
ÓVER DE BALAENOPTERA ROSTRATA VAN FABRICIUS 
'en ' beoorDEBLING DER, WEHRENwelke over 
r.^EN DIER DEZER SOpRT,- OEN 4<Jen NOVEMBER 

■ißij,. ¡TEN OOSTEN VAN .DE HA VEN VAN OS- 
. TENDE GESTRAN#,: UITGEGEVEN'ZIJN. . ;

JDoorCHARLES F. A. mórren , te Brusfél.

Hit is voorwaar zonderling .eu vpor den wqsgeerigen 
beschouwer der Natuur> w  pp.bjel̂ ngrÿjk ,; ;dat; de 
twee uiterften in grootte in deonraetelijke reeks der 
dierlijk bewerktuigde, wezeps, den aiensch even zeer 
onbekend zijn. Het oneindig groote zoo wel ais 
bet oneindig kleine fchijnt ons- te, ontglippen. ;  De 
fchier onmerkbare' monade en. de, reusachtige colosfen 
der zéé ftellcii beide wézens daar, ovfer.. wélke 
nog menig vraagpunt oprijst, .  over welke nóg mee* 
nige twijfel moet opgehéven worden. Dat wiP de 
microscopiesche ondeel en', wier omvang fchier totdien 
van de chemifcbe molecula nadert, niet knritien'bevat
ten en bestuderen ,-is  voorzeker zoo vreemd niet, 
zonderbaardér echter moge het schijnen, dat wij den 
aard en de bewerktuiging niet kennen van 'de vreesfe- 
lijke gevaarten, Welke men. onder den naam van Wal- 
visfchèn fchiéi voor oudé overblijflels van ¿ené vroe
gere 'wereld, áán de verwoestingen van den zond
vloed ontkomen, zoude houden. Met hoe veeLjjyer 
ook grÿpt de Natuuronderzoeker de gelegenheid niet 
aan, om in dit opzigt het rijk dér wetenfchappen uit- 
te breiden, ais een dezer dieren toevallig op de kus-

-  ten
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toi van een befchaafd Jand ftrandt. Maar hoebitter 
teveBs. is zijn verdriet,: als eene diergelijke gelukkige. 
vangst in handen.valt; van onkundigen en daardoorge-. 
beei voor de wetenlchap. Verloren gaat. Wijwater* 
van. ¡dezen ijver getuigen en voelden dif verdriet*
: Het is algemeen bekend, dat: den. vierden November 
1827 een walviseh ten oosten vanxde ¡batán ¡van 
Ostende ftrandde. Vap :het: eerite oOgenbQik ai , heeft 
men over de foort ,ito t:  hij.
getwijfeld » tp1 dat. de Hoogleeraar v a n  ë r b d a ., met > 
zijn gewoon, fçherp doorzigt de vraag beffist. beeft. 
Hij bragt denzdven tot het geflacht. Balaenoptera, en 
tot de B. rostrata. van Fabricius. of de .Rorqual 
à bec, welkevolgens de geleerde nafporipgen. van den 
barçn c u v ie r ,  niet dan eene foort.njet .de . Balaena. 
boops en mufculuszonde : uitmaken. (*) <

De meening van den' Heer van  b r e d a  was gegrond 
op het .opderzoek zoo wel van de uit- ajs van dein- 
weodige kenmerken, en-werd door deze daadzaak be
vestigd, dat alle Wajvisfehen, geflrand op de Westelijke 
kusten van Europa, tot. de gefrort, hadden behoord, 
wier vaderland en gewoon verblijf, vcdgensBLOCH, 
de ,Ijszee en de (treken van Groenland .çÿn, Echter 
heeft een jeugdige geleerde, die van den gemelden 
Walviseh. niets dan bet geraamte gezien heeft, in een

8*-

(*) Recherches fur les osfem. fosfiles Too. V. tere 
partie p. 355. en volgg.

(¡0 British zoology vol. III. p. 53. N°. 20. Obferv.anat. 
(tor la (fracture interne et le fquelette de plusieurs 
par pierre et ad&ien camper et o. cuvier, p. 39̂  '
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gyfoh*i&,<*yhêéwelk«iBhitfel uitgebàawft isybOweeBdy 
datWetf geesfci befcéndet fcoit soudé: stynr$ et» 
een çb fa eetien  fooDt vtm  gsuaafcr, dar n«an* vwr
MaiatnopUta oS. Rergoai vmifMeuiti lv

weerwil Van de groôtfe; achting, welke ik àttt ibhtty' 
vee ovo Or A m gen*  ztyaö i&gebftide fceaO« ,  ais1 uic 
dukbanM d Voor de'oerfte lesfcai ja  d* infdeíéníiWJ 
de vtrfWiolWílgd bea-itau» ik taty eche»nwt « $ r
vodem éiet veeeen%en. ík ífct. lity derbaiw neder 
oar bet te beftrflde# Jai de oivatulgfeg, dot aie» 
de flrtttmfkubdigKi wetenfefarppttn nooi» di*
dwaüogMrkaak Vtrdttyew* uit VftM dte- aödetfe e& 
úo§ grc*ei*mbget» voonóretígeti. - 

too ktíritmvm< hw¡ iem g
de Stáatrtopttf'é, ketidralle de week«» tltetv #e»éf 
over deze ftof, Jtdtz$ <toöi ln  ̂ hetfcij door bubenMttd  ̂
koa  GeHewletf*. tekort gettfekr zija. Hif wes zdfc 
oäküttdJg v m  ¿sai wtmowhet b é fe te
vea é&mpÉaria bet fie&r wtfreo1 gégtverk Hiera* 
a ftt vete <teätogi® vootvgtí^rotéth Late» w$ , 
aob éWfcÉ febrtjVer bet zÿad tfe dotó töekoäYen*, ti#  
kdt§> ôterëigt töb hiidflé fcHriftéff gévteri,

Zleäder VBö déttétt eérffc« brfef Va» dt» nee» déh 
bao , itt bet Jotírrtát dá Gand, eefiige dage» no de 
ftrtndinggéplaafefti,- efl afe* dan* Vefkeerdederikbeeldri« 
OVtr de zaak gevende, te gewagen, wil ik in de 
eerfte .plaats,, van de belangrijke, aanteekening van den 
Hoogleeraar b r e d a  , geplaatst in de ÄTgemeene Kööst- 
en letterbode D. XI. N*. 48, 1827 fpreken. Ikftipde-

■ zei-
(*) Notice fur nn fquelette de Balénoptère lae i  la, 

fociété dea fciences médicales et natorelles de Bruxelles et 
publiée féparément par p. j. der linden.
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a lm  Mtr «cbter. flachte aan* vermits ér heteerftt 

nommer vn> dea vorigen jnrgngn dezes Bljdragten.* 
Wer. Beft- M* ik* reeds era vntiétMg iltttekfel v »  
dezelve gegeven Is, «ov hetwelk-ik deahalve nrtjnele* 
nets verwflae* Na dic betoog verfchzen. de Oité* 
»graphic 4e Ja Baking 4u
4 Gsfeadek 4November vtto? 4 
cé fa t la 4éc»uv»rte er la diifeétim 4»ce 'cetaUpar
W* öüüAR <BrtJ»illW itoSO' Dk wertr* hét gnwtfte 

hetwelk attu over hei dier ubgegevehl heeft, bevat vQfr 
tifeit pitted, waam» de láttflo a»«le» áBfi hc* do«l 
beantwuerdf, vraat derovérigen- béznwai-deverekchtwi 
niât van ofilwdkwiid^ereekcningww 2$ zijff*iettaauw- 
kcurigv fliM geometriséh, «oo-áls de'fiaron c ó n s a  
zöuflo zeggen. Eerst,. ais m ot er dwsdsnige zal hei* 
ben ,• tai <d<r gefchiedenU der, Walviichfoorwn «enige 
volkócaenlreid erlange«, Overigens herhaalt do Heer 
DUBAR in zijn werk, de fouten, welk»ïi#fteedstoé t 
ttdtMnftéllfflg van bet ttm tot» gefielde geraamte, 
welke, • geMJk nféif Wee« «ader ¿38 opzigt gefcbied 
fe, trégáitfMfc Dead tíwtrigVulfflge fouieiV ttt fchier 
oirtiteg^èipd «fegttp«r, wawvan herwerk o ver
vloeit , thöélen onze* verwondering, ja zelftonsm e- 
delijdeti opwekten, Het onderzoek -yhetw elk 
ik neder nat inftellen, mengei de- waarheid van dit 
gezegde, ftam , — Deze dwaHngwi eehter,  wélke 
efk die hechts eenrgzins *» de .keni»» van de 
béwwktas^ng dar volmaaktere dieren ingewijd ia, 
hgwiljk kan̂  verb*t*re®, zoudfcn weinig'te bédiiiden 
hitlben, zoo niet een andere natuuronderzoeker op 
de wijze,* waarop het geraamte; ineengezet is, en. op 
het zoo grovelÿk onnaauwkeurig werk van den Heer

