3o. 

Myanthus Lansbergii. 289. 

Naidum (Conspectus gene- 
rum specierumque) ad 
Faunam danicam perti- 
pentium. „ « B. 128, 

Naturhistorisk Tidsskrift 
van Kaöürsr, … B. 126. 

Nederlandsche Flora (Be- 
rigt wegens de Vereeni- 
ging tot bevordering der) 

B, 160. 
Nieuw-Hollandsche planten 

van Praiss, aangekon- 
digd … … … …:B. 32. 

Noctua dotata Fasr. 253. 
Nubische Giraffe, ontle- 

ding daarvan door Se- 

BASTIAN. … … « 185, 
Nymphalis. ( Aterica) Ed- 

warsiis , « ‘ee 201. 

Onderduiken van zoog- 
dieren en vogels. B. 130. 

Ornithologie van Groen- 
Jânds ens B. 131. 

Ornithologie van Skandi- 

navie, … … B. 137. 
Orthothecium hirsutum, 

106, 
Orthothecium javanicum. 

105. 

IJZER, 

Orthotheeium viscidum, 

105, 

Paritium tiliaceum, . 9. 
Pavonia diversifolia. . 79, 
Pflanzen - Versteinerungen 

aus einem Sandsteine des 

Moscovischen Gouverne- 

ments. . … … B.ál, 
Polypiers du Gouverne- 

ment de Moscou, B. 40, 
Pollichia , Jahresberichte 

der, Verslag door pe 
Vriss. « « « B. 165, 

Planariën, Rangschikking 
HEF ee eve geheten 

Plantae Preissianae, DE 
Vrisse, Verslag van Len- 
MANN , … … « B, 17, 

Plusia Duvernejie « 252, 
Pycnogonida „ … B. 136, 
Prijsvraag ve h. Zeeuwsch 

Genootschap, . B.69, 

Regnianim, et veget , fines, 
auctore SiEBorD, J. v. D, 

Hoeven , Verslag van 

B. 56e 

Sagitta bipunctata, J. v. ». 
Hoeven „ _ Verslag van 
Kroun, über ... B. 9, 

Schlammvulkan im Char- 

kower Gouvernement. 

B. 43. 
Seeland, Flora van B. 135, 

Société imp. de Moscou, 
(Bull. de la, Verslagdoor 

J. v. p. Hoeven) B.38,123. 
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Spechte , Naturgeschichte 
HEE ves na en Br bds 

Sphaeralceatriflora, . 77, 
Bpierweefsel. …. 3139, 
Spirula, J. v. D. Hoven, 

Verslag van Grar on the 
animaì of the .. B 44, 

SpPLITGERBER, F, L. Nederl, 

Kruidkundige, door pg 
VRIESE, « « « B, 71. 

SprireenseRs Botanische Na- 
latenschap , door pr 
VRIESE. „ „ … … 164, 

Stengel, onderzoek daar- 
van , door Dassen. 5l, 

Bympathischen Nervensys- 
tems, J. v. D. Hoeven, 

Verslag van KoLriken, 
(Ueber die Selbständig- 

keitu.Abhängigkeit des) 
B. 39. 

Symphysodon, „ B, 31. 

Talk Apatit . . B. 37. 
Tavais, nieuwe soorten 
WAN ek eet BA 129, 

Tarse des ymenoptères. 
B. &l, 

Tetyrae revisio. „ B.130, 
Terebratula acuta in Oö- 

lith van Moscou. B. 125. 

Thoracoceras. … B. 124, 
Thränende Weiden. 

B. 34, 

Thyroïid and Thymus 
gland (J. v. D. Hoeven, 

Verslag van J. Simon, 
onthe) . …. …« B. 50. 

Tradescantia virginica, sur 
la génération et le dévé- 
loppement de la fleur de 

B. 33. 

Urena Blumei. . … 78. 

Urena heterophylla, . 79, 

Urena Lappago. « 78. 
Urtica Kiovensis. . B. 38, 

Vegetatie op Laland en 
Falster. . . B. 139. 

Voie artificielle dans les- 

tomac des animaux. 

B. 38, 

Würmern und Insekten in 

den Geruchs - Organen 

des Menschen. (F. Tiepe- 

MANN von) Verslag duor 

J. v. D. HOEVEN. 155. 

Zam:a Galeotti, auctore ne 
IMRIEBE: 4% este se 

Zeelandiae Belgicae planta- 
rum enumeratiu, auctore 

VAN DEN Bosc, « ‚ 1 
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OORSPRONKELIJKE STUKKEN. 

1. 2. B. van den Bosch, Enumeratio plantarum, 
Zeelandiae Belgicae indigenarum tertia. bl. 1—22. 

