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VOORREDE.
Geeerdfi LEEZÈR!

^ D .^at de Uitgave vaii dit Derde Deel myner Natuurlyke

* ^^* Hijïorie der InfeSten iets traager voortgegaan zy, is we-

derom meererideels veroor/aakt door eene langduurige

«1 gevaarlyke Ziekte ; welke my genoegzaam deed twyfTelen , of

. ik het wel ooit ten einde zoude brengen ; nochtans is zulks nu
evenwel, door Gods goedheid, volbragt.

Ik kan tegenwoordig, met veel vergenoeging, zeggen, dat

ik, binnen 15 jaaren, drie volkomen en nagenoeg even dikke

Deelen uitgegeeven hebbe*; in welken mim Drie Honderd, tot

Twee -en -Twintig ClaHèn behoofende, Infeélen, in hunnen
oorfprong en byzondere eigenfchappen , omftandig door my
befchreeven zyn. Want in 't Eerfle Deel bevinden zich zt$'

derleie Claflen vant Vlinders; in het Tweede Deel heeft men
UIde Deel *

ins-

« Zie desaangaande ons Voorbericht hier achter volgende.

380:21



VOORREDE.
insgelyks acht Claflen van verfcheiden Land -en Water -Inreften;

en in het tegenwoordige Derde Deel vindt men , behalve die

genen, welken tot de eerflgemelde Veertien Claflen behöoren,

.ook zodanigen, die my gelegenheid gegeeven hebben, om nog

acht nieuwe Claflfen te maaken : want daar in hebbe ik afgebeeld

en befchreeven,

I. Van de Clajje der Libellen of Waternimphen ^ den , Mieretu
Roover; , ^ -, ^, W

1. Zesderleie foort vm WdïérMÈen; ^ '^ -'' ^

3. Eene foort van IVaterfpinnen, benevens eene TVatermade of

4. Drie foorten van Kreeften : als de Rivierkreeft onzer G^
zvejlen; de kleine Riviergarnaal ^ en de Zeegarmal-i

5. Drieërleie foorten van Scorpioenen;

6. Tweeërleie Snuitkevers

;

7. Vier foorten van Armpolypen ; tzuee'e'rleie Ve/lerhospolypen

^

en eindelyk
'"

8. Negen foorten van Bafterdpolypen , henevens twee kleine

Waterinfe&en-i aan welken noch kop noch faart te vinden is,

. Zo als ik nu in dit Derde Deel gehandeld hebbe, zal ik ook

het Vierde Deel vervolgen ; dat is , ik zal , behalve de Infeden

,

.die tot de reets begonnen Glafien behooren , ook zodanigen op

het tapyt brengen, die weder onder andere en nieuwe Claflen

te rekenen zyn.

Hoe meer men de Infeften toch nagaat, hoe meer wy be-

ftcndig Icercn, dat wy, hoe veel wy weeten, op verre na nog

niet . alles weeten : ja ik durve wel onbefchroomd vaftftellen

,

dat 'ér nog veele, zo niet ontelbaare jaaren, verloopen . zullen

,

eer 'er iemand komt, die alle de Infeften in eene volmaakte

Orde brengt.
•

'^

On^



V o o R R E Ö E,

AUGUST JOHAN RÖSEL
van Rofenbof.

fC

Ondertuflchen zullen noch deze, noch andere Zwaarighedcn , r^(^ ^'*_

aan derzelver Onderzoeking verknocht, my affchrikken van dit \^}-

Werk, zolang de AUerhoogfte 'er my de krachten toe verleent, 4

ook in 't vervolg,- met allen yver, voort te zetten. Veel min-
'''^<^

der 'zullen myne Benyders my daar van afhouden , fchoon zy

,

zo wel mondling, als in gefchriften, allerhande OnM;aarheden,

nopens myn Werk, uitftrooien; en wel inzonderheid anderen

willen beduiden, dat de fchikking van 't zelve, en de daar in

voorkomende Onderzoekingen en Belchryvingen , niet van my
zyn. 't Is genoeg, dat onze Geleerde Dr. H

u

t h , die my federt

veele jaaren in de voltooijing van myn Werk behulpzaam ge-

weeft is, dit niet ontkent; en een ieder ligtlyk begrypt, dat ik,

wanneer het anders ware, nooit de koenheid gehad zou hebben,

van zulks op het Tytelblad met de woorden, door eigen On-

dervindir.g hefchreeven , uit te drukken.

Eindelyk wende ik my tot de Liefhebbers myner Werken,

(die my altoos, in fpyt van alle my aangedaane Verdriedykheden,

aangefpoord, en dezelven daardoor bevorderd hebben,) om hun
kortlyk myne hartlyke Dankbetuiging op te offeren, en hen te

verzekeren, dat ik met denzelfden yver zal voortvaaren, tervvyl

ik met de hoogfte verplichting blyve &c.

* 2 VOOR.



T o O M. M JË M, X C M T
VAN DEN

VERTAALER,
''^y hebben, gclyk de Liefhebbers onzer l'ertaalinge van de Röfelfche

Afbeeldingen en Be'fchryvingen der Infecten, tot hiertoe gezien hebben, het

IVerk zodanig gefcbikt , dat ieder Deel, fcboon in de nommers der bladzyden

voortkopende, in tivee Stukken afgezonderd, en in twee Banden gebonden

kan worden. Dit is ons raadzaam/l voorgekomen, om dat onze Deelen,

door de veekuldlge en geleerde yianmerkingen van den Heer Kleemann,
Schoonzoon van den Heer Ros el, grooter, of eenigzins dikker, dan die.

V0n den ïaaffgenoemden Heer en Uitvoerder van dit Werk geworden zyn.

Inzonderheid komt daaromtrent nog in aanmerking dit Derde Deel. De
Heer Röfel zegt, in zyne Foorrede, dat hy nu drie bykans even dikke

Deelen heeft uitgegeeven; doch dit Derde valt by ons vry wat zwaarder

dan de twee voorigen ; alzo op het einde van V zelve de Hillorie der Polypen

volgt ^ die, door de veele, daarin voorkomende, geleerde en nutte aanmer-

kingen, genoegzaam een Stuk op zich -zelve maakt. Het zou uit dien

hoofde, ook, als het ware, voor een byzonder Stuk gehouden en ingebonden

konnen worden; alhoewel dus het Eer[ie Stuk iets dikker zoude uitvallen,

dan het Tweede.

ffy zyn meer dan eens gezind geweejï, om de Iliftorie der Polypen

tot een afgezonderd Stukje te vormen ; maar we hebben V ten laatfie beter

ceoordeeld, om alles, op den voet van den Heer Rösel, te laaten doorloopen;

dat ons, vooral met betrekking tot den Bladwyzer, gefchikter voorkwam.

Middelerwyl is V 'er zo mede gelegen, dat deze Hi/Iorie der Polypen ook

afzonderlyk gebonden kan worden, door bet voorfie Stuk van dit Deel iets

dikker te maaken^ dan he^ laatfie.

In het volgende Vierde Deel zullen nog veele merkwaardige Infe&en, tos

deze en gene Claffe behoorende, gevonden worden; mitsgaders het Leven van

den Heer Rösel; en voorts een algemeen Regifter over het gantfche IVerk.

En bier op zou dan, ingevalle de nieuv:sgierigheid der Liefhebberen blyft

aanhouden, het Vervolg der Jfbeeldingen en Befchryvingen der Röfclfjhe

JiifeSten van den Heer Kleemann konnen volgen.



VERVOLG
Van de Befchryving der overige INSECTEN, waar

onder in de eerfte plaatze de KREEFTEN,
GARNAALEN en SCORPIOENEN.

De Rivier- Kreeft dezer Landen, met zyne
waardige Veranderingen.

merk'

nderingen-

* O *
^ gehoon de meefte Schryvers der Nacuurlyke Hiftorie de Kreeften IiitabLIV

SJ****ï;è't algemeen, en dus ook de Rivier - Kreeften , onder de Vifchen en LV.

flellen, en 'er eene byzondere Claffè van maaken, welken zy de Crujlacea^

Schorfige of omkorfte Dieren noemen; zo plaatze ik dezelven nochtans onder
de Infedten. Dit is ook gedaan door den Heer Linnjeus, in zyne Natuurlyke

Hiftorie, ter oorzaake, dat hy 't als twee Hoofd- Eigenfchappen der Infeften

opgeeft, dat hun lichaam met eene beenachtige huid bedekt is, en zy Sprie-

ten aan den kop hebben; uit kracht van 't welke hy de Kreeften ftelt, onder
de Infeften zonder vleugelen. Dan dit is evenwel de rede niet , waarom
ik zulks van 's gelyke doe. Ik denke veel eer daartoe gerechtigd te zyn, de-

wyl ik 'er alle de kentekens aan vinde; die, zo als ik in de Voorrede van

myn Eerfte Deel der Natuurlyke Hiftorie van de Infeften aangetoond hebbe,
myns oordeels , voldoende zyn , om de Infeften van alle andere Schepzelen te

onderfcheiden,

§. 2.