D4 nu*
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z>U8A&',..: dé bepaling /eenet niéutire'j icfott igietreadgd 
íitó¿ ,:W&nt-ik. hjust ni|j zulks / tebekennen, zoo 
KOBkk de ' beendeten van den tqngbeeö»toeftel en die 
«ata o.bet. hekken^; dp^'hnane’ ware. plaats gefield had ,  
2Qtide ^niemand .hebben. durven beweren » dat ; bet 
c»^ldbar, ^aatvatL .iiien. het geraamte gézien.heeft, 
rot ,,eena onuitgegeven. foort behoorde; J3at men met 
oordeel de 'ntoie*: fur Sun. fquelttU'de Bohtooptire ,
oödercoeke en .«neo. zal; ,*ich; overtuigen, ,-d« voowl 
dpvde zajneofteUing dezer beide toetteHen* de vert 
tnofcdfc. nieuwer : kernnetten gerond zjjn. . Hetgeen te 
«eflti te i verwonderen is , daare«i dier.., zaamgefleld, 
zoo. ais bet : geraamte’ yan turnon., bet aanduidty «en 
monfter f zoude, zijn, duizfndwerf wapftalUgej,daa 
alle: die gebrekkige vormen, aaprwfi&e. menge wooo- 
iÿk dezen öaam geeft, .  vermits het niet. als„dez^op 
de ; gewoeu wetten en vormen zoude kunnen terug 
gebragt wmdep,. r ■. .• . •. ,... ; r;: . V!-; f
P .Na eene. bistorifobe befcbrtjving ¡ van de ftmn.ding 
van ;de £<i/o«fl<»^r»í gegeyen te heibben , maakt de * 
Heer; d u b a r  eenige algemeene opmerkingen ovjer de 
.Walvischfoorten, geput uk.de werken wan-h ü n t b r ,  
l a c é p è b e ,  c a m p e r  enz. en, geeft .voorts .eene alge» 
piçene rangfchikking .derzelve, in welke hij niet ber 
paalt, . tot welke foort het • door. hem.. befcjireven. dier 
behoort.. Het i s , immers., niet genoeg te zeggen, dat bet 
een Rorqual is , vermits dit wootd een obdetgeflacbt 
aanduidt, maar: men behoort er bij te voegen, welke 
foort van Rorqual.(*) Welke onderfcheidiagtemeer 
' . • . ; ver»

(*) Recherches <br íes osfem. fosfiles p. 354 Tom. V 
ere part.
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Vèrèischt '• wôfd, daar de foortbepaling v n  de 
» ‘ae (^Balaenopterae tegenwoordig hoogst moeije» 
i p  ie. i .a; r..'::. • - -
' Dè Héöf ßuBArt zegt de afmetingen
öp .te geven, van de verfchillende deden van den Wal- 
visch, máár na:den druk van zijn Werk, beeft .bij 
eene noot uitgegeven* in welke deze juiste matenveel 
in-waarde zijn verminderd; hij gaf eerst voor de.ge- 
beele lengte 31 ellen, en naderhand 0.6,60 op: welke 
van bdde is nu juist?
- Het tweede boofdftuk bevat eene-beenkundige be- 
fchrijving van bet hoofd van den Walviseh,.In wdké 
de dwalingen te grof zijn’, om nietaangeduid te 
Worden. De bovenkaakbeenderen z|jn, In de oogen 
ván dübau , verbémelte’s beendèren * dé-. tusfehen- 
kaakbeenderen, neusbeenderen ; en • op de platen , is 
liet fmalieuitfleekfel -van bet bovenkaakbeen, hetwelk 
van- weerszijden van den héús naar boven gaat, 
voorhoofdsbeen, hetwelk híj naderhand ook voor 
flaapbeen, uitgeeft ; dit laafde wordt ook
been, en het achterhoofdsbeen, flaapbeen, misvattin* 

gén, welkè op verfcheidene plaat (en herhaald wor
sen; bet ploegfchaarbéen wórdt tusfcbenkaakbeen ge
naamd; de tepelvormige uitfteekfels, aebtertie op
pervlakte van het achterhoofdsbeen; enz.
- Deze misgrepen hebben nog weinig té bedniden, in 
vergelijking diergene, welke ten opzigte van hen 
tongbeen begaan zijn. :
* Men weet, - dat in de Walvisfcben, de Balaenop
terae en de Bruinvisfchen, het toedeT van' bet tong
been van weerszijden, uit drie beenachtige (tukken 
bedaat, waarvan bet e e r d e ,  grooter en meer zaam-

D5 ge-
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gefit», herligchiam of tniddeHtak, neer ©f nia 
já* gedaante <vhnr eba* bahre mata beefs, en net twee 
opgaande uitfteekfels voorzien is , welke tot.sQnen 
boyen «ö voôtfteù rand Haderen ) de booms van de 
haiVé mam, hörnen- overeen net de groot* hoorn* 
van bet; tongbeen van. den menaeh ; dezelve zijn I» 
jónger ditoen «an bet ÜgRheam ya» bet been gefchej« 
denj inaar im de oude, er mede vereenigd* — Dili 
w is h e r  gevaj'net dien ya» Ostende, waarvan de 
grootte genoegzaam den hoogeg onderdon «antoonc, 
fia tde epgaaade uitfteekfeJs btfebtett; zich kraakbeen- 
deden., Welke ziciy met bet onderst uiteinde v*n, dp 
fl#l\tortóge uitfioekfels .vereetiiget», izijnd» dea», de 
tnece aadeee beenaebdger finkben » waarvan wi# go? 
iprokm hebben« Het zij» braga baendesen* welke 
«ene hraftzcattato o £ dwarf© püaatfn# hebben« —* Dezg 
inogtiag,  de- eenlgfte mogelÿJe, wondt in bet weak 
yaaixuiWE* voargeöeld hjj.geeft m zalft, de rg£ 
boelding vad tet tbogbeen va» oenen '
- O» Hee» nttWAtt ,  die ,. voJgetia helpen hjj. mÿ æ tf 
gnzegtk heeft $  bet. tongbeen*. zoo beweert g evos» 
den ' til hebben ̂ a f c  h$ bet in - liet.; geraamte
hBtft -ddafcgefle», maakt, op» zijne manier een toeftel 
wg> (b&selftr ftukkan« -*-De heojras,, deos den boor 
gen ouderdom; van bet dier', met bet middanftu^ 
zómcBgèghodid} noemt fafi bet bgdwam ,  #n po de 
nadr bovengaand?) ukfibeekfels, voorfigtaonnjgn beeor 
deren houdende, geeft hij aan d* W»wftijft$*aHge 
beendete*, ; de niatui v u  hoorn* va» -betr. tpfig- 
beon. m  b t  pL & van.zijn werk> fiele h ü  deae fiuk-

kes
(*) Rech. fur fo osfem. fo\ f.Too. V rire part. p. 386;
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Ttei* afoowikriijlt voor*, maar hr hit géraunee verhaft 
h Ç zid i bovra ali» wetten vin bewerktuiging, en> 
hethtde /ti/iwfrnigt betvdtreu Ait vUcindt 
gatoor h m tm 'ffip l-

-Donah bcgtflfrt «torligcndet t# w '# waaicp lag den 
tebftel van het tongbeen befcbr ĵft.

"  — f. ••••ƒ — v >’* :M
(*) De Heer w. v ro liïgz . beeft'aij/töeh 1t hém déze 

verhandeling, ter plaatfing in de Bijdragen mededeelde, ge« 
meld, dat de Heer dubar, by de tencoonftelling van het 
geraamte te Amfterdam, de phpffíng ét> aaneenhechting 
dezer deelen aldus gewflzigd Irtfl  ̂ dar-de lijnvormige been
deren niet meer met de gfoote hoorns van bet tongbeen ,  
maar met de opgaande aitlleekfela vereeoigd waren. Maar 
behalve, dat toch «o? de (land van het geheel verkeerd 
vu; vermits hetzelve In plaats van eene horizontale eene 
loodregte rigring bad, hetgeen den Heer dubar aanleiding 
gaf de geringe ruimte te vertoonen tnsfchen de opgaande uit. 
fleekfels, ais een bewgs van de naauwte van het keelgat, 
ais vormden zy voor hetzelve eene enge beenig? poort; be
halve dat, zeg ik dit alles nog verkeerd wa»r zog jshe t 
bovendien maar al te waar, dat de dwaling in het,boek 
van dübrc’ blijft beftaaa. De dwalingen door de tentoon- 
ftelling voort ge bragt zjjn voorgaande, die. echter, welke 
bet boekwerk bevat, blijvende en worden Va» bet eene 
gedacht tot het andere voortgeplant. ~ Me»- weet odk dat 
de wyze, waarop hy de gedeelten van bet tongbeen te 
Babsfel gefteld bad, volmaakt; overeenkwam met debe- 
fcbfÿving on naambepalmg, welke hfy et in ajjne Gsteogra». 
pWtf van gegeven heeft, da; is raft apdere woorden.ger  
zRgd, da; aMe* even verkeerd-was-- Om «Une gedachten 
duidelijk uit »e drukke», vqeg .ik hier twee teekçpio-, 
geo bij vfiv de, tpigbeenetw Fig. i fieit bet topgbeen 