2. W.H. de Vriese, Lamia Galeotti, eene nieuwe 
soort uit de groep der Cycadeën, gekweekt in 
den Hortus Botanicus te Amsterdam. . bl. 23, 24, 

3. P. Harting, Histologische aanteekeningen, 
bl. 2548. 

(Hierbij Plaat I. tegen over bl. 48.) 

4, W. H. de Vriese, over eene nieuwe Bromelia 
van den Amsterdamschen Kruidtuin. bl. 49, 50. 

5. Dassen, Onderzoekingen over de verschillende 

deelen, welke den stengel vormen. . bl. 51—76. 
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BOEKBESCHOUWING, LETTERKUNDIGE 

BERIGTEN zen VERTALINGEN, 

—_—_—— 

. J, vaN DER Hoeven, Verslag van R. Owen, 

Description of a new genus and Species of Sponge, 

Euplectella Aspergillum. . … … . « bl3, ke 
„ J, VAN ner Hoeven, Verslag van A. Gorpruss, 

der Schädelbau des Mosasaurus durch Beschreibung 
einer neuen Art dieser Gattung erläutert, 

bl, 4—6. 
„ J. vAN DER HoEvEN, Verslag van Tu. Fa. G. 
ScnuemM, De Mepate ac Bile Crustaceorum et 
Molluscorum guorundam, « « « « « bl. 7—9. 

‚ J. VAN DER HOEVEN, Verslag van A. KRoHN, 

Anatomisch-phystologische Beobachtungen über die 
Sagitta bipunctata, « « « « « « bl. 9—14, 

„ J vanperHoeven, Verslag van J. C. G..Lucae, 
Zur organischen Formenlehre, … . bl. 14—16. 

‚ W.H. pr Vrrese, Verslag van Cun. LEHMANN, 

Plantae Preissianae, Vol. I. Fasc. 1, 2. bl. 17—29. 

‚ W.H. pe Varese, Aankondiging van F‚, Dozy en 

J.H. Morkengorn , Muscorum frondosorum novae 

species ex Archipelago indico et Japonia. bl. 30, 31. 

‚ Berigt wegens Verzamelingen van Planten uit 

Nieuw-lolland, verkrijgbaar bij Dr. L. Prerss. 
bl. 32, 
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Hoogleeraar J. van per Hoeven 

uitgegeven Werken : 

„Tabula’ Regni Animalis, » additis classium va 
characteribus’, folio. 

Tafel van het Dierenrijk „met bijvoeging der Kenmer- 
ken van de klassen en orden, folio. 

Orátio dé‘ dudta Ct emendata Zoologiu eer lem 

pora. Svo, 
Bijdrage tol de Anatomie van Stenops Kukang, Wyeli 

cebus Javanicus) door J. L. C. Scnrorper vAn’ pek 

‚ Kork, benevens een naschrift over de tot het geslacht 

jy Stenops behoorende soorten ‚ Svo. met 8 platen. 

“Recherches sur F'Histoire naturelle ‚etl Anatomie. des 

Limules, fol. avee 7 planches. 

Bijdragen. tot de natuurlijke Geschiedenis van den 

Negerslam., &lo. met. 4 platen, Tua DSW 

Bijdragen tot de kennis van,de, bemuridae, of Peosimiì, 

fol, mét 2 te, 
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INHOUD. 

OORSPRONKELIJKE STUKKEN. » 

6. J. C. Hasscarl , Adnotationes de plantis Horti 
Bogoriensis. « …. « . « « « bl. 77—139. 

7. J. Moleschott, Bijdrage tot de leer der adem- 
haling en van het korrelig pigment. bl. 140—157. 

8, W.H. de Vriese, nog een woord over den stam 

van Cycas circinalis en dien van C. revoluta, 

naar aanleiding van onlangs uit Java ontvangene 
exemplaren. … « « « … « ‚ « bl 158—162. 



13. 

1. 

15. 

16. 

INHOUD. 

BOEKBESCHOUWING, LETTERKUNDIGE 

BERIGTEN zen VERTALINGEN, 

. J. vaN nen Hoeven, Inhoud van Bulletin de la 

Société impériale des MNaturalistes de Moscou , 

Tome XV.n.4. tot Tome XVII. n. 3. bl.33 - 44. 

‚ J. VAN DER HoeEveEN, Verslag van J. E. Gray, 

On the Animal of the Spirula. . .… bl.44k, 45, 
» J. VAN DER HoevEN, Verslag van A. WacNer, 

Geschichte der Urwelt. . . . . . bl. 45—48. 

„ J. VAN DER HoEvEN, Verslag van A. KöLrikKen, 
Die Selbständigkeit und Abhängigkeit des sympa= 

thischen Nervensystems. . … « … … bl. 48—50. 
J. VAN per HoEvEN, Verslag van J. SrmoN, 

the comparative Anatomy of the Thyroid gland en 

Physiological Essay on the Thymus gland. 
bl. 50—54. 