Het eerfte Kenteken beftaat by my daar in, dat alle Infeften, over 't alge-

meen genomen, geene zodanige beenderen, ribben of graaten hebben, als 'er

in de viervoetige Dieren, Vogelen, Vifchen en Slangachtige Schepzelen ge-

vonden worden. Nu zyn, niet alleen onze Rivier -Kreeften, maar ook alle de
in Zeewoonende foorten van Kreeften , met geen diergelyke beenderen voor-

zien, 't Is waar men ontdekt in de groote Schaaren en overige Leden iets

beenachtigs; maar het is echter zo zeer geen eigenlyk been, als wel een Kraak-

been te noemen, dat dient ter verfterkinge van de leden en fpiercn; hoedani-

3<jf<? Deel o-de Stuk. Mm gen
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TAn.LTVgen men 'er verfcheiden onder hunne fchialen vindt. Daarentegen zyn de
«n LV. cigenlyke beenderen van andere Dkren meercndeels met vlecfch omringd, en

door byzondere gelederen aan elkander verknocht; zo dat men ze in een

geraamte zonder vieelch vertoonen konne; waarby. nog komt, dat ze alLn

met merg gevuld zyn. Het tweede Kenteken der Infldten is, dat hun Bek, zo

zy geen Zuiger of Steekan^ei, maar een Mond hebben, zich niet van onder

naar boven, maar altoos overdvi^ars opent en fluit; inzonderheid by de zulken,

die, of met een tanggebit, of met tanden bedeeld zyn: en dat het ook zo

gelegen is met onze Rivier - Kreeften , zullen wy in 't vervolg zien. Als een

derde Kenteken der Infeften hebbe ik opgemerkt, dat ze de 002;en, by ge-

brek, van dekkled.^n , nooit fluiten , noch in dezelven , dat ik 'er thans byvoe-

g?, eeltige criftalyne vochtigheden hebben. Dcrzelver buitenhuid, naamlyk,

of, als ik het zo noemen mag, hunne hoomachtigc huid, beltaat genoegzaam

uit eene oncelbaare menigte rond verheven glaasjes,- derwyze dat zy, wan-

neer men ze door een Vergrootglas befchouwt, eene foort van traliewerk ver-

beelden; en dit is ook aan de Kreeften waaneneemen, gelyk ik ftraks zal

aantoonen. Eindelyk ftrekt ons, tot een vierde Kenteken der Infcften, hunne

wyze van Ademhaaling. Te weeren; zy haaien den adem des levens niet door

de neus, die hu»< ontbreekt, of door den mond, maar door ééne of meer

andere op.^ningen. Dat nu zodanig iets ook plaats heeft by de Kreeften, die

aan de zyden eene opening hebben, waardoor zy zo wel de lucht als het

water inhaalen en uitblaa;en» is veelen huaner, die dezelven ooit met oplec»

tendheid nagegaan hebben, reets bekend.

S« 3'

Ik zal my in deezen met geen verhaal en opnoemin<T der verfcheiden foort^n

van Kreeften ophouden, daar my toch de minikn van dezelven ond.r 't oog

gekomen zyn. Zo iemand meerder bericht hier van verlangt , hy kan by

JoNSTON, in zyne Exanguibus aquaticis, en by anderen, te recht geraakcn,

Allcenl\k moete ik desaangaande zeggen, dat ik, fchoon ik nog twylLle, of

alle loorten en gcHaciucn der Kreeften wel bekend zyn, evenwel geloove,

dat ze allen voomaamlyk in 't water leeven; al is 'r, dat ze ook buiten bet

zelve, zo 't niet te warm zy, nog een tydlang konnen leeven. Want betref-

fende de Land -en Aard - Kreeften , die men wil, dat in de Weftindiën gevon-

den worden, zo hebben dezelven, volgens de berichten van daar, ook hun

verblyf kort by de Zee: en die genen, welken Scaiiger, (zie J. C. Scaliger

de StibtUitate. Exerchat. CCXLF^) uit de aarde heeft zien graaven, heeft

hy zo naauwkeuritj; en omflandig niet befchreeven, dat men ze voor echte

Kreeften houden konne. Ik blyve derhalve tot nog van gevoelen , dat 'er goen

eigeniyke Aardkreeften zyn, ten ware men de Schorpioenen zodanig noemen

wilde; welken ik in 't vervolg mede bcfchryvcn zal. Voor 't overige kan ik

omtrent de foorten hier te Lande nog melden, dat my alleenlyk twee ver-

fchil-
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fchillende foorcen van Kreeften, die zich in onze Rivieren onthouden, bekend Tab LIV

zyn. De cenc is de ojk in andere Landen bekende Rivier- Kreeft ^ welke, '^" ^^*

hoe OLiJ hy ook worde, en hy kan, gelyk ik niet vreemd ben van te geloo-

ven , den oudjrJom van 20 juaren wel bereiken , niet meer toeneemt in

gronce, dan dat 'er twee te zim.'n één ponJ weegen. Dj andere foort onzer

Kreeften is zeer klein;, zy worde niet ligt, ten minfle zelden, zo groot, dat

éé.» dcr/celven de lengte van ééii halven duim hebbe. En deze Kreeftjes hoe-

wel ze aan weinig menfchen bekend zyn, kan men echter in onzen Pjgnits-

vlosfi^ den gandchen Zomer door, in menigte by elkander vinden. Zy hebben

gL'cno Sehaaren, maar veele poocen; en veel overeenkomt met de KrabbjQ

of Garna.ilen, die v.o menigvuldig in de Oofl-en Wefhee gevonden worden;

des ik oord.cle, dat men hun ook by ons, met recht, dien naam zoude

konnen ^jeeven ; doch of ze dcn^elven ook in fraaak gelyk zyn , kan ik voor

tegenwoordig nog niet zeggen.

Meed alle de Schryvers der Naruurlyke Hiftorie verleenen ons wel eene

befchryvin.;; van den Rivier- Kreeft; maar, wanneer men alles, wat zy 'er van

*c.j,gen, tè zamcn neemt, heeft het zo weinig te beduiden, dat 'er het Spreek-

woord , Quoiidiana vUefcunt , ( het geen wy dagelyks zien , achten wy niet ,

)

door bewaarheid fctiyn;. Ondertuiïchen verdient de Kreeft, hoe gemeen de-

zelve ook zy, wel eene opmerk/aanie befchouwing. En gelykerwyze ik menig-

maal in verwondering opscetoo en gevvcefl: ben, over de Alittacht des Schep-

pers, wanneer ik, by cenc naau^vkcuriger onderzoeking der Infe(5ten, gewaar

wlerd, hoe een ic'j; lyk der'.elven zync; b> zondere gantfch eigen bou^ving of

geflel hebbe, en met de zo noodige als nutte werktuigen tot onderhoud zyns

lev.ns, en tot voortplanting van ''.yn gedacht, op de be'le wyze voorzien zy;.

zo is het my ook gegaan met de Kreeften. Het nader onderzoek onzer Kreef-

ten heeft my geleerd, dat 'er zich, hoe gemeen en gering de Kreeft ook den

mec'^en mog- toi-fchyicn , echter zo veel wondcrbaariyks in opdoet, dat het

zelfs den gror>tften Natuurkenner bezwaarhk vallen 'oude, alks duidelyk te

befchryven. Ook ben ik, fchoon ik al 't een en 't ander ontdekt meenc te

hebben, 't geen door anderen of in 't geheel niet, of ten niinlle niet klaar

g noeg befchre ven en aangetoond is, nochtans, ond. nks alle moeite en vlyt,

by de onder oeking aangewend, nog ni.t verre gekomen. Dan byaldicn ik

mvne waameemingen zo lang hadJe willen uitftellen , tot. dat ik in Haat ware

iep; volmaakrs voor den dag te brengen, zoa ik milTchien nooit iets van den

Rivier-Kreeft gefchreeven hebben. Edoch, hoe weinig my tot x\os, toe van.

deszelfs ei :;enfchappen bekend geworden zy, ik kan evenwel, met myne ver-

kreegen kundigheden, reets eenige Boden en Plaaten vullen; ch ik vleie my
met het denkbeeld, dat het gene ik 'er van zeggen kan, den Lec;:eren niet

waangcnaam zal zyn; terwyl ik hoope, dat anderen daardoor bewoog^n zullen

Mm a wor-
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Tab L!V worden, om myn onvolmaakt bericht, door hunne onderzoeking, te volmaa'
ea LV, jjj>jj. ligt Yj,eik my ten hoogltcn aangenaam zou weezen.

§• 5-

Voor en aleer ik echter tot de bcfchryving der Kreeften zelven overgaa, zal ik

iets melden, van hun vcrblyf,van hun voedzel,en van de manier, om dezelven te

vangen. Onze Kreeften vi^oonen voornaaralyk in Rivieren en Beeken. Zy ont-

houden zich des Winters meeftal in de holen, aan de oevers, en onder 't

oude Hout, dat in en by 't water Haat: doch des Zomers, en vooral by

zoel weer, zwer\'en zy, zo wel by dag als by nacht, beftendig in 't water

rond, om hun voedzel te zoeken. Het zelve beflaat inzonderheid in andere

Dieren; des onze Kreeft niet zo zeer een Roofvifch, gelyk zommigen hem
noemen, als wel veel meer een Roof-Infeft zy; dat zich gemeenlyk in 't

water onthoudt. En fchoon hy ook, als boven gezegd is, een tydlang buiten

't water konne leeven, zo is dat echter van geen langen duur, byaldien men
hem niet vlytig voert. In 't water valt hy niet alleen op het aas van een

Vifch, of van een anders buiten 't water leevend Dier; maar de Moflèlen en

Waterflakkcn , wanneer hy dezelven buiten den fchulp of het huisje betrappen

kan, benevens de Kikvorfchen, zyn ook lekkere iieeqes voor hem. Verder

komt het my gantfch ongeloovelyk voor, dac hy zich buiten 't water ook

met Gras, Sprinkhaanen en Krekels geneeren zou, gelyk zommigen fchryven.