. voor*

Digitized by b o o g i e



C öo )
;DíL2Íjn wel die' omkeeringen, diephat&venvisfe- 

lingçn, : wartvan- de beroemde Schrÿvervein de Re- 
chèrcbe* fur lisasfemens' fosfiles ipreekt,'. welke. 
Schrijvers zich veroorloven, die nlet 'aan bet\oame* 
tcdijk sentai werktuigen en ¿achte deelen denkeú,

v • ivhsl-:
voor, zoo ais ik het den S3ften JulQ 1895 te Brnsfel,

:>W.fWOffjçip getejtkeod heb.
-O'n '„ h , jV " i V A .  ') r >

Het; vertoont 'derhalve’ de verkeferdé ifarigtingv vian den
toeftet j in praß gezien. Figv 2’, het tongbeen', zooals het
behoort te zijn¿ enzoo ais het óök eenigzins te^Arafté*- 
daffl fchflht geplaatst’ geweest te z p .  IiObèidé zijn Ali-Aï 
de- opgaande ultfteekfels , en C. de ftijlvorttfige. In fig .i 
z p  B. de hoorns van het tongbeen, ra in fig; 9 zietroenio 
B. hét fpoor eener vroegere fcheiding van het llgchaam 
van het been.
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welke -men uit bun verband zoude moeten: rokken, 
-door een enkel :been uit zijne- plaats te doen’gaain (*). 
Ik herhaal hét, zoude een dier tnet eentongbeen, 
zoo als deHeerDUBAR bet zegt gevonden te hebben, 
een voortbrengsel der' Natuur kunnen genoemd woeden?

De. Heer dubar , zegt pag. a j ,  vanzijnwierfc, 
dat, volgens de ftriictuar van bet rotsachtig: been', 
bet zintuig van faex gehoor bq uitfluitingviü bet 
zenuwmerg berust, hetwelk men. ia.de; langviretpige 
holte vindt* tot. welke eene opening vanfhetvóor- 
heen gezegde been voert. — Voorzeker kán de!Heer 
bubajl,  hier ted opzigtevan p e t r u s ; c a m p r A! en 
John h u n t e r  (f )  niet vanletterdieverij befchuldigd 
worden; want. elk .weet, , dat de laatfte bet oorvan 
den Walviseh, zfjn flakkenhuisje, en zijne halfcir
kelvormige kanalen befchreven, en de eerile (S) zich 
ook met de vgehoorwevktnigen van de Walvlsfchen 
bezig behouden - beeft; terwijl beide bij deze 'die
ren, dezelfde deélen terug gevonden hebben, ais 
bij de hoogere zoogdieren. -De Heer s u b a r , fpreekt 
vervolgens van de wervelkolom, en geeft>aldiver> 
maedén op; dat het.ruggemerg zich..bij zäjneniuiqgarig 
uit' de herféqhohe ' in twee déelen zoude fplijfeni, en 
zich eerst in bet kanaal -begeven, gevorftld «tóor -dfe 
dwarfe uitfleekfels der ; halswervelen, . om daaraaip 
liet. eigenlijk wervelkanaal te treden1, '-bdttgèbtrbfj 
-den vijfden, halswervel zoude bdgibnen.fl Ü Dc Hèer

VAN
(*) Philofoph. Transact.Tom. 77Í et obf. Anae. far- lea 

«étarei,p.7ö. ■; - . . .7 ;.y)
: 1 (f) YerhancL van de Maarlemfche. Mawfch. DfielJU Sc'3, 
en Deel XVilŴ Sd 1;* .-kp 6 '•;'••••• . : ; or. (...

(§} Rtcherch. fur let Otfmfnf.Torn. V aieme pirtierp. J li.
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»A« ae*  MNDBt*, meckt & dil.dpzigt ama, dit .de 
enkele befehonwing van het gemmteVVQldwade is ,  
ontdit gevoelen te doen. yellen (*). Wfl nullen Mer 
Mjvotgen, dut sep dae  ipVijcing i wefkdQk pbms 
gmép, hetdier eco ruggemerg zoaïâe hebbende, one»* 
•antomepde met den lagen vçnn »-«nellae aa» hetzelve 
in dén vnrbtedijbeb toeftand der dieren, tot wótíce 
de WaMésch behooet, eigen is. >(t) Oe onwetend- 
heidhoefit alleen bet..regt, gevóelens vóor te fteilen, 
geheet ârijdig met de gewone ew eenvoudige1 wetten 
waubdwciifctuigmg. . ■ . ;
.. De ¡ribben,, het borstbeen,  de beendenén vambet 
!hékken, A lt der ledematen wordb) ben ttehngs door 
maraña befchsewn. Wat de beenderen nan bet 
•bekbeb aangaat, ban men Iop deze hetzelfde toepes- 
fen , bntgeen wl¡j zoo enen van Ihet tongbeen iheWbeb 
gezegd, Völkbmene verplaatfing, .misvatting in hua 
verband, iu een Wóórd afdwaling van de wetten der 
Vatuur, ziedaar hetgeen hunne faefehrijving kenmedri. 
iGelulckigjtog hoeft de Heer.naman ze afoonderi ĵk 
•opPl» jb n^eheeld;. maar in. bet gemamte waten .zQ 
door een (hik bónt zamen vereenigd, zoo ais mea 
«e in próQl voorgeftdd ziet op pi. 7. plaatfing, vrd- 
Jte den Heer van t o r  (lintou in verwarring heeft 
gebragt, want hij beeft hieruit het zonderling Ikrms- 
Voréttig bdkkçn van hetgeraamte vauBremeawSlen xef- 
kkien, mét hetwelk het echter geheel /anders gelegen is.

De
; O  T* St.P* !B*g» 9*
O ) Ook weet men genoegzaam, dat het kanaal gevormd 

.d<teidè:d*fcsfk>mitAeehftils dernhabmenelan, aUeee idjeat 
om aan de wervelflagader doortogt ei befcherm&g m ver* 

.degncp... .c v  v.. ar;. v
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Oc bepaling m a d e gedaante ma bet bekken á u  

Wdvisfcfaen is utoHigt het. aoeyelijiest puntnah b un 
geraamte. Want elke Schrijver beeft andere deel en 
voor dien toeftd 'voorgedragen , deenitomtfehe verge* 
liking der íborten, tot hetzelfde geflacht behoprende, 
of van aanverwante geflachten, hm ions «Hoen tot de 
waarheid -voeren. ; .-

Bij alle -Bruiavisfchen, z ijnde  beenderen Van het 
bekken «Hefen uít dp zeebeenderen zamengeftrld, 
gekaatst «an weecszftfcn m a  den aars, mn elkander- 
gefchdden en vrq hangende in het. midden derQueren. 
Zoude on deze inrigtingvodr welke dubbele » gelijk* 
vormige en «Çdefingfche wedetuigen venefeebt woeden ,  
aldus eçnafclsps in het naburig geflacht der, Walvis« 
fidifen veranderen, en zoudeecb ij deze tfleetós ¿en 
enkelvoudig been «(ju (geplaatst, men west nietwaar)? 
ik geloof bet niet. — Ode behoort men: op íe mori 
boa, dat het genannte van Osteode bet eenigstás, in 
hetwelk «entw ae gefebeiden beenderen vindt, en.dat 
eik-dezer beenderen, zoo wel inet den vorm -detzeive 
bjj de Bruinvisfbhen ala met- het-verweende «nkdvoun 
dig been m n d a n Rorqual hetNoorderiioii mn 
den Kaapfirhen Waivisob, overeenkomt ¿ maarddet 
bet zeer /waaribb^nl^k wordt, dat hij geen ton be» 
keni geraamte van Rorqual * hetadve.dat van Ostmjdc, 
bet hekfoto, in zijne -vblkoinenlvrid«antdenig:risk rm 
Op dat van Bremen «en aninfte-kan men zkh gemaiot 
Wijk overtuigen,  dat het truisvormig been, wiens 
vorm volmaakt overeenkomt met dien van het been,- 
voorgefteld op' pi. -6. tig. a. van het werk van d u » 

h a  (de middelfte tsk alleen ds flechts een wéinig 
l«ngw,hetgetoi«*iBdiVidaeekvetfcheidenhé¡daf fan