J. VAN ven HoEvEN, Verslag van C. VAN STEEN- 

KisTE, Description anatomico-tératologique d'un 

Chevreau diplocéphale à corps simple. bl. 55, 56. 

J. vaN DER Hoeven, Verslag van C. DE SteBoun, 

Dissert, de Finibus inter Regnum animale et veze- 

tabile constituendis. . - . -« « -« bl. 56, 57. 

Boursse Wins, Verslag van F. Dozy et J. H. 
MorLkKENBOER, Musci frondosi inediti Archipelagi 

OMECERENK NEMEN 2e re odt DI 570: 
W.H. pe Varese, De tuin van Buitenzorg vaar 

aanleiding van Hasscarr. Catalogus plantar. in 

horto bot. Bogortenst alter. . « - bl. 60—68. 
„ Uittreksel uit het Programma van het Zeeuwsch 

Genootschap der Wetenschappen voor 1845. 

bl. 69, 70, 
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INHOUD. 

OORSPRONKELIJKE STUKKEN. 

9. Splitgerber’s Botanische Nalatenschap. Uitstapje 
gaar het District Para in de Kolonie Suriname. 

Uit zijne nagelatene aanteekeningen medegedeeld 
door WW. H. de Vriese. . « . bl. 163—184. 

10. 4. 4. Sebastian, Aanteekeningen bij het ontleden 
van eene Nubische Giraffe. . . … bl. 185—224. 

(Hierbij Plaat II. tegen over bl, 22%.) 
11, J. Moleschott, Nieuwe Bijdrage tot de kennis 

der fijnere structuur van de longen. bl. 225 —232. 
12. Z. Brants, Over de luchtbuizen in het zamen- 

gestelde oog der gelede dieren. . bl. 233—250. 

(Hierbij Plaat III. tegen over bl, 250.) 

13. J. van der Hoeven, Beschrijving van eenige nieuwe 
of weinig bekende uitlandsche soorten van Zepi- 
doptera. « … « « « « « « « bl. 251—256. 

(Hierbij Plaat IV. tegen over bl, 256.) 

hb. F. Dozy en J. H. Molkenboer, Bijdrage tot de 
Flora cryptogamica van Nederland. bl,257—288. 
(Hierbij Pl, V en VI. (Len 2) tegen over bl. 288.) 

15. W. H. de Vriese, Myanthus Lansbergiü, nova 
species Orchidearum horti Botanici Academiae 

Lugduno-Batavae. . . . . . bl. 289—291, — 
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30, 
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INHOUD. 

BOEKBESCHOUWING, LETTERKUNDIGE 

BERIGTEN zen VERTALINGEN, 

En 

Frepenrk Louts SeutreenBER, Nederlandsch 
Kruidkundige. Geschetst door W.H. pe Verse, 

bl, 71—116. 

G. Po, F. GrosmanNs, Verslag van C. Fraas, 
Synopsis plantarum Florae classicae. bl. 117 — 123. 

J. VAN DER HoEveN, Inhoud van het Bulletin 
de la Sociëte imper. des Naturalistes de Moscou, 
Tom. XVII. N. 4. . . « … - bl, 123126. 

J. VAN per Hoeven, Inhoud van H. Krövyer’s 
Naturhistorisk Tidsskrift, IV. Bd. H. 2—6. en 
ny Raekke, 1I. Bd, H. 14. . . bl, 126—139. 

J. VAN DER HoevEN, Verslag van Jos. Hyrru, 
Lepidosiren paradoxa. … « … .« bl. 139145. 

J. vaN per HorvEN, Verslag van M. P. Erpnu, 
Die Entwickelung des Menschen und des Hün- 
chensin Bie. . .. . _… « bl. 147—149. 
J. VAN DER HoEvEN , ee van F. Trepe- 
MANN, Won lebenden Würmern und Insecten ín 
den Geruchsorganen des Menschen, „ …. bl, 150, 
J. vaN DER Hoeven, Verslag van H. Srraus 
DunckKueEim, Fraité d'.Anatomie comparative. 

bl. 151 —152. 

‚ J. VAN DER HOEVEN, Aankondiging van J. L. C, 
SCHROEDER VAN DER Kork, Mémoire sur l' Anat, 
et la Physiol. du Gastrus Equi. „bl. 152—154, 
J. van pen Hoeven, Verslag van C. Cuvrer’s 
Briefe an GC. H. PeAGF. _… bl, 155 —160, 

„ Berigt wegens de Vereeniging ter bevordering en 
uitbreiding van het onderzoek der Nederlandsche 
Flora. « … … «te «te Se « « bl, 160—164. 
W.H. pe Varese, Verslag van het eerste en 
tweede Jahresbericht der Pollichia. bl. 165—167. 
W.H, pe Vriese, Verslag van B. Devessene, 
Musée Botanique. … … …« « « « bl, 167=l72, 
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