Hy verlaat toch uit en voor zichzelven het water niet ligt, en is nog min-

der in (laat om Infeften te vangen: maar geeft men hem geeleRaapen, Viier-

beflèn, en andere vruchten, ook Melk en Zemels te eeten, zo laat by zich

niet lang noodigen.

§. 6.

Wanneer men Kreeften vangen wil, kan men zich, behalve dat ze in 't

Najaar, in den Winter, en in 't Voorjaar, met de handen uit de holen ge-

haald konnen worden, daartoe bedienen van Fuiken, in welken men de

Kreeften door 't een of ander Aas lokt; of ook van een uitgefpannen Warnet,

dat met ftokken in den grond vaftgeftoken wordt. Vermits ook de Kreeften

des nachts gaerne naar den oever wandelen, inzonderheid wanneer men hen

met eene brandende Fakkel nadert, zo zyn ze op deze wyze mede gemaklyk

met de handen te vangen. Doch onder alle de manieren van Kreeftenvangen

heeft my die gene, welke ik in Saxen gezien hebbe, het allermeeft behaagd;

men gaat 'er aldus te werk. Men laat, van dunne yzeren roeden, verfcheiden

Ringen maakcn, die omtrent één voet middellyns hebben; aan deze Ringen

wordt een ftuk van een Net indiervoege vaftgemaakt, dat het een niet al te

diepen zak formeere; dwars door 't midden van ieder Ring loopt een ftuk

van een doorgefplecten Rys, dat aan beide zyden vaft gebonden is; aan den

Ring
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Ring zelven worden drie einden tamelyk fterk bindtouw, ieder van ü voeten Iang,T/n.Lii?

op zulk eene wyze gehecht, dat 'er de Ring als eene Wee^jfchaale aanhange; *•'" ^^'

van boven worden deze drie touwen te zamen gebonden, aan één enkel touw,

het welk men korter of langer maakt, naar maate de rivier, waarin de Krcef-

tenvangft geichieden zal, diep of ondiep zy; en dan wordt ditSchcpnet, met

dat touw, aan een ftevigen Hok valigcmaakt. Wanneer men zich nu van dit

Schepnet bedienen wille, hecht men alvoorcns, aan het door 't midden van

den ring loopende dwarshout, een gevilden Kikvorfch; doch deze moet een

bruine Graskikker zyn, dcwyl de Kreeften geea andere foort van Kikkers

aanvallen; en daar op laat men 'c Schepnet in 't water neder zakken ter

plaatze, daar men denkt, dat zich de meeite Kreeften bevinden. Indien die zo

js» vallen de Kreeften terltond op het Aas; en als het Schepnet dan opgetoogen
wordt, zyn 'er zomtyds twee, drie of vier Kreeften in; maar als men het

langer, dan omtrent duizend tellens, in 't water laat, is de Kikvorfch ver-

teerd, de Kreeften zyn weg, en 't Net is ledig. Bpldien men nu verfchciden

van deze Schepnetjes te gelyk gebruikt, gaat de Vangfl des te gezv/inder

voort; en het eerfte zal gemeenlyk, als het laatlle in 't water gezet is, niet

zonder vrucht weder opgehaald konnen worden. Ten tyde van den Tarwen-
bloei zyn de Kreeften het vinniglle op het Aas; en als 'er ten dien tyde eene
Donderbui aan de lucht is, by welke gelegenheid zy hunne holen verlaaten,

kan men op die wj'ze, in weinig uuren, eene ryke vangft doen. Ik heb zelve
gezien, dat 'er in zulk een tyd, in eene kleine Beek, drie of vier Schok,
( een Schok is een getal van 60

, ) gevangen wierden. Of nu voor 't overige
de Kreeften ook door zekere IVIuziek uit hunne holen te lokken, en re van-
gen zyn, dan of zulks alleen met die van Clupftrom, in 't Hertogdom Crain^
gefchieden konne, zo als in de Breslaufche Verzamelingen (in de twaalfde
Proeve, pag. 576.) gezegd wordt, laate ik anderen verder onderzoeken; om
nu voorts een begin te maaken van de nadere befchryving onzer Rivier

-

Kreeften.

§. 7-

Wy zien twee hunner op Tah. LIV. en LV. afgebeeld; Fig. 1 vertoont F/^. t.

het Mannetje, en Fig. 1. het Wyfje, zo als ze van de bovcnvlakte te zien*" *-

zyn. Ik hebbe dezelven , fchoon 'er ook wel grooter gevonden worden , voor-
gefteld in die grootte, welke zy gemeenlyk hebben; doch de roode koleur is

hunne natuurlyke koleur niet. 'Er worden by ons in de Beeken geen roode
Kreeften gevonden, zo als by 0//e«, in 't Canton Solothurn., in den Dinner

,

welken aan de gekookten gelyk zyn; (zie G. J. IVagneri Hifioria naturalis
Helyetia^ pag. 22a.) maar ik hebbe dezelven hier afgebeeld, zo als ze 'er

uitzien, vranneer zy ter Tafel komen, In beide de Figuuren befpeurt men den
Uitgebreiden ftaart, welken ik dus getekend hebbe,- opdat men alles des te
duidelyker zien konne; waarby ik echter crinneren moete, dat, wanneer ge-

kook-
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Tab T IV kookte Kreeften uitgebreide ftaarten hebben, zulks een teken is, dat ze voor
en LV. liet kooken reets duud, en dus niet fiifch gcweefl zyn; vermits de leevendig

.gekookte Kreeften altoos den Itaart gekromd en aan 't lyf geflooten hebben.

Wyders zyn alle Kreeften in onze Geweiten, na het kooken, zo hoogrood niet;

dewyl zommigen donl.erer en vlakkig zyn; het welk aan 't water, waarin ze

gevangen wierden, is coe te fchryv^in. Als het Water hunner verblyfplaatze

hard is en een ftecnachtigcn grond heeft , zo krygen de daarin gevanjjon

Kreeften, in 't kooken, de gemelde koleur; maar ze behoorcn daarom tot

geene andore foort van Kreeften, fchoon ze gemeenlyk, ter onderfchLJdinge,

Stecnkreeftcn genoemd worden. Het zou zeker overbodig en vcrgeetfch zyn,

te zeggen, hoe men de Kreeften kooken en eeten moet; njchtans zullea

milTchien alle Liefhebbers niet weeten, dat de Mannetjes en Wyfjes, wanneer

ic in de fchotel liggen, alleen op het uiterlyk aanzien, gcreedlyk van elkan-

der te onderfcheiden zyn. Men heeft flegrs op de Staarten en de Schaaren re

letten: want in de ifi"? Fig. zyn de Schaaren aan 't Mannetje grootcr, en

ovcreenkomftig met de a^'C fig. is de Staart aan 't Wyfje altoos breedcr;

als moetende dienen tot bedekking van de Eieren; die in 't voorjaar, onder

den Ifeart hangende, de Wyfjes buiten dat doen kennen. Dat de Kreeften

wyders, volgens het oude Spi eekwoord; Merfis in quo non efl R. tu dtbes con-

medere cancros; alleen gegeeten moeten worden, in de Maanden, in welker

naam geen R. komt, nadien ze dan op zyn befte en Ickkerlle zyn; oniftaat

zekerlyk niec uit de afweezigheid van die Letter; de oorzaak hier van is deze:

zy paaren in die Maanden niet, zoeken hun vocdzel greetigcr, en hebben

bygevoig meer vlecfch.

§. 8.

De rechte tyd van het paaren der Kreeften begint al in de maand Novent'

het'., en duurt tot in ^pril. Dit moet echter zo niet verdaan worden, als of

ieder Kreeft in 't byzonder zo langen tyd noudig had; want de een is vroe-

ger, en de ander laater daartoe bekwaam. Ondcrtuflchen meene ik over 't al-

gemeen wanrjjenomen te hebben, dat ieder Kreeft, hy zy van 't Manlyk of

van 't Vrouwlyk gedacht, drie jaaren oud moet zyn, eer hy in itaa: is om
zyn geflacl t voort te planten. En hier toe in (laat zj'nde, paaren zommigen

iti JSovembet\ anderen in December^ en weder anderen in January ^ en zo

verder tot in ^pril. Daar bcnev-ens hcbbe ik befpetird, dat de Wyfjes, wel-

ken in November of Deceinber gepaard gehad hebben, in 'ï ecrft flecbts 5
of 6 Eieren,- doch in Maart of Jpril noi^ eens, en dan veel meer Eieren

voonbre-ngen. Uit dien hoofde vindt men dan ook aan derzclver Eierdok

ganrlch tydi.^e, en half-tydige Eieren, en 'er zelfs nog een nieuwen Eierllok

bv. De Mannetjes hebben in te";cndcel, omrrf^nt dien tyd. de Zaadvaten dccis

ganrfch le.iij; en zo dun als een iiair; deels dik en nvt Zaad gevuld; of ook

%vel djk en echter zonder Zaad. üit hcbfae ik, hoewel niei zonder veel moeite,

006-





AST^ICL-'S F'Lin/IATILIS

^. c7. Oicfir/ferrf c^ tUi"



DER OVERIGE INSECTEN. 373

ontdekt; doch de eigenlyke wyze van hun paarcn kan ik nog niet zoggen ;Tad LIV

en gciyk ik dezelve nooit gezien hebbe, zo is my ook nog niemand voorge-*^" '^^'

komen, die my verzekeren kon, dat hy de Kreeften ooit heeft zien paaren.

't Gelchiedt naamlyk in den Winter, en waarfchyiilyk in de holen; in wel-

ken, des winters en in 't voorjaar, diknjaals Krccltun van beidcrlcie geflachr

by elkander gevonden worden.