han-
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hangen) hét borstbeen is , hetsvelkmenvian tusfcHen 
de ribben;..alwaar bet niet àfgebeeld wordt, tot 'aan' 
de plaats . heeft : dodn -, nederdalen, : waar'zich ¿et bek
ken, ¿metu i beenderen"i/aarfchijnhijk
gedaan * -ïndest bevinden, —r Wat JhetgeraamtevAn' 
dén/ jtorgttta/ aangaat ,r waarván de Heerc u v i e r  ¿et 
been van het bekken af beeldt pi. XXVI fig. ’24. van 
zijne Rceheréhes, is hetwaaifehijnlijk, dat: het béfen 
van'de andere zijde verloren. is geraakt. ‘Het'been, al«' 
daârafgeteekend, verfchih weiúig in gedaante van een: 
der dubbele .béenderen? váne bet geràatnte van Ostende;, 
het weinigè óUderfcheid/, -hotwslkmenibemérbt, zoudé; 
van den leéftijd kunnen afhangen, wïjzullen ten min» 
fie zién, dat hierdoor' ;hét tocftfel ïzeer : gewijzigd ás.: 
Inderdáád'komt, die, hoefqzervormige,gedaante van heti 
been »doorcuviER afgebefeld ,A girootendeels ovéreten 
met dié rvan.^het ;beeü 'des bekkens, van Het; getaamtéf 
van d u b a r : ,  alleenlijk is hjj dit laatfte dekromming: 
minder , fterk en nadert dezelve meer. tot. die van de 
bekkenbeenderen 'der Bruinvisfcben. _—r In bet geraam-i 
te ván' den Kaapfchen Walviseh, heeft bet béenvan.'. 
het bekkeh , tón naasten bij , de gedaante van hçt» 
zelfde been bij den Rorqual, máár aan het uiteinde: 
van eiken tide neemt) men een Ios •• beénftukwaar. Het 
(chjjnt, dat de Heer r u d o l p h i ,  een. van deze fosfó 
ftakkén in bet exémpJaar van Hamburg gevonden hééft * 
máár dat!de andere béenderen waren verloren. gegaan.O 
• Daar, nu alle'kenmerken ons toelaten,'dit .individu' 
van-dezelfde /foort te houden ais. dat van Ostende , 
en - RUDohHi er : flechts een beenftuk in i. gevonden- 
beeftV mag mén 'mét .tegt vrftgea,' df ¡de 
twétf lóáfe beenftakken bezit-, geheçhtaande.takbtii

van
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van hetzitbeen. En 200 men aanneemt, dat hÿ er 
flechts een beeft,' hetgeen volgens de bevinding van 
r u d o l p h i meer waariçhÿnlÿk is, zoude ik met 
vreemd zijn, yan het denkbeeld., dat . het haakje, ge
plaatst aan eén van / de uiteinden van het been des 
bekkens in h«t.' individu van Ostende, dit losfe been 
vertegenwoordigt, door' den hoogen leeftijd yan het 
dier, met het ligcbaam ¡van het 'bekkenbeen zameog?- 
groeid. — Dat de losfe beenderen zich innig met hot 
voornaam ile . been ' kunnen vereenigen, wordt nog 
waadchjjnUjkec, door de. waarneming, dat men in bet 
bekkenbeen van den Rorqual,afgebeeld fig. van bet
werk van cuvier,, eene kleine verhevenheid op bet mid
den van eiken tak opmerkt, juist op de plaats, waar 
het losfe been moest beginnen, zoo ais de 25“ '  figuur, 
bet bekkenbeen van den Kaapfchen Walviseh voor- 
ftellende, zulks oonwijst. — Is. deze verhevenheid nu 
geen fpoor van zamenfmeiting ? . En dit waar. zijnde., 
wordt het voor het terugbrengen van . de .beenderen 
des bekkens, tot den gewonen vorm, fçhiernjet 
meer noodzakelijk, te vooronderilellen, zoo ais jk 
vromer gedaan heb ,  dat er aan bet uiteinde: van egnea 
der takken van bet bekkenbeen. van 
een enkel Ios been zoude zÿn ; vermits dg twee 
losfe beenderen hebben kannen xameagroejjen ; met 
bet voornaam ile ' been, terwijl aan den anderen kant 
bet losfe been onder bet zamengroèjjen, eenen ke- 
keren graad van fchuinte beeft kunnen behouden , 
waardoor bet waargenomen haakje voortgebragt is. 
Men zal mij waarfchijnlqk tegenwerpen, dat bet 
knobbeltje, op den bollen rand van het balvenjaans- 
W(js been van het geraamte van Ostende, niet gevon- 

.Bijdragen , o. IV. st. i. den
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den wordt ito den Rorqual,welken cüvfbr be* 
fchrÇft. —<■ Behalve dat dit -knobbeltje, hetwelk niet 
«eer aanmerkelijk groot is * ait de vwlengtag der 
takken van het beed, op de plaats, waar zij aich 
vereinigen, kan voortkomen, verlenging, welke iq 
Verfchillencfe hröviduVmia of meer duidelijk tai, kan 
ik óók nog het volgende in bet midden brengen. 
Vooreerstbeflaan de twee losfe beenderen , geliecht 
aan de armen van hét bekkenbeen, in den Kaapfchen 
Wálviseh 'hunne ware ' plaats? Bevond de een zich 
niet m het midden , 'o fo p  een derde-van den hollen 
rand- van:hel halvetnaanswjjze been, en was -dit been, 
door den jeugdigen leeftijd vata het dier, niet van bot 
losfe been gefcheiden ? ¿ouden bij een’ ouder dier deze 
ërôe beenderen niet hebben kunnen vereeriigd  ̂zijn? 
En Zoo mén niets van dit-alles aanneemt, en in
tegendeel (kit, dae de twee losfe beenderen op-eeneo 
verfcbfUflnden graad van fehuinsheid met het ligcbaam 
van het voornaamfte been zamengefmohenz^n, zoo 
ais zulks reeds vroeger gezegd 'hebben, wat be
let óns dan -te gelooven, dat het knobbeltje op. het 
midden van het beeto, reeds van «ene zekere-grootte in 
den Kaapfchen en Noordfehen Walviseh, sene groo- 
tere ontwikkeling, door beogenen leeftijd, in dien van 
Ostende, gekregen heeftf In het laat ile gevell,hec 
waarfchijnlijkite van allen, zoude de vorm van de 
bekkenbeenderen van de Walvisfchen van de Kaap,  
teruggebragt kunnen worden, tot dien van dezeifda 
beenderen bij den Rorqual,en deze taaiite tót die
van de Bruiovisfchen. Men -aal deze duistere puiw 
ten niet kunnen ophelderen, ' voor dat men nog 
eenige meerdere geraamten van zal kennen j

in*

Digitized by b o o g i e



( 67)
inmsfcbep ip bet genoegzaam bewezen, d«t de bek- 
kenbeenderen van liet geraamte van Ostende, sich hi 
gedaante niet zigtbaar verwijderen vao den Rargual, 
door çyvtmt befchreven, welkeallean, voos de berf 
ftudering vao de bekkepbocn deren, in aanmerking kau 
komen, vermits in «He de overee geraamten, dole 
beenderen of verlopen gegaan of miskend « p . Odk 
bemerkt men geen bekken is de geraamten van bet 
Rÿks- en van bet Anatomifebe iMtfewb te Leÿden^ 
De derde Figuur van PI. LII van de nafpormgen via» 
c am se r en c u v ie r , overde bewerktuiging der Wad« 
visefa-fooften, welke de hekkenbeénderéh van eenen 
jongen, mannei ijken Brolriviodh -voorftek,kah tntjne 
vroeger geopperde meening ftaven. ¡ ■

Ziedaar dan, in het kost, .bet bekken van den 
¿wftfff/.van Qstende, gelijkvonnig' aan dat van do

Mámofteta tattrat*, cene foott, waargenomen door
BUNTt*.i H ß l t L ,  ALBBRS^ RUDOLPHI en  COVHR." '