S' 9'

Wat nu de uiterlyke gedalte van onzen Rivier -Kreeft aanbelangt, in zo verre

de iHi; en a^e J'ig. ons dezelve onder 't oog brengt, zo zien wy, dat iiy

eenfpitzen kop, een afloopend rond lyf, met een iets dikken Itaart, en teffens

tien pooten heelt De kop gaat tot aan de voore of groeve, die byna dwars

door het midden van dat gedeelte loopt, 't welk men den Neus van den

Kreeft noemt: want ter plaatze, daar dit gedeelte aan de ondervlakte eindigt,

is de Mond te vinden , dien anders alle Dieren aan den Kop hebben ; en de-

wyl de Maag by den Kreeft genoegzaam recht boven den Mond ligt, zo

heeft hy daarin iets byzonders boven alle andere Dieren, dat hy dezelve

liaamlyk in den Kop draagt. Tot den Kop, die van vooren met eene fcherpe

fpits eindigt, waarnevens nog twee andere beweegbaarc fpitzen ftaan, behoo-

ren mede de Sprieten, en de Oogen, benevens andere deelen, die op de

endervlakte gezien worden; alwaar ook vier van de zes Sprieten der Kreeften

(laan, die echter veel korter zyn dan de beiden, welken van vooren onder

het fpitze van den kop hunne inleding hebben. Deze laatflgenoemde Sprieten,

welken uit vecle leden te zamen gefteld zyn, en wegens hunne lengte een

ieder in 't oog vallen, dienen den Kreeft voornaamlyk daartoe, dat hy, in-

zonderheid als hy in de holen zit, terftond door dezelven gewaarfchouwd
wordt, als hem iets vyandiyks nadert. De beide oogen die van vooren in

twee ter zyden ftaande diepe holen zitten, zyn in zo verre beweegelyk, dac

de Kreeft dezelven, naar vereifch van zaaken, zo wel intrekken, als weder

uitdryven kan. Hun uiterlle meer dan half kogelronde, zwanblinkende deel,

is eigcnlyk het werktuig des gezichts; 't v»elk, gelyk by andere Infcflen

over 't algemeen, wegens zyne menigvuldige vcTheven afdeelingcn, uit meer
dan honderd kleine oogen bertaat, gelyk in de 4'ie Fig. van Tab. LV. t.s n^^ ^,

zien is. Dit deel zit op een ander, en formeert met het zelve genoegzaam
een kapzel des oogappels; van achteren ziet men eene holligheid, uit welker

midden een ander deel te voorfchyn komt, daar een tedere draad aanhangt,

die mogelyk de gezichtszenuw is. Wanneer men wat ftjrk aan dit deel trekt,

dan wordt de gantfche oo.i;rippel daardoor uitgetoogen, zo als de 3 'e J-ig.Fig. 3.

dezer 7",!?^. denzelven vertoont; waarby ook de glasachtige vochtigheid, op welke,

gelyk in de oogen van andere Dieren, de kriltallyne zit, eenigermaatc gezien

wordt. Doch hier omtrent heefc dit onderfcheid plaats, dat de kriftalync

vochtigheid zich zwart vertoont, 'r Geen op den kop volgt, of eigenlyk het

. ^de Deel ids Stuk. N n ove-
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Trtï Liv overige van den zogcnaamden Neus, beftaat in eene fchorfe, fchale of korft,
en LV. die ^^^ befcherminge van de inwendige weeke declen dient; en met het ge-

deelte, waaraan de pooten hunne inieding hebben, het Lyf van den Kreeft

uitmaakt. De ibart heeft vyf breede en harde fchalen of' gelederen, die over

elkander konncn fchuiven ; en aan 'c einde van dezelven vindt men vyf vlot-

fchubben, van welken de beide buicenllen en de middelfte overdwars een

buiglid hebben ; Ze zyn allen aan den buitenrand met korte haircn bezet. Ter
oorzaake dezer gertclteniiïè van den Staart, kan de Kieeft het einde van dcn-

zclven niet alleen breeder, maar ook fmaller maaken; en gemerkt hy hern

nederwaarts buiden , en door middel van de ftcrke fpieren , die 'er aanzitten

,

intrekken kan, zo zwemt hy in 'c v/ater altoo< achterwaarts. Byaldien de/e

byzondere uicrullinii,, zo wel van onze als van andere Kreeften, al t;ecn aan*

leidint^ ;;cgecven hebbe, tot de uitvinding der van ouds in de Oorlo^^cn ge-

bruikelyke HarnalTen , zo heeit nochtans het Hoogduitfche woord Krtbs, waar»

door men een Borllharnas verllaat, zyn oorfprong daarvan ontleend.

Onze Rivier-Krepft is op eene regelmaatise wyze met lo pooten voorzien;

waarvan 'er op ieder zyde 5 ilaan; ook heeft hy 'er eenigen aan den Staart;

doch hier van zullen vry naderhand fpreeken. Onder de gemelde 10 pooten

van 'c lyf zyn de beide voorllen altoos de dikften; en dezen hebben boven!»

dien twee groote en di4cke Schaaren. De beide daaropvolgende paarcn zyn 'er

TAsLviook wel m?de voorzien, gelyk de s^e en 6d." Fig. van l'ab. LVI. en LVII.
en LVil uicwyzen," maar, behalve dat ze veel dunner zyn, zo hebben ze ook v^el

^'^'.^' kleiner Schaaren ^ daarenboven zitten de beweegelyke fpitzen aan dezen van
'"

buiten, terwyl ze aan de anderen haare inieding van binnen hebben. De twee

Jcatfce paaren eindclyk vertoonen, in plaats van Schaaren, flechts eene enkel-

voudige klaauw-fpits. Uit hoofde van deze pooten kan de Kreeft niet alleen

achterwaarts, en voorwaarts kruipen; maar ze dienen hem ook ter vafthoudin'^e.

Ouk fchynen hem de beide groote Scliaarcn, waarin hy veel kr;ichts bezie,

niet alleen gegeevcn te zyn, om buit te maaken en zich vaft te houden,

maar ook om zich te verdcedigen ; waar toe hy dezelven byzonder wel weet

te gebruiken. Als hy in zyn hol aan den oever is, zit hy 'er g( meenlyk

vooraan in, met den kop naar buiten gekeerd; komt hem dan een kleina

Vifch, of eenig ander fchcpzel, dat hem tot voedzel ftrekken kan, te na, zo

weet hy 't met zyne fchaaren wel haall te grypen, en tot zich in zyn hol te

floepen. Doch merkt hy iets dat hem overmagtig is, of eene hond, die hem
vervolgt, zo kruipt hy Hraks achter uit in zyn hol, dat zomtyds wel eene

EUe lang diep is; als hy zich daarmede niet veilig genoeg bevindt, (telt hy

zich, uit al zyn vermogen, met zyn i'chaarcn te weer: en kan zulks nog niet

helpen, dan weet hy zich, door middel van zyn fpitzen kop, zo vaft te zet-

ten, dat de hand, die hem grypen wil, veel eer eene zyner fchaaren van

hem
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hem afrukken, dan hem krygen zal. TaöLvt
en LVII

§. U.

Nu zullen v;y onzen Kreeft eens van zyiie onderzyde befchouwen, welke

gedaante ons de gemelde Tab. LVI. en LVII. genoegzaam zal ophelderen;

aangezien in de eerlle Fig. 5. het Mannetje, en in de tweede Fig. 6. het

Wyfje omgekeerd vertoond wordt. In de 5de Fig. zien wy vooreerft de verfchei-

den aan den kop zittende deelen. Wy hebben te vooren reets van eenigen

derzelven gewag gemaakt, en ze vallen in deze Fig. duidelyk in 't oog: ik

meene de zes Sprieten en de twee beweegelyke zydefpitzen. Niet verre van

de plaats, alwaar de beide lange Sprieten hunne inleding hebben, zien wy
twee groote en dikke Tanden, welken aan hunne heldere vleefchverwige ko-

leur te kennen zyn; en vi^aarmede de Kreeft al zeer harde lichaamen klein

byten of vennaalen kan. Dit hebbe ik eens, tot myne verwondering, in een

langwerpigen aarden -pot, die van binnen wel verglaafd was, en waarin ik

eenige Kreeften opgefloocen, en met een zwaar dekzel bedekt had, waarge-

nomen. Toen ik na eenige dagen myne Kreeften bezichtigde, bevond ik den

pot rondsom aan den bovenrand uitgcknaagd, even als of hy met eene vyl

in 't ronde uitgevyld ware. Vermoedelyk zal niemand ooit ondervonden heb-

ben, dat de Kreeften in ftaat zouden zyn, om zulks met hunne Schaaren te doen;

des zy 't noodwendig met hunne Tanden gedaan moeten hebben; waarmede
zy meer krachts zullen kunnen oeffenen, dan met hunne fchaaren. Achter die

tanden ziet men, in deze ligging, het Keelgat van den Kreeft; en boven
dezelven een paar kleine beweegelyke ledemaaten; die door een ander, doch
iets breeder paar, ten deele van onderen bedekt worden; welken de Kreeft,

zo wel als de bovenften , dikwyls beweegt. Deze leden dienen hem waarfchyn-

lyk , niet alleen om de tanden té zuiveren , maar ook om de kleine deelen

van zyn voedzel in den mond te brengen. Ter zyde van de tanden befpeurt

men een paar dikke en lange Vreetfpitzen , die veel overeenkomft met de
pooten hebben, maar echter tot het kruipen van den Kreeft niet gebruikt

worden. Ze dienen hem veel meer ter vermaaliuge van de fpyze; waarom hy
ze ook altoos binnenwaarts krom geboogen houdt. Ieder derzelven beftaat uit

vier leden, van welken de beiden naaft aan 't lyf ftaande de dikften, en van

binnen met borftclhairen bezet zyn; doch het uiterfte einde is met cene
fcherpe klaauwfpits voorzien. Deze Klaauwfpits ftrekt niet zo zeer om de
fpyze aan den mond van den Kreeft te brengen, als wel om het voedzel

vaft te houden,- en dus zou het niet ongevoegelyk zyn, wanneer men den-

zelven den Vreetklaauw noemde. Ter plaatze, alwaar deze Vreetfpitzen hunne
inleding hebben, is ter wederzyde ook nog een teder, dun en beweegelyk
draadachtig deel te zien, welks gebruik ik tot nogtoe niet weete. Naart die

gemelde draadachtige deelen, hebben de beide dikke armen, of groote fchaa-

ren haare inleding. De overige acht dunner pooten , by paaren daaropvolgende $

Nn ft ver-
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Tab.lvi vertoonen zich hier niet alleen in hunne gantfche lengte; maar men befpeort
enLVlj.'gf Qok teffens hunne inleding.

§. 12.

Tot hiertoe zyn de beiderleie geflachten der Kreeften, alleenlyk oppervlak-

kig befchouwd, aan de onderzyde elkander tamelyk gelyk; maar als men
dczelven met eenige meerdere opmerking beziet, ontdekt men zo wel aan de

lange Buikpooten, als aan de kleinen, die onder den Haart ftaan, iets, dat

een merkelyk onderfcheid vertoont. Onder de Buikpooten zyn de beide laatften

merkwaardig. Men ziet aan dezelven, by de Mannetjes, een blaasje, 't welk

naar een wrat gelykt, waardoor, dat ik hier onder nader zal aantoonen, de

Kreeft het ter bevruchtinge van 't Wyfje benoodigde Zaad uitgeeft. Om deze

beide blaasjes te doen beipeuren, hebbe ik de pooten, waaraan zy zitten, in

Letf.aa.^Q gde pig. van Tab. LVl. mét ai a. getekend; wanneer men dezelven van

den kJaauw af, vervolgens van lid tot lid, oplettend befchouwt, zal men
eindelyk aan 't laatfte lid, by de inleding, twee kleine, verheven halfronde

blaasjes gewaar worden; die zich wel laaten indrukken, maar ook ftraks weder
uitkomen. Door deze beide blaasjes nu onderfcheiden zich de Mannetjes

-

Kreeften van de Wyfjes; die daarentegen weder aan het derde paar lange

pooten iets hebben, dat aan de Mannetjes niet gevonden wordt, gelyk de
6de Pig. op Tab. LVII. zal uitwyzen. In deze Pig. zien wy de beide poot-

achtige en bylvormige Vreetfpitzen in die gelblte, welke zy hebben, wanneer

de Kreeft dezelve geflooten houdt, waardoor dan ook de dikke tanden bedekt

en onzichtbaar zyn. Bovendien beipeurt men aan dit Wyfje nog in 't byzon-

Irtt. èi. der ^ aan ieder van de reets genoemde en met k b. getekende pooten, aan 'c

gewricht hunner inledinge, eene langwerpige ronde opening, die met eene

tedere en eenigzins verheven huid geflooten is. Gelyk nu door de beide ope«

ningen, aan 't laatfle paar pooten van 't Mannetje, het zaad zynen uitgang

vindt, zo geeft het Wyfje door de beide openingen, die by de inleding van

dit derde paar pooten zyn, de Eieren van zich; waarvan wy beter overtuigd

zullen worden, wanneer wy in 't vervolg de innerlyke deelen befchouwen;

doch laat ons eerft de uicerlyke deelen afhandelen.

§. 13-

Naad dit onderfcheid, dat 'ec aan de ondervlakte der Kreeften, aan de

lange pooten, op te merken is, fiaat ons ook agt te geeven op het onder-

fcheid dat zich aan de kleine pooten vertoont. Kleine pooten noeme ik eigen-

lyk die deelen, welken, onder den ftaart van den Kreeft, aan de vier eerilen

van de reets boven aangetoonde vyf leden , paarswyze zitten. Zy hebben hunne

eigen bcweegelyke leden aan den flaart; en verdeelen zich aan 't uiterfte einde

in twee teenen, of tedere weeke klaauwen; waaraan nog een klein takje, of
eea
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een tedere Vezel hangt; die, gelyk de tedere klaauwen, zyn eigen gewricht Tati.LVI

heeft. Van deze kleine pooten ontdekt men 'er aan 't Wylje vyf paar, doch *'*^^'''*

aan 't Mannetje maar drie. 'Er zyn naanilyk aan 't eerftc gewricht of lid van-

den ftaart van 't Wyfje, behalve het met de drie volgende paaren overeenko-
mende eerfte paar, nog twee tedere deelen te befpeuren, die het vyfde paar
uitmaaken ; en by 't Mannetje ontbreeken deze beide paaren aan 't eerde
lid. Men ziet in derzelver plaatze vier byzondere, wicachtige, lange en eenig-

zins harde deelen , waar van de twee bovenden , aan de zyde naar 't lyf , wat
bewonden zyn; terwyl de beide onderden een paar klaauwachtige donkere
Vezelen hebben. Zy liggen alle vier in goede orde na aan den buik, tuflcben

de beide achterde paaren der lange pooten, en daan met hunne fpitzen naar

den kop gericht. Aan deze deelen zyn de Mannetjes - Kreeften altoos met
zekerheid te onderfcheiden ; alware het, dat men de kentekens aan de boven-
vlakce en aan de lange pooten niet wide. Zommigen meenen wel dat deze
de benoodigdc leden ter voortplantinge des gedachts zouden zyn; dan zulks

komt my niet gelooveiyk voor; en wy zullen wat laater zien, dat de Zaad-
vaten, in een Mannetjes -Kreeft, niet hierin, maar in de beide blaasjes van 't

laatde paar der lange pooten uitkomen. Daar wy ondertudchen , door eene
naauwkeurige befchouwing en een vlytig onderzoek van de werken der Na-
tuure, dagelyks overtuigd worden, dat de Natuur niets te vergeefs maakt,
zo moeten ook deze deelen hunne nuttigheid hebben; en midthien zyn ze
den Kreeften by de paaring diendig. Maar 't is my tot heden niet mogelyk
hier omtrent iets met zekerheid te bepaalen: want, fchoon ik wel verzekerd

zy, dat het Zaad by 't Mannetje, en de Eieren by 't Wyfje uit de alvoorens
aangetoonde plaatzen voortkomen; zo hebbe ik nochtans hunne paaring, gelylc

ik reets in deze befchryving gezegd hebbe, nooit gezien. Met dit alles noch-
tans doet my de plaats der noodige openingen ter bevruchtinge niet onwaar-
fchynlyk beduiten, dat de beide Kreeften, geduurende deze verrichting, de
ondervlakte van hun lyf te zamen voegen; gelyk ook eenige foorten van
Spinnen doen. Dan, of ze eigenlyk zo paaren, dat de bord van deti eenen
Kreeft op die van den anderen kome; dan of de een de bord van den anderen
met zynen daart bedekke, mogen zy ons leeren, die zull^s gezien hebben.
Dit echter kan ik niet ftilzwygende voorbygaan; dat ik in de Maanden waarin
de Kreeften gemeenlyk paaren, aan de opdervlakte der Wyfjes, tufichen de
drie achterde paaren lange pooten, eene zekere witachtige, kalkachtige doffe

waargenomen hebbe; welke aldaar op andere tyden niet te zien is; die zich

uitdrekt tot aan de openingen by de middelde pooten, uit weiken de Eieren
voortkomen; en ook aan de buitenvlakte van den Kreeft vad hangt. Vermits
'er nu, ten tyde der paaringe mede eene diergelyke doffe in de Zaadvcten der
Mannetjes gevonden wordt, zo maake ik gene zwaarigheid van dezelve het
Zaad te noemen. De meergemelde 6Je Ftg. op Tab. LVII. toont ons, hoe
'er deze doffe uit zie, wanneer ze, aan de buitenvlakte, tudchen de pooten
der Wyfjes han^t.