In een. bijvoegfel tót' hef werk,van*dubar; haalt1 
hij einige prepaTawn aan, welke «heir bewaard had, 
en Waarvah het «enigfte, (bit eenige waarde bezit, de 
qhwetidige vtduwelijfee. geflachtsdealeß betreft ; bet ' 
oordeel over de-pbritt ,  dezelve voorftellende en over de 
overige afbeeldingen hebben wij reeds vroeger opge
geven m  ziilleh bet derhalve hier niet herhalen. De 
overige preparaten der weeke dëelen, hébben door. 
hunne bewerking ÿ -alle waarde verloréri. Door de* 
drooging ÿ kan mén de verfchilleride rokken der (lag- 
aderen aiiet anóerfoheïden, en derhalve het fpierweef-1 
fd van den fpierrok , óver hetwelk,' gelijk bekend is ; 0 
alle Phyfiologen het nog niet eens zijn, niet erken
n e  WeJáigt waw ;faet. mogdijk geweesc; bterpn)- 
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trent a llen tw ijfe lw eg  te ; nemen. — De 
fila  ,  waarvan de Heer d u b a r  fpreekt, is naderhand 
door den Heef v an  b r b d a  ¿ voor een' zaméngepakten 
bai- van- wortels van de erkend.'
Men vertoonde ook nog twee kleine, hoórnachtige 
viscbjesv in de maag van de gevonden.
Na bet-werk van den Heer d u b a r  behoort de 
su ra h  'squelette de'Balcinoptire,
en Ju in  et Ju ille t 1828 genoemd te worden. W ij 
hebben er reéds m den aanvang kortelijk over gefpro- 
ken y en zullen het nu een weinig naauwkeuriger be- 
fchouwen. De fchrijver oppert in hetzelve eene zeer 
gewaagde (telling. — De Heer d u b a r  had zjjn dier 
niet bepaald; de fchrijver van de Notice maakt er 
eene nieuwe foort van. Alle de gronden echter vóór 
zijne meeoing, verdwijnen bij. een rijp onderzoek f  
de voornaamfte, welke de ibuctuur van bet tongbeen 
en yan/het bekken betreffen, fteunen op de flechte en> 
onvergeeflijke wijze, Waarop de Héér d u b a r  deze dèe- 
len zatnengefteld beeft. Het gebrek aan boeken, 
waarin de fchrijver van bet betoog was,  heeft hem 
vooronderfteHingen doen maken, over zaken, welke bij 
uiet gezien had. Geen wonder derhalve, dat hij ge-> 
dwaald beeft. Ik haast mij, zijn werk te befchou-1 
wen. Na eene korte voorrede, gaat de fchrijver to t 
de beoordeeling der foorten over, en noemt den 
WxcA uit bet .Noorden {Balaenopborealis > l e s s . ) ,  :
dien van de Middellandfche Zee {B. 
l e s s . )  , en van de Zuidzee {B . austra lis,  l e s s . )  
o p (" ) . De Heer l e s s o n , onderfcheidt bovendien eene

(*) Zie Hist. Génér. et Partie, des Mammif. et Oiseaux,: 
découverts depuis 1788 jusqu’à 00s jours, par M. lesso n .
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Balaenoptera rostrata,welke die i s ,  tot welke óns
exemplaar behoort. - De- Heer v a n  d e r  l in d e n  
voegt bier voorts bij: „ Wat de Balaenoptera van 
„Ostende aangaat, het ondetzoek van zijn geraamte 
„ heeft mij geleefd , dat hij tot eene andere foort be« 
i, hoort, dan d ie, welke c u v ie r  vastitót.”

Voordat ik verder ga, moet ik opmerken, dat de 
geraamten, befchreven of afgebeeld door r u d o l « 
p h i ,  A LB B R s, h u n t e r ,  Ne il l  en die, welke in 
het Rjjk’s- en in het Anatomifche Mufeum te Leyden 
geplaatst z ijn , ais ook de fchedel, voortkomende uit 
het .Kabinet van b r u g m a n s  , alle tot dezelfde foort 
behooren, namelijk tot de
waarover ieder bet eens is. — Nu had ik afteekenin- 
gen naar de natuur, van het geraamte van Ostende 
gemaakt, en heb dezelve, tijdens mijn verblijf te 
Leyden, met het geraamte, te Amfterdam geftrand 
en door den beroemden r e in w a r d t  ontleed ,  verge« 
leken; ik vond de overeenkomst zoo treffend, d a te r , 
dunkt mjj, geen twijfel kan beftaan,  o f  beide tbc 
dezelfde foort behooren. Wat de gelijkvormigheid 
met het geraamte van r u d o l p h i aangaat, elk onpartijdig 
Natuuronderzoeker zal dezelve erkennen, zoo hij (lechts 
het geraamte van Ostende, met de afbeeldingen 
vergelijkt, welke r u d o l p h i in de 
historisch-phslologifche Klasfe
fchtn Akademie der W bfenfch
i8ao—*821, S .2 7 , gegeven heeft. Hij zal zich dan 
ook overtuigen, dat deze individu's Hechts eene en 
dezelfde foort uitmaken. In zijn betoog vergelijkt de 
fchrijver dikwijls -de dealen, welke hij befcbrijfr, 
tuet die ván de fuorten van de Kaap en van de Mid«

E3 deU
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ddktndfobe Z ee ; máár aaötoonen,  dat zij eene gröotè 
overeenkomst hebben m it de beenderen van de A f- 
laenoptefM rostrata,is , met andere woorden* de«
zelve aan dé foort toefchrijven, tot welke zij behoo* 
rea. — Ook zal ik mij aan deze laatfte handelwijs 
houden. Ik. begin met aan te merken, dat de grootte 
vbnhet. d iet, hptwélk bij Ostende geftrattd is , eenen 
leeftijd doet vbtmoedan, welke genoegzaam verfchil 
tiisfchfen; zijn geraamte en de reeds bekende, zon 
hebbed bunnen voortbrengen. Het Léydsch géraamtd 
moet van een jong dier zijn , vermits, de epipbyfes 
nog zeer duidelijk áán de ledematen zigtbaar zijn.

'H et eerftezoogenaamde ondtrfebcidingsketttnerk i8 
de .afwijking der tepel vormige uitfteékfals; hij zeg t, 
dae dekeive een: weinig: minder aanmerkelijk in het 
geraamte van Berlijn is ; het onderfchefei is echter 
fchiér. niei merkbaár en kan in allen geval van* indJvi*. 
dueele .Vertëheidenheid afhangen. Het tweede is te  
de- gróótte ván .de kraaijenbefcs uhfteekfelB va» de on
derkaak. gelegen ,  welke , dié van alle: bekende getaam« 
ten zouden overtreffen, en bet meeste naderen tot die 
van het Berlijnsch geraamte, in hetwelk bet braaijen- 
beks- uitfteekfel fchier de helft van bet been te 
hoogte zonde overtreffen. In het geraamte van O»* 
tendé» is deze hoogte bjjna gelijk aan-die Van het 
been, . 4 Ik zal tea dézeñ opzigte aaiunerkeh, dat
zoo . (ben, zich houdt kán dé èferfte plaàt Van de Ver- 
handeling van h u D O L P H t, de hoogtevth het uitdeed 
fel, wiens puht achter het jukbeen verborgen i s » 
overeenkomt met die van het onderkaakbeéh,. op de 
helft zjjner lengte genomen. — Op de vierde figuué 
van PI. IV. derzelfde Verhandeling, welke het hoofd»

van
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via ter zijde gezien,  in grooter afmetiqgen voorftelt * 
evenaart dit uWleekfel Hechts twee derden van dé 
hoogte van het been, even zoo op de helft zijner 
lengte genota en. Welke van de twee afbeeldingen is 
juist? Zoo lang men cjit niet weet te bepalen, kan 
dit kenmerk in geene aanmerking komen, al ware bet 
ook een wezenlijk kenmerk^ betgeen ik verre ben. 
van toe te geven. Bovendien vertoont .dit zelfde uit- 
fleekfel, op de plaat van a l b e r s »  eene hoogte, gelijk 
aan die van bet been, en bevindt hetzelve zich der«, 
halve in hetzelfde geval ais dat van Ostende, en wat 
neer is', dit uitfteekfel fie lt, in bet geraamte van a l *  
nas, eenen haakvormigen hoek voor, welke zich van 
voren naar achteren rigt (* ) ,  terwijl in alle de ove-, 
rige geraamten, dit deel zich als een regte hoek voor
doet, welke loodregt op het onderkaakbeen geplaatst 
is. Men mag vrij getooven ,  dat <zqo de fchrijver van 
de Notifie de platen van a lb e & s  gezien had, hjjj.zich 
gehaast «ou hebben , deze bijzonderheid aan te tee- 
keoeng in weerwil echter van¡ alle deze kleine ver- 
icbiHen brengen c u v i e r ,  r u d o l p h i  en alle de ge
leerden vanden eerften rang, alle deze dieren tot ééne 
foort. In de fchedels def Leydfche mufea hebben de 
kraajjepbeks- uitfteekfels eene: middelbare hoogte, in 
vergelijking van d ie, welke ik zoo.even in de fcelet-. 
ten van Bremen en Berlijn aangeteekend heb. Het 

••• • fchjjnt
O  Albius voegt hier .zelfs voor deze bijzonderheid 

bij; „ipfa maxilla inferior cranio perperam est juncta quod:
„ facije colligitur e procesfubus coronoideis deorfum ver- 
„fisj quest quidem errorum in delineatione mea emen- 
* dandtim curavi.” Echter is, in weerwil dezer waarfebu. 
wipg, deze hoek toch' nog zeer achterwaarts gerigt. ''
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fchijnt derhalve, dat de leeftijd en de indlvidueele be* 
werktuiging de eenige oorzaken van deze veranderin
gen zijn.