Nn 3 §. 34.
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§• M-

TabLVI Verder zyn de zogenaamde kleine pooten onder den ftaarc der Kreeften,
ta LVII. j^gj welken zy in 't water , even als de Vifchen met hunne vinnen , beftendig

wapperen en fpeelen , by de Wyfjes van een zonderlingen dienfl;. Wanneer zy

de Eieren onder den ftaart draagen, zal men bevinden, dat ze allen aan deze

naar pooten gelykende deelen valt hangen; en dewyl die eigende deelen zich

tot aan het eerfte lid van den ftaart uitftrekken, invoege dat de eerfte niet

verre af zyn van de beide openingen , door welken de Kreeft de Eieren looft ,•

zo konnen dezen ook wel van dezelven opgevangen, en tot de anderen over-

gebragt worden; inzonderheid wanneer de Kreeft den ftaart krom trekt. Aan
de middelfte der Vlotfchubben, die aan 't einde van den ftaart zitten, ziet

men, zo wel in de 5de als in de ö^e Fig., op de ondervlakte, een platten

of een weinig verheven wrat, met eene langkwerpige opening in 't midden;

welke niets anders is dan het achterfte, waardoor de Kreeft zich van zyne in

den Endeldarm verzamelde vuiligheid onclaft. Zo veel hebbe ik voorditmaal

noodig geoordeeld van de ondervlakte der Kreeften te zeggen; is 'er by geval

iets overgeftaagen en onaangeroerd gebleeven, hetzeWe zal in 't vervolg dezer

befchryvinge , waarin ik nog dikmaals van de boven opgenoemde deelen ge-

wag zal moeten raaaken, wel gevonden worden,

S- 15-

Ik hebbe reets een en andermaal gezegd, dat de manier van de paaring der

Kreeften my onbekend is; en ik moete 'er nog by melden, dat ik 'er ook
nu en dan met anderen van gefproken, maar nooit eenige oplofling daarom-

trent bekomen hebbe. Op zekeren tyd echter, met een myner Vrienden van

deze paaring fprcekende, gaf dezelve my te verftaan, dat de beroemde Bres-

laufche Geneesheer, Sachs van Lebenheim^ een wydloopig Traktaat van de

Kreeften gcfchreeven, en daarin alles, wat men 'er by andere Schryvers van

aangetekend vindt, met groore vlyt verzameld had; weshalve hy ook niet

twyffelde, of dezelve zou 'er iets, ter myner voldoeninge, nopens derzelver

paaring, in aangehaald hebben. Ik ruftte derhalve niet, voor dat ik dit Werk
in handen kreege; maar 't zelve deelachtig zynde, vond ik 'er weinig in van

't gene ik zo ernftig wenfchte te weeten. 'Er is wel in 't eerfte Boek van

deze wydloopige befchryving der Kreeften, een Hoofdftuk, zynde het Twaalf-

de, waarin hy van de ordenlyke voorttteling der Kreeften handelt*; en toen

ik in het randfchrift las, op hoedanig eene wyze dezelven paaren , dacht ik,

nu zal ik evenwel eens onderricht worden in 't gene ik verlange te leeren.

Dan ik vond 'er niecs anders dan de algcmeene voorftelling, dat de Kreeften

paa-

• Gammarologia , jive Cammarorum, vulga cancrerum, cotifiikratio fbyJtcO'Pl'iMogicO'hiflö'-

rico-medico • chymica &€ p. 2.32.
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paaren op de wyze van die Dieren, welken achteruit piflen ; en da: het WyfjeTAB LVI

by die bezigheid de ondcrvlakte van den ftaart naar boven keert; welke Let*"^^^''

Mannetje voorts met zyncn Itaart bedekt. Doch hieruit kon ik des te minder

wys worden; alzo hy kort te vooren gezegd had, dat de Kreeften van onder-

fcheiden geflachte waren; en dat de Mannetjes tuffchen het lyf en den üaarc

twee fpitzen hadden. Ik verhaalde vervolgens aan een anderen Vriend, hoe

weinig onderrichting my dat Boek verleend had; en ik ontving hierop ten

antwoord, dat 'er, in de f^erzamelingen van de Keiierlyke Academie der

JSattnirkunde, cene omftandige befchryving van de Tecldeclcn der Kreeften y '

te vinden was: ik vertoefde niet lang met deze Verzamelini^en op te flaan, en j

bevond zulks in derdaad alzo. De Heer Dr. Lucas Antomus Portius heeft -^..^i

de aldaar bygebragte befchryving medegedeeld*. In dut G-fchrift zyn deze
"^

d.'clen zo duidelyk befchreevcn, en met de noodij;e Figuuren naauwkeurig

opgehelderd, dat ik dezelven tcrftond aan de Kreeften vinden kondc. Om die

reden wille ik ook alles, wat ik 'er boven van gemeld hebbe, en 'er nog in

't vervolg van zeggen zal, niet geheel voor myne vinding uitgeeven; erken-

nende, dac ik zulks raeerendeels aan genoemden Heer Poktius te danken

hebbc.

De onderzoeking der Kreeften, zo als ze tot hiertoe gefchied is, alleenlyk

hunne uitwendige deelen betreffende, heeft weinig zwaarigheid in ; en wanneer

men de afbeeldingen, die ik 'er van gegeeven hebbe, eens naauwkeurig be-

fchouwt, zal men alles, wat ik 'er van zegge , ligtiyk ontdekken. Muar
de onderzoeking der inwendige deelen, waarvan ik nu fta te (preeken, vale

integenJeel vry bezwaarlyk, inzonderheid wanneer dezelven, gclyk ik gedaan

hebbe, afgebeeld moeten worden. DezQ deelen zyn zeer week en teder, en
even daarom met eene harde Schaale omflooten, op dat ze niet ligt fchade

zouden lyden. Men moet derhalve, indien men ze befchouwen wille, 'er de

Schaale af neeraen; en dewyl men dan ligtiyk deze of gene weeke en tedere

deelen befchadigt, moet 'er dikwerf meer dan één Kreeft aan op!:j:eofferd

worden, eer men dezelven in zo verre leert kennen, dat men 'er een duidelyk

begrip van vormen konne. Hoe gering ook daarenboven het uiterlyk aan/:ien

derz.'lven zy, wordt 'er nochtans een geruime tyd toe vereilcht, om ze afce-

beelden. Dit heeft menigmaalen veroorzaakt, dat ik een zeker deel, waar van

ik naauwlyks de helft afgemaakt had, op een nieuw in een anderen Kreeft,

van gelyke grootte, moefl: zoeken, om dit deel volledig voor den dag te

brengen; ook moefl ik niet zelden meer dan één Kreeft openen, ter afbcel-

dinge van dat gedeelte, 't welk ik my voorgefleld had; gemerkt de Kreeften,

wegens de warme Zomerdagen, wel haalt ter verrottinge overgaan, en alsdan,
.

tCQ

• Ephemerid. N. C. Dec. Il An 6 p. 48.
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TAB.LVIten minfte voor my, een onverdraagclykcn dank van zich geeven. En ik kan

enLVll.yerzekercn, ibc ik, fchoon ik voor tegenwoordig fleclus ccnigen der inwen-

dige deelen van den Kreeft befchryven zul , 'er meer dan een maand tyds toe

belleed hcbbe, eer ik die deelen recht leerde kennen, zo dat ik in Ibac

ware, om dezclven in diervoege, als ze in de volgende Plaatcn vertoond

worden, aftemaalcn. Vermits de Kreeften wyders, volgens het onderfchcid der

Jaarfai/ocnen , geduurig anders gcfteld zyn, en nu deze dan gene deelen

cene andere grootte en gcftalte hebben, zo is 't my niet mogelyk geweeft,

alles wat 'er omtrent dezelven na te gaan zy, op eenmaal in opmerking te

recmen. "Ondertuirchen zal het volgende genoegzaam weezen, om 'er den

Leezer en Beichouwer een klaar denkbeeld van ce doen erlangen.

Doch ten dien einde zal het, voor dat we tot de inwendige deelen over-

gaan , noodig zyn , nog iets te melden van de vier byzondere wicachtige , lange

en eenigzins harde deelen, welken aan de Mannetjes - Kreeften , gelyk hier

voorens in $. 13. gezegd is, in plaats van de twee paar kleine pooten, aan

't eerüe lid gevonden worden, en waaraan dezelven altoos te kennen zyn.

Om die roden, hcbbe ik deze deelen ten einde dezelven duidelyker te vertoo-

Ta?. nen, op Tab. LVlll. in de 71e en S'te fig. nog eens afgebeeld. Het in de
Ï.VIII. ^^\^ fig^ afii,ebeelde paar zit het naafte aan 't lyF; en ieder deel van dezelven
^'^' ^' is aan de zyde, die tegen 't lyf aan/.it, van onderen iets bewonden of vcr-
*"

dubbeld; zo dat het cene foort van kanaal of goot uirmaake. Het tweede

paar, zittende onder het cerfte, en in de 8 'te Fig. vertoond, is in maakzel

en gertalte zeer van 't ander ondcrfcheiden ; en men vindt ieder deel derzelven

met twee wecke Vezelen voorzien. Deze vier deelen , fchoon ze geheel ftyf

fchynen, kan de Kreeft, volgens vereifch van zaaken, zo wel naar vooren,

als naar achteren, bevveegen.

§. 18.

Laat ons nu den Kreeft eens van binnen befchouwen; om wel inzonderheid

de deelen, welken ter voedinge en ter voortplantinge des geflachts dienen,

fii. j>. ondcrfcheidenlyk na te (peuren. Wy zien dan in de 9 -^t e fig. dezer Tab. een

IVlar.neiykcn Kreeft, van welken het borftharnas, of de zo genaamde Neus,

tot aan de kopfpitfe , benevens de lange poocen , afgeligt zyn ; en wiens ftaarc

wy van de vyf brcede en harde fchubbcn zo verre ontbloot hebben, als tot

ons oogmerk noodig fcheen. Wanneer men een Kreeft op deze wyze wil

openen, dient men wel op te merken, dat het borftharnas ter plaatze, daar

nen uiterlyk verfcbeidcn verdiepingen ziet, inwendig vaft gegroeid zit; en dat

derhalvj alvoovcns losgemaakt moet worden; dcwyl het anders niet wel af te

Üfftcn zy. Om hierin gelukkig te flaagen, zonder eenigen der innerlyke deelen

te
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Kelcwetzen, is 'er niecs beter, dan dat men 't borflharnas, door middel vati Tab.

eene Schaar, of eenii; cndcr dier;tlyk wcrl.tüig, liiiAswyze, en dus allengs- '-*'''•

kcns, wegneenie. Onder 't overige van die hainas, dat in de y-'- lig. van

boven nog over de oojen zit, liggen de harilinen. Vlak daar achter ziet men
ter wederzyde ecne groote ovaairovide hollighcid, door cc. aaiigetoord. In dczc/lrcr. ce.

holce liegen, een tyde, wanneer de Kreeften op ^yn bed: en fmaaklykllc zyn,

do zogenaamde Kreeftsoogm, of liever Kreeuelteenen ; doch des Winters, en
ten tyde hunner paaringe, vindt men 'er niecs anders in, dan ecne vveeke en
groene floifc, welke ik ook Lier aanwy/Si en waarvan ik thans no^ met geen
zekerheid kan zeggen, of 'er naderhand de Kreefcekeencn uit voortkomen.

Achter deze groene iloffe is een Ituk vletfch te zien, 'c welk Willis (^Je

anima brutorum p. n. Zie zyne Oper. onnna. Ampclod. 1632.) de SIa;ip-

fpier noemt; nademaal deze den Kreeft, gclvk de Slaapfpier aan andere Uié-

rcn, in de kaauwing behulpzaam is; zynue aan den dikken baktand, waarvan

wy 'er een paar aan de ondervlakte ki de 5^^' Ftg. van Tah. LVI. gezien

hebben, vail gebroeid, en dienende dcnzelven ter beweeginge. Dewyl 'er nu
tv,'ee zulke tanden zyn, zo bevinden zich hier ook twee zodanige Muskcls of
fpieren, welken in deze Fig. met dd, aangeweezen worden. Oe eene v.xlett.Si.

recliter hand ziet men in ha.ire ordenlyke ligging; maar de andere ter linker

hand is cenigzins op -en ter zydcn gctoogen, op dat men dezelve met haare

kwabbe, waarmede zy aan den tand vaft gehecht is, zien moge. In de lO'tF'g' 10.

Fig. dezer 7'ak hebbe ik ze beiden, nevens de tanden, nogmaals afgebeeld;

i. wyft aan de ondervlakte van beide de tanden; //, zyn de beide vingerachiigei'*'''. k.

deelen, die aan de ondervlakte van den Kreek, ter zydcn van de tanden/" '•'•

lunne inleding hebben, en waarmede hy gewoon is dezelvtn te reinigen,* en

mm. zyn^eindelyk de beide fpieren, benevens haare kwabben* Let/. mm.

§. 19.

Rondsom deze mus^^els ligt eene geelachtig -bruine fioffè, welke bykans
ket pantfche lyf van den Kre.ft, van den kop af tot aan den ilaart, vervuit^

die van zommigen Miitis geroemd, en voor de lever en 't ingewand gehou-
den wcrdr. Deze ftoifc is in de gezonden Kreeften goed van fmaak; en wy
zullen 'er by de befchryving van 'fai^. LIX., iets meer van melden. De Let-

ters ff. vertoonen, ter wederzyde van den Kreeft, eene ovcrdv/ars loopcndeZc//. /ƒ
«p<ning, en daarin ziet men, in een, volgens onze Figuur, geopei-Kien en
T.og eeni;7,ins lecvcndcn Kiteft, een blaadje, 't weik in geduurige bewcc;Mng
is; ook heeft hy, wanneer de ichaal zich nog ih haar geheel bevindt, aan de
ondervlakte, alwaar ei: blaadje eindigt, eene opening, waardoor hy 't water
inhaakn en uitblaazen kan. Dit blaadje is in de 11 de Fig. afzonderlyk tcfvr. •>•

yien. In 't midden van 't zelve zit een knopje; en daaraan is het in drn
Kreeft zodanig vafl gemaakt en ingcwricht, dat het eene vrye bcwcci'ing
ècbbe, en nis de flirger van een ilorclogre bcftcndig heen en weder konne

^dd Deel zde i^iuk, O o gaaa
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TAn. gaan. Achter aan die blaadje zit een paar hairtjes, en aan 'c middenfle knopj«
LVlH. ontdekt men nog eenige gefpleeten blaadjes. Van de opening by f.

af is de
Kreeft, ter wederzyde, met eene rei van aan elkander liggende franjes en

overgeboogen biadachtigc, bruine deelen voorzien; welken veel overccnkomfi:

hebben met de zogenaamde Vifchkieuwen, die onder de zyde - deelen van der-

zelver Kop zitten. Zy worden ook wcrkclyk van zonmiigen voor diergelyke

kieuwen gehouden, waar van ik mede niet vreemd ben; aangezien ik onder-

lelie , dat ze by de Kreeften het zelfde verrichten , 't geen 'er by de Vifchen

door gefchiedt. Alleenlyk is hier omtrent als een onderfcheid op te merken,
dat deze dusgcnoemde kieuwen by de Kreeften aan en over de Pooten, en

by de Vifchen in den Kop zitten. GJelyk de kieuwen der Vifchen voorts veel-

tyds niet genuttigd worden, zo gaat het ook met die der Kreeften; ze heb-

nen weinig of geen fmaak; echter worden 'er nog al Liefhebbers gevonden,

die ook uit deze deelen het Cip zuigen; 't welk hun nochtans niet fraaaken

zou, ingevalle zy wiflen, dat het veeltyds Wormneften zyn, gelyk wy ftraks

/.uilen zien. Onder deze bladachtige kieuwen is de Kreeft verder nog weder-

zyds met een buigzaam, dun en genoegzaam doorzichtig, als mede tamelyl;

taai vlies bekleed; het welk nochtans niet tot aan de bovenvlakte uitloopt.

De Maag van onzen Kreeft wordt alhier door de bovengemelde geelachtig

-

Fig. i2.^,^^jjjg ftoffe omgeeven, en is in Fig. 12. door nn. afzonderlyk onder 't oog
^"'

""'gebragt. Zy is meer in den kop dan in 't lyf gelegen; en heeft aan 't einde by
' °' Lett. 0. eene fterke fpier, welke de kracht der drie tanden, die in de Maag

gevonden worden ,
grootlyks vermeerdert ; terwyl 'er ook de naad aanliggende

^^'•^S'flaapfbieren dd. veel aan konnen toebrengen. Door gg. worden twee witte,

klierachtige deelen aangewcezen, welken de geilen of ballen des Kreefts uit-

maaken; van welken ecliter de derde en grootfte nog verborgen ligt; dien

wy vervolgens nader zullen befchouwen. Kort aan die ballen, naar den ftaart
lett. ü.

|.^g^ j, j^jgj j^jj|,[. gelegen; zie Letter b. Men kan het zelve, ineen geopenden

en nog leevcnden Kreeft aan zyne bcflendige beweeging duidelyk onderkennen.
f"'5-'4' Het is wit van koleur, en de 14de Fig. vertoont hetzelve van alle andere deelen

afgezonderd; men ziet in- deze afbeelding, dat 'er vier vaten of pypjes uit

ontfpringen, als drie van vooren en één van achteren. Het middelfte van de

drie eerllen loopt recht uit naar den kop, en de beide anderen gaan naar de

zyden, terwyl het acliterfte, over den Endeldarm heen, door den gantfchen

L(tt. > /.fbart loopt. De met ;/, getekende en naar dil<ke draaden gelykende deelen,

welken ceno tamelyke ruimte in 't lyf van den Kreeft bedaan, doch niet altoos

van gclyke dikte bevonden worden, hebben gemecnfchap met de ballen; en

zyn, by de Mannetjes, de bencodigde Zaadvaten, gelyk ik vervolgens zal

tooncn. By -de Wyfjes beflaat de Lyfmoeder de plaats, welke hier de Zaad-

vaten vervullen," en dezelve is zomwylen, door de menigte van Eieren, nog
ver-
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verder uitgebreid; ook vindt men den Eierflok der Wyfjes ter plaatze daarTAB-

hier de Ballen der Mannetjes liggen. De overige inwendige dcelen zyn , ten LVllI.

aanzien der geftalte, en ligging, in beide de gcnachten eveneens; weshalve ik

het overbodig geoordeeld hebbc, om hier zo wel een Wyfje, als een Mannetje,

af te beelden.

§. 21.

De reets gemelde 12de fig. onzer Tab. vertoont de Maag van den Kreeft,

waarvan ik nog het een en 't ander te zeggen hebbe, in haaren t' zamenliang

met den Kop en Endeldarm. Haare grootte of uitgebreidheid is van de eerüc

Lftt. n. by het fpitze van den kop, tot aan de meer achterwaarts flaande 11.

De Lett. 0. vertoont de groote Maagfpier, en p. den ingang of de opening^'''- »•

van den flokdarm. Door q. wordt hier een ronde buil aangevveezen , hoedanig'"." ^*

«en 'er ook op de andere zyde zit; en tuflchcn dezelven neemt de Endeldarm ^ ' *'

zyn begin. Betreffende het init dezer ronde builen, het zelve is my tot nog
toe onbekend; indien ze, gelyk het einde of een gedeelte van de Maag,
groenachtig van koleur naren, zou ik ze voor de galblaasjes houden; maar

dewyl ze meer vleefchverwig zyn, houde ik ze voor een paar muskels; en

liet daarboven zynde enge deel der Maag, hetwelk met Letter «. getekend

is, mag veeleer de galblaas genoemd worden,- nademaal de floffe, die 'er in

beflooten ligt, zo bitter fmaakt als Gal. De Endeldarm heeft de lengte van

-q. tot r., alwaar de vuiligheid door denzelven haaren uitgang heeft. Boven ^''' **

dezen Endeldarm ontdekt men eene tedere Ader, ss. die van 't Hart af lOlLeul,,^
aan 't einde van den Endeldarm loopt, en in haare natuurlyke ligging op
denzelven ruft, gelyk in de 9de Fig. te zien is. Onder den Endeldarm be-

fpeurt men eene andere Ader, getekend met ƒ. r., zeer verfchillende van de £«/./. r.

bevende, nademaal dezelve met verfchciden knopjes voorzien is. Ter plaatze,

daar de ftaart begint, loopt ze door eene foort van kanaal of goot, tudchen

de larige pooten en de ondervlakte van den Kreeft gelegen, naar vooren;

doch waar ze eindigt, zulks hebbe ik wegens haare tederheid nog niet kon-

nen nafpeuren. Willis noemt de eerfte dezer Aderen de opklimmende Hoi-

ader; doch van de tweede maakt hy geen het minfte gewag.