De fchrijver van de notice merkt daarenboven o p , 
dat in het geraamte van Ostende, het onderkaakbeen 
geene bogt maakt, en fchier geene in het Berlijnfche. 
Het fchijnt, dat dit verfchil .alleen van den leeftijd af
hangt , ik heb ten minfte, ten opzigte dezer krom
ming, de twee koppen van her Leydsch mufeuói za- 
men vergeleken en bevonden , dat in den eenén, welke 
van een jong dier i s , de bek zeer gebogen is ; terwijl 
iii den anderen, veel grooter dan de eerde en van 
eên ouder dier, dezelve bijna regt is. — De bogt 
vertoont zich ook in bet geraamte van Bremen, maar 
is bijna niet merkbaar in dat van Berlijn. — Over de 
kromming der kaken, kon men in den fchedel van 
den Walviseh van Ostende, flecht oordeelen, want 
om (Kt deel grooter te doen fchijnen, had men zorg' 
gedragen, de onderkaak ilerk naar beneden te rigten ,  
ten einde aldus aan het dier eenen aanmerkelijken ori e 
rictus te bezorgen. Indien men zich aan de afbeel

ding, door d u b a r op zijne vierde plaat gegeven, houdt, 
zal men een nog verkeerder denkbeeld van de zaak 
krijgen ; inderdaad fchijnt de kaak daar een weinig 
naar boven gerigt tè zijn.

De fchrijver brengt, zonder juist te w eten, hoe- 
vele wervelen er in den Haart bevat zijn, welke men, 
ik weet niet waarom , in zijn geheel behouden heeft, 
brengt, zeg ik , het getal wervels op 58. In het ge-' 
raamte zag men er Hechts 54. Hierbij behoort opge
merkt te worden, dat in het geraakte van Berlijn her 
volle en zekere getal 54 bedraagt, zoodat het onder*

icheid,
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fcbèid', Ín' vîer wervelen'zou befiaan. Wij zullen la« 
tér hièrop terug komen. De Heer v a n  d e r  l in d e m  
voegt dit onderfcheid b§ dat, hetwelk hij verder tus- 
fcben zijne vermeende nieuwe foort en de reeds be
kende meent te vinden. — Maar r u d o l p h i (*) merkt 
op, dat het geraamte van h u n t e r  , hetwelk zeker 
tot dezelfde foort ais bet Berlijnfche behoort, flecbts 
46 wervels had ; zie daar een verfcbil van acht- wer
velen, hetwelk echter te regt voor dezen geleerde 
geen punt tot foort - onderfcheiding heeft üitgemaakt. 
Men kan niet juist het getal wervelen Van bet ge
raamte van Bremen bepalen, maar c a m p e r  ( f )  be
weert, dat a l b e r s  er twaalf rug- of borst- en 34 
lenden- of ftaartwervelen in telde. Indien men b|j dit 
getal dat der halswervelen voegt, waarvan er vijf heb
ben kunnen zijn , dan beeft men in bet geheel 5 t 
wervelen. Dit nu is juist ook het getal, hetwelk 
ik in de geraamten van Leyden gevonden heb. E r 
is derhalve hoofdzakelÿk een verfcbil van 46 tot 5 1 , 
54, en 58; waarbij nog moet opgemerkt worden, 

dat deze getallen in geene verhouding zfjn tot de 
grootte van de dieren, want de geraamten van a l 
bers en de Leydfche, welke elk 51 wervelen bezit
ten , verfchillen twee of drie voeten in lengte.

Het onderfcheid in het getal der halswervelen, 
waarop onze fchrijver ook de bepaling zijner nieuwe 
foort grondt, verdwijnt even zoo bij nader onder
zoek. Men telt zes halswervelen, welke alle Ios, 
niet zamenverbonden zijn, in bet geraamte van Osten

de }
(*) Anae. Bemerk, ueber Bala p. 31.

' ( f )  ObferVat. sur les Cétacés, p. 77.
£  5
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de ; zoo zijn dezelve ook in hetfcelet van a l b b r s  ; 
n ea  telt erfleclus vÿfin dat van r u d o l p h i ,  en ze« 
ven; in bet Humerfcbe, zon dus het geraamte van 
Ostende. alleen bet middelbaar getal hebben? Neen^ 
want in het Leydscb geraamte neem t, men ook zea 
hal&wervelen waar. — Het blÿkt ' derhalve, dat hei; 
getal der halswervelen verfcjiilt, en dat bet ken* 
merit, op hetzelve gegrond, geene waarde heeft; 
want buiten eenigen den minden twijfel, is bet Leydsch 
geraamte yan dezelfde foort, ais. dat van h u n t b r  *
ALBBRS en RUDOLPHI.

Het geraamte, van Ostende heeft veertien paar rib
ben» en de eerde gefpleten aan haar wervel-uiteinde t  
bet Leydsch geraamte heeft er 13, even ais het Ber
lijnfche en dat van Bremen, hetwelk er flechts 12 
beeft. D i t . laatde getal fchijnt verkeerd en te klein 
te z(jn , door het verlies, van de laatde paf en. Boven
dien .merkt men. in bet geraamte van Ostende op » 
hetwelk voor het aantal (lukken, het volmaaktst is ,  
dat. de laatde ribben langzamerhand in lengte vermin
deren; men merkt hetzelfde op in bet Berlijnfche ge
raamte, en ik heb het ook .in het Leydfche aangetee- 
kend. — In dekplaat van a l b b r s  n u , zijn de acht 
laatde paren der ribben, .tea naaste bij, van dezelfde 
grootte; hetgeen ten minde nog twee kleinere achter- 
de ribben .doet vermoeden. Het geraamte zou er der- 
halve oorfpronkeljjk veertien paar gehad hebben. Maar 
hebben wij wel eene vooronderdelling noodig, om te 
doen zien» dat het getal ribben met een paar ver
meerderd , tot de bepaling eener nieuwe foort geene 
aanleiding kan geven ? Ik geloçf het niet., Welke ze
kerheid hebben wÿ ». dat de geraamten van Leydeû en
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Berlijn volledig zijn. G eene, integendeel twijfelt de 
Heer c u v i e r  hieromtrent Heilig, voor het lutile. 
Een paar ribben, en vooral het laatde paar kan met 
de fpierea weggeitaeten zijn. Mea zal hier misfchien 
tegen in voeren, dat indien het laatde paar ribben 
verloren is gegaan, men altoos aan het dwarfe uit» 
fteekfel vati den wervel kan flagaan, of er eene ge- 
wrigtsvlakte belhat of niet. Deze wervel n u , welke 
de vijftiende van den rug i s , vertoont op de plaat van 
ku&oLtHt , geen een onderfcheidend kenmerk. Men 
Zou den twijfel op het geraamte zelf moeten weg» 
ruitten, en men kan derhalve, in den tegenwoordi
g e  ftand van zaken, niet Heilig zeggen of het veertiende 
paar ribben, in het geraamte beftaaü heeft of niet.

Wat het Leydsch exemplaar aangaat , dit dier is 
«io jong, dat ligtelijk het zoo kléine achterfte rib» 
binpaar heeft kunnen weggefmeten worden.

Ook voegt zieh hier deze bedenking b ij,  dat een 
paar ribben meer o f min, de foort niet kan be
palen, ais het getal derzelve, in de foort, welke er 
bet naaste by zoude komen, niet juist bekend is. 
Hoe vele voorbeelden van dieren zijn er bovendien 
niet, in welke het getal der ribben niet ftandvastig 
is» Ook bij den mensch bemerkt men deze onregel
matigheden ; voeg hierbij, dat in de Walvischfborten, 
het verfthil in het getal ribben op dat der wervelen 
fluit. In de dieren, kt welke deze laatfte deelen, in 
grooter aantal zijn, zijn er ook meer ribben en zoo 
ook omgekeerd. De aanmerking derhalve over het 
getal der-ribben, kan niet.dienen om eene foort daar 
te (lellen, ais de om Handigheden zoo zijn, gelijk wij 
ze voorgefteld hebben.

De
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• Defcbrijyer van de N otiai ;merkt aan, dat in Weer

wil de ribben zich, met de wervelen vereenigen, door 
zich ■ met de dwarfe uitfteekfels te geleden, de vijf 
eerfte echter nog een afzonderlijk uitileekfel of hoofd 
bezitten, hetwelk zich naar het ligchaam van den wer
vel rigt.
. Deze uitfteekfels (*) geven aan bet bovenfte ge- 
deejte van de ribben de gedaante van eenen hamer,  
vooral in de tweede rib. In de achterfte ribben wordt 
dit uitfteekfel allengs kqrter, en verdwijnt eindelijk 
geheel en a l , zoodat de rib zich dan alleen met het 
dwarfe uitfteekfel, door middel van een driehoekig • 
rond hoofd vereenigt. De fchrijver nu van gezegd 
betoog, drukt op deze daadzaak, om te doen zien 
dat het geraamte van den Walviseh van de Kaap, 
eene gelijkvormige inrigting in het tweede, derde en 
vierde ribbenpaar vertoont en voegt er by , dat r o 
d o l p h i  niets van dit kenmerk in zijne befchryving 
van de Balaenoptera rostrata  zegt. Maar is hier
nu uit af te leiden, dat hetzelve er werkelijk niet in 
beftaat? De afbeeldingen van r u d o l p h i  leeren niets 
in dit opzigt, en konden ons ook niets leeren, 
vermits het fchouderblad zich voor deze ribben 
bevindt. Daarentegen, is deze bijzonderheid aange
duid op de afbeelding van a l b e r s ,  en heb ik de
zelve bewaarheid gevonden, in het Leydsch geraamte. 
Niemand nu twijfelt er aan ,  of de fceletten van Bre- 
men en Leyden tot dezelfde foort, ais het Berlijnfche

be-

(*) Welke niet anders zijn dan de hoofdjes der ribben 
en dos geene bijzondere uitfteekfels kunnen gezegd worden.

w. V.
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behooren. D e  onderwaartfche verbreeding vani de 
eerfte r ib , vindt , men in alle de geraamten van Balae
nopterae rostratae weder terug; de afbeeldingen van

r u d o lph i en: AtBER s toonen zulks aan, en mijne 
waarnemingen ,  te iLeyden gedaan, bevestigen dezelve.

Het borstbeen fcbijnt een eigenaardig, been in de; 
Walvisfchen en Rórquals te zijn. In den grooten 
Kaapfcben Walvisch is het langwerpig,- voorwaarts 
een weinig verlengd ,  ¡ in den Rorqual ván .de Kaap,: 
heeft het de gedaante. van een hoefijzer of liever van - 
eene fpoor. R u d o l p h i  beeldt geen borstbeen in het 
geraamte van Berlin af. A l b e r s  (*) doet dit been 
kennen, maar fielt bet op de plaats van bet bekken, 
voor hetwelk bij bet uitgeeft ( f ) ; : welke plaatfing 
menig natuuronderzoeker reeds verlegen gemaakt 
heeft ($). Dit been heeft echter dezelfde gedaante-

ais
O  „Os lingulum, libere pendens in paree fcdeti infe- 

„ riori et posteriori os pnbis mihi videtnr esfe, quod hr 
n Delphini Phocaena e doobus conftitnitnr osfibns discret is, 
„femiiunsribus p. 8. Icones ad illnstrandam anatomem com. 
paraxam, auctore albers.

( f)  Ik honde dit echter nog niet voor uitgemaakt, en 
geloof, dat dit, bij albers, zeer misteekende been, even 
goed tot het bekken kan gebragt worden. Van het. borst
been verfchilt het door zijne kruis vormige takken teveel, 
dao dát bet, naar mjjn inzien, daarvoor kan gehouden wor
den. w. v.

(S) R udolphi zegt, S. 34, t. a. p. „Wás albers auf 
„feiner Tafel, vor den Schwanzwirbeln fchwebend, abgebll*' 
„dethat, 1s t 'mir ein Rathfel” en cuvier, p. 9 0 6 ,van 
zijne recherches; „quand á M. albers il dessine, sous son 
„Rorqual du Nord, un os de forme singulière, à quatre'

„bran-
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ils dat 'vaa de gètutnten va» Osténde en'Leyden. Het 
ís hrmsvormig, mear gel^k d t Heer van dbr i m * 
d&m zegt ,  wee* men nieu, o f  de tongfte tak «rel de' 
jthterfbeis ;h t j  beeft- namelijk, denatuurlijke rigring 
v o n h ecb een n aard ie , wolk e men hetzelve in bet ge
raamte gegeven had, beoordeeld; men twijfelt echter 
zeer of daze wel de ware is ;  wel éér iohijnt hetzelve 
bet achter (le, voren geplaatst t e z i jn .  — Men niet 
hieruit', dat de vórm van bet borstbeen ook niet tot de 
oprigting tener nieuwe foort , in aanmerking kan ko* 
m e«, vermits hetzelve geheel’'overeenkomt tuet dat 
van de geraartitén van Leyden • eu Bremen; ’ <

-D e oitileekfels, de gedaante van de letter V  heb* 
bende, gehecht aan den onderkant van-do achtet Ae ’ 
wervels,  zijn in het geraamte ,van Ostende id in  
getal. Men telt er 14 in hét Berlijnfthe,  # in dat 
van Bremen ; maar «rie zal bepalen, of deze getallen ,  
juist diegenen sjjn * welker de dieren« gedurende boui 
leven bezaten; hoe gemakkelijk kunnen zjj m etrde . 
groote lappen' vlwscb weggefneden afjn? Ik zalefö- 
zetfdei-bedenkhig maken ten oprigtevan de rlgtrog eh- 
zamenvoeging dezer deelen. Inderdaad, in het ge- : 
raamte van B r e m e n verminderen zty langzamerhand

in •Y r
„ branches, comme une croix , qui. ne ressemble ni an« 
„'deux, pièces, dont parie M. rudowhi, ni à.ce que j’ai 
„vú. Est ce un faux trait du dessinateur, est ce nue 
„pièce mal rapportée en cet endroit, par ceux, qui ont 
„monté, ii .j . g ou .siècle et dead, Je, squelette, qû’ii 
„,dcérjt.” ,peze la^fte zinßqde doe; zipn, dat cwm*.
vëtmp^deVi ,|k :u\ee» Ajtflist. te hebben« namelijk « ' 
<àt;b #  ^ruieyjtimift been« he; hotsteen 4». Zie îûçr.. 
bovei* pag. <53.
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»  grootte, naarmate zij zich meer naar achtertta be* 
geven. In het geraamte van Ostende, -beefttaén de 
kiene voor« en achterwaarts ende groote in het midden 
geplaatst, zoödat deze het voorde, desde gedeelte van 
de reeks vervullen. Eene gelijkvormige zamenvoeging 
heeft men in bet Berlijnfcbe geraamte in acht geno* 
men ; het derde is echter vrij 'groot, hetgeen mij zou 
doen vooronderfteHen , dat er - van voren nog kleinere 
tijn, inditiá ten minft« de w ijs», op welke dezedeelen 
in her geraamte vam OsteBde ineengezet ajjn, de na* 
nmrlijke is. ' '••• <:

In <ht hrátfte beginnen de beenfhikken, welke de 
gedaante van de letter V hebben, aan den ¡zestienden 
achtetften rugwervel, in hst Öerlijo&he, aan denvtjfc 
benden, 1b  dat-1 van Bremen, even ais in het Leyd* 
{the , aan den dtrtíeflden. Zoo men vooiondéröélty 
dat de dríe laatibe geraamten volledig zijn, zou nieta 
befluitea, dat bet getal tia de plaatimgdezer. uitfteek-i 
fels, niet ftandva6tig zijn , ja dat zelfs het aantal de* 
ie tftskken des te groo teris, naarmate dat. der rug»: 

wervels vermeerdert, aoo ais..door: hét vergelijkend 
onderzoek van het getal wervels in de geraamten mai 
Berlijn, Leyden «n Bremen böwezén dvordtk Hidibij 
behoort men zelfs op te merken,"dat bet-gexaamt» 
van Ostende, waarfchijnüjk het Berl^nfebe, met Vier 
wervels te  bovèn gaar. — Elk uitfteekfel n u , eene V 
naboot fende, is met twee wervels- geleed.; daarom.' 
zijn er ook in bet Berlijofche twee dergelijke tmfteek« 
fels minder dan op dal van Ostende. Daar men der* 
halve een veranderlijk getal dezer nitfteekfds in drio 
betonde géraasnen van-defcfelfite foort heeft, kamtnett-

uit

Digitized by v ^ i O O Q l e



(  8o )

uit dezelVe, tot hot beftaaa eener nieuwe foort, 
niet beflpiteri. . • ; -

De bedenking omtrent het aantal wervels» welke 
nan wederzijden Van hun ligchaam, met een,gat, tot 
den doortogt der bloedvaten doörboord' z(jn ,  dolor dea 
fchrijver aangevoerd, heeft geene meerdere waarde;: 
want wij zullen zien, dat hetzelve reeds voor :de be* 
kende foorten verfchjlde, en derhalveeennieuw ver«- 
fcfcil, niets zonderbaars io zichheeft*,: Deze i gaten 
beginnen |n: het Berljjnfche geraamte aan den zeven
tienden achterften rug*, of zoo men w il, aan den 
vQf eh .dertigftett Wervel, en (in hetLeydfche,: aan.den 
zeá en twintigften; in het geraamte vanQ stendeishet 
aan/den vier en vèertigften ; en even alsip het Leydsch 
gèraui)te,heft*at het . gat fleches aan eenen kapt,  j® de 
eerdé der doorboorde wervels. Men weet ook , dat de. 
ondetfte fleuf, welke men van den acht en dertigftea 
to t  aan den tw ee. en vijftigflen wervel vindt, en die 
van den.negen en veertigften a f , in dwarfe gatep ver
andert, .Hechts een voortbrengfel is van de meerdere: 
verbeening, ais gevolg van den hoogen leeftijd van 
bet dier.
. Het fchoüderblad verfchilt niet van dat der geraam

ten van Berlijn, Bremen en Leyden. £ r  beftaat geen 
verfchil in de zamënftelling' van de beenderen den 
vöorfte ledematen,  tusfchen de van
Ostende en het Leydsch geraamte. Het aantal been-t 
deren van de voorhand, is in beide hetzelfde; ,en in 
weerwil, dat eenige vingerleden in het laatfle mogen 
verloren zijn gegaan, ziet men genoeg, dat zij met' 
die van het 'geraamte van Ostende, in getal overeen-’

ko«
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komen. Wat het beenachtig knobbeltje van het opper- 
armgedeelte van de ellepijp aangaat, hetzelve is in het 
Berlijnsch geraamte even fterk, ais in dat van Ostende,  
en indien zulks niet.zoo fchijnt, is het alleen, omdat 
men in het eerde de peesachtige zelfllandigheid weg
genomen heeft, waarmede zijn uiteinde bezet is.
- Het verfchil in bet getal der vingerleden tusfchen de 
geraamten van Ostende en Berlijn, op hetwelk men 
in geenen deele vertrouwen kan, vermits in elk der 
bekende, geraamten van Bala een
of meerdere dezer beenderen verloren z$n gegaan,  
zal de fchrQver zelf, moeten bekennen, dat van geene 
waarde vopr zijne foort-bepaling is ; vermits h{j zelf 
zegt, dat hij in de plaat van r u d o l p h i ,  bet getal 
vingerleden niet juist heeft kunnen beoordeelen, en dat 
rudolphi hetzelve in den tekst niet bepaalt. De fchrij- 
ver, fcbrijft volgens de afbeelding van r u d o l p h i., 
drie leden aan i den wijsvinger to e ; men ziet echter 
op .dezelve zeer duidelijk vier ; dit getal nu is het
zelfde voor. bet geraamte van Ostende. Ik merk ook 
op, .dat . men ZOU kunnen gelooven, dat de middelde 
en de. ringvinger op de aangehaaljde plaat, zes vinger
leden hebben.. Op deze wijze, zou het geraamte van 
Ostende zich Hechts door een vingerlid meer aan den 
middelden vinger onderfcheiden; maar ik heb reeds 
gezegd , dat dergelijke bedenkingen niets uit kunnen 
maken, vermits vele dezer beenderen, in alle de ge
raamten verloren zijn gegaan.

Hierop volgt eindelijk de redetwisting over het. 
vermeende verfcbil in bet .bekken. Ik zal my ove* 
dit gedeelte niet verder uitbreiden, vermits ik de dwa
lingen en twijfelingen der ontleedkundigen hieromtrent

BqöRAGEN., d . IV. s t .  reeds
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reeds genoegzaam uiteen gezet, en nok .aangetoond 
heb, dat het bekteen wan de® Waivwch wan Ostende, 
naar dat ran den Ropquá uit twt NoosdcQ af rap de 
‘Balaenoptera- rostrata gelijkt; « w  al* dit ook in de 
natuur der zaak geleg® i s ,  'vermits men in idezetâde 
foort tflgft. D e fchr§ver van -de Notiee wil den wa
ren-aard van het k-rutsrormig heen verklaren, ivoor- 
onderftéft, zonder het werk van a l m r s  gezien te 
hebben, dat wen in het daar afgebeelde gem aste, 
dezelfde feu t, -ais jn dat van Ostende begaan heeft ;  
namelijk, dat men de beide beenderen van het hekken 
tot een kruis zemen verseiögd heeft $ ̂ ngekkkig is 
het k ru is ,, hierdoor in het laatfte yooatgebragt een 
Burgundisch, in de afbeelding van a iw ers dgarea» 
tegen een Latijnsch krrfis. De fchtjjver van de  No
tice , altoos in  hetzeflfde verkeerd vermoeden Wÿr 
vende, meent, dat het exemplaar van Bremen, wel to t 
dezelfde foort, «Is dat van Ostende kon behootea. 
Hfl heeft dus zelf de kracht der waarheid niet kun* 
nen wederftaan , en is van eene dwaling uitgegaan, 
om tot de waarheid te geraken. Buiten twfyfel zijn 
de geraamten van Bremen en Ostende «SP dezelfde 
foort; deze ís echter ode die, waartoe de geraamten 
van HUNTER, RODOLPHI en REINWAROT gab ragt
moeten worden. Hij voegt er bíj, dae de identiteit 
der foort niet aangenomen kan worden, omdat «r in 
het geraamte van a l b e r s  , twaalf paar ribben zijn en 
twaalf rugwervelen : hetgeen echter geenejuiste ge
volgtrekking is , vooreerst, wegens ds zatnenfteUin g 
van de eerfte r ib , ten tweede, omdat niets bew ast, 
dat het getal ribben volledig is. Ook wft hebben 
reeds doen zien, dat alle deze verichjlien niets tot 
de oprigting eener nieuwe foort mogtn afdoan.
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De laatfte. bedenking;, door den fcbrijver aangeveerd, 

betreft, bee. tongbeen; bij vindt in hetzelve punten 
van©nderfebeid,  welke niemandtergeedertrouw erin 
aal erbenden. Hg hád voor zich de af beeldingen van 
itsmcaj>aa ep, c u v ie r  *, welke alto dezelfde beenderen, 
ais bet geraamte. vaaOttende voordellen.. Hg had.fleohts 
de deeteoc, in hun aatuerigk verband foai «sores te (lel
len , en gnn  geloof moeten hechte» aan dn hekgche- 
Hjke pTaatfiog, welke o u b a r  aan dezeivegegeren heeft. 
Hg mona oph gedeeltelijk, aan deae. te twijfekn door 
te «eggen dat de deel en, gehecht aan detakke» (hoetrna) 
van het tongbeen niet. dan da dgivormige boendesen 
kannen) zgn? tsaar Hij fedsÿofc te gafeomn., dat hetgeen 
ten opzigte dezer deekn gezegd is » mea. op de daar 
hem befchrevene foort toegepast kan worden. Hier
omtrent was er zeker geen twijfel ; zou een dier met 
ûÿlsoraùgp heendzwn,, gehecht «ap, het adjterstr of 
onderst- uiteinde der booms van het tongbeen* kun
nen leven? W at zou. er. van de (pieren, worden? 
Wat van de verzwelging, de& YQedfels en alle de ove
rige noodzakelijke werkingen, welke door den toeftel 
van het; tgngbiee» geregeld wordent

Ik .kan bet tep flotte niet ontveinzen,. dat al de 
bedenkingen, waarop de fchrjjvex de bepaling eeper 
nieuwe foort heeft willen bouwen, bij een (treng on
derzoek hare kracht verliezen.

Het is bedroevend' voop de wetonfchap, voorat ook 
voor de» roem’ van ons lan i, dát een dusdanig ana
tomisch montraient ais het geraamte van Ostende, 
aan den vreemdeling- moet gaan leeren', hoe weinig 
w g , in de Zuidelijke Provine«»,, i» de ontleedkunde 

.. a suy d ffd fiWt'hei: f t^ i jg e n  h#w4fc ¡men
over
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over het werk van b o b a r  gehouden heeft fch^jnt 
een bewijs van goedkeuring te zijn. Wat zal men 
van ons zeggen» ais men hyoideur,
een bekken op eene wjjze za l zamengefteld zien-, 

.welke met de wetten derbewerktuigmg ftrrjdt, wat 
Zál tnen eindelijk denken, alsm en ziet, dat voorna
melijk opdeze  zoo on vergeeflijke en zoo gemakkelijk 
te verbeteren dwalingen, de bepaliug eener zooge
naamde nieuwe foort gegrond is! — Ik geloof, mijne 
zwakke pogingen aangewend te hebben, om de zaak 
in  haat waar daglicht te plaatfen en te bewijzen, dat 
de fchoonzQon van c a m p e r ,  door den Walvisch van 
Ostende tot de Balaenoptera te brengen,
alleen der waarheid getrouw is-gebleven.

—  1 m « ' i ijanm ii 1 ■
VERSLAG VAN DE BELANCELOOZE POGINGEN DOOR

ONZE NEDERLANDSCHE REIZIGERS, IN DE LAAT- 
STÈ TQDEN, TEN NUTTE DER WETENSCHAP 

AANGEWEND.

Doorj.  A. s u s a n n a ,  Leyden Ç*),

L i e f d e  t o t  h e t  V a d e r la n d ,  z u c h t  v o o r  d e  K u n d e n  
e n  d e  W e t e n f c h a p p e n ,  z i j n  g e w i s  z u l k e  v e r e e r e n d e

ei-

(*) wy hebben gemeend den brief, met welken ona dit 
. üuk gezonden werd, er by te moeten voegen, ten einde 

deszelfs doei, en itrekking beter te doen zien. Dezelve 
luidde aldus :

Wel edele he eren ! .

Door den Directeur van ’s Rijks Mufeum van Natuur.
19-
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