§• 24.

Voor *t overige is onze Kreeft niet alleen met groote tanden in den bek
voorzien, maar hy heeft 'er nog drie in de Maag, als reets gemeld is. Om •

deze drie tanden te beter onder 't oog te brengen hebbe ik dezelven in de

13 lo Fig. van de ondervhikre te zien, afgebeeld. De Letters uu. wyzen ons^,^, ^^
tot de twee giooce ter zyde liaande tanden; die zodanig tegen over elkander

zitten, dat ze zich te zamen konnen voegen, en met de punten in elkander

buiten; verder wordt door de Letter w. een enkele, achterwaarts fiaande,z;(Y/. ».
Oo a tt»
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Tad en iets kleiner TaaJ aanjcwcczen ,• die wel met hockfpitzcn voorzien , doch
LVUl» ^,^^^. 'j overige ftomp is. Deze drie tanden zyn zeer hard en fcherp; de ko-

Icur is oranje - geel , eenigzitis in 't bruine vallende i en derzelvcr plaatzing

••ooni: duidelyk aan, dac ze tot de verdere vcrmaaling der fpyzc zeer bekwaam

zyn. Ook doen de genoegxaam van buiten te zien zyndc lly ve ribben , weliictv

om de Maag, die voor 't overige in eelie dunne huid belbat, zitten, zeer

veel tot hunne beweeging. Op ieder zyde dezer 13 Je fig. ziet men een

fchulpvormig, llyf blaadje, dat aan de Maag valt zit; en daaromtrent liggen

de beide flaap-of kaauw-ipieren; die dus doende niet alken de Maag bedek-

ken en bewaaren, maar tefFens, dooi haare Itcrke drukking, de kaauwing

bevorderen konnen.

§. 23-

Ta5. Hier mede alle de Figuuren van Tab. LVIII. nagegaan, en klaar befchree-
'''• ven hebbende, zullen wy nu Tal^. LIX. eens onder handen neeraen. Op deze

' '^'
zien wy in de i^Aa Fig. nogmaals de Maag met den Endeldarm vereenigd»

zo als zy zich van de bovcnvlaktc, in 'c water liggende, en dus iets vergroot

"'^''•'^•^befchouwen laat. De wederzydCche deelen, van x x. tot yy. maaken de bruin-
'" y y- geelachtige ftofte uit, van welke bereits in §, 19. gewag gemaakt is. Nadien

ik deze deelen uit een Wyfje genomen hebbe, zo moete ik hier nevens

melden, dat ze by 't Mannetje van eene gelyke gefteltenis zyn. Wat verder

die geelachtig -bruine lloffe aanbelangt, waarom ik deze Figuur eigenlyk ge-

maakt hebbe; het is allen Liefhebberen van Kreeften overbekend, dat ze

in de gekookte Kreeften een ter wedcrzyden gelegen gelykvormig lichaam

vertoont; ook heeft zy in de nog verfche en geopende Kreeften de eigenfle

gedaante. Ze fchynt'dan binnen eene dunne en tedere huid beilooten te wee-

zen; maar, uit den Kreeft genomen, en een tydlang in 't water geweekt

:;ynde, zo ondergaat ze, in zo verre, eene gantfch byzonder? verandering,

dat ze haare effen vlakte verlieze, et> geheel als gepluifd worde. Die itoffe

verkry""t dan veel overcenkomll met verfcheiden by elkander liggende geele
F^g' 'ƒ• Eidooiers of pocierkwaften , als uit de ló^fe Fig. Lett. zz. blykt; en elk

"^'derzelven beflaat, ep zich zelve, uit veele tedere en weeke vezelen, zie

Lett. .ƒ, Lett. ^. , welken in een middelpunt te zamen hangen. Doch als deze deelen

riet in 't water geweekt zyn, dan gelyken ze naar twee vetklompen, waar-

van 'er aan ieder zyde één gelegen is. Boven hebbe ik gezegd, dat ze van

zommigen voor de lever en 't ingewand van den Kreeft gehouden wierden:

laat ik 'er thans noi^ byvoegen, hoe Bkllonius by Gt.sNER zegt, i/at de

Maa" van den Kreeft, door eene ftofe-, welke hy Mutis noemt, omgeeven

•wordt, die veele anderen, verkeerd, ah deszelfs drek befchoirjjden, doch

h'^ voor de Lever hield. DaarbeTievens fchryft Willis: dat ''er 'jjederzyds

aan de Maag twee klierachtige lichaamen groeien, dat dezen vol v<iten en

in^e-'Jüikkeide gangen zyn; en dat ze zo veel als de dunne darmsti vertoonen ,.

vjel-
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welken naderhand, met twcd fpitstoeloopende reepen ^ van onderen tot in V T.ab.

lyf uitloopen. Uil ds Jlaag gaan eenige openingen tot in deze Hchaamen;^^^-

invoegen dat de lucht , wanneer men 'er inblaaji ^ 'er indringe, en dezehen

op doe zivellen. Deze declen wordcu in de fchorsachtige, gelyk in de hard-

fchaal'ge Vifchen , gemeenlyk voor de Lever gehouden ; en ze jchynen ook
,

inderdaad, aldaar in plaats van de Lever en de Ingeivanden te zyn;om
bet tedere gedeelte van het in de Maag toebereide voedzelfap op te neenien

,

hetzelve meer te reinigen, en vervolgens onder de levemjappen te brengen,

%. 24.

Ik zou niet vreemd zyn , van myne toeflemniing aan dit laatfle gevoelen van

Willis te geeven , bynldien ik niet ondervonden liad , dat deze beide bi uin-

gcelachtige licharanen, behalve den t' zamenhang , dien zy met de Maag
hebben, by de iN'Iannetjes ook gemeenfchap met de Ballen, en by de Wyl'jes

met den Eierllok hadden. Dewyl ze bovendien niet altoos derclfde koleur

hebben; ook nu grooter dan kleiner zyn; inzonderheid na de paaring wezen-

lyk kleiner voorkomen, en naderhand weder in grootte tocncenien; zo komt
het my niet onvvaarichynlyk voor, dat ae tot de benoodigde d«elen ter voort-

plantinge van 't gedacht behooren. Dit denkbeeld is my te aanneemelyker,

om dat ik, in myne Natuurlyke Hijlörie der Vorfcheti en Padden, getoond

hcbbe, dat 'er ook diergelylie dealen in dezelven zyn, welken ik aldaar de

geele Aanhangzels noeme; en die insgelyks ten tyde der paaringe veel grooter

,

dan naderhand, bevonden worden. Dit is ind(M'daad wel niets anders dan cene

gifling, die nog nad'er onderzocht moet worden; doch dezelve is by my zeer

waarfchynlyk ; en daarom houde ik my, zonder zulks aan iemand op te driii'

gen, zo lang by deze gedagten, tot dat myne eigene, of eens anders waar-

neeming, my het tegendeel zal leeren.

§• 25.

Betreffende de overige Figuuren van Tah. LIX. ; men ziet in de 19''',

aoJ^e, oi^le en 22''e Fig. cenp foort van Wormen, die hun voedzel van den

Kreeft trekken, en vooral in December en Ja?niary aan de meefle Kieeften

gevonden worden, In de ip-l»-' Fig. vertoonen zy zich in bunne natuurlyke tn'^'S- '9.

hoogfle grootte; doch ze zyn ook menigmaal kleiner; hunne beweeü,ing heeft

veel overccnkomfl met die der Bloedzuigers; en men ziet ze daar door in de

verfchillendc geflalten, in welken ik dcEelven afgebeeld hebbe. Hunne grond-

verwe is blinkend bruingeel; de kop, hun kleinile lid, loopt fpits toe, en

heeft een paar zwarte oogpunten. De daarop volgende leden worden , tot a;,n

het laatde toe, allen.:;skens dil;kcr. en zyn, benevens hunne ingediepte ringen,

meer rond dan breed. TuIFchen den derden, vierden en vyfden ring, ontdekt

men op deti rug eene zwarte vhk, die door de huid heen fchynt, en welke

Uo 3 niets
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Tab. riicts rndcrs is, dan de vuiligheid in den Endeldarm. De/e Wormen zlcteft

LiX. mrefbl onder 'c borllharuas van den Krecic, inzonderheid ter wederzydc,

//> -o
^-^" *^^^- '^"^P ^°^ ^^" ^^^ llaarc, en dikwyls in menigte. De aot^e, ai"'--, eii

2iV« ss.'aafts rig, vcrtooncn deze Wormen in die cigenfte geftalte, als in de ipdi

l''ig.-, maar by vergrooting. Ik kan tot nog niet zeggen, of deze Wonneit
van binnen in den Krcei't gebooren worden, of 'er van buiten aankomen;
alleenlyk hebbe ik ontdekt, dat de Kreeften, ten zelfden tyde, wanneer ze

met deze Wormen bezet zyn, ook veele kleine troswyze aan elkander han-

gende Eieren hebben; die voonuamlyk, onder de Schaale, gevonden worden,
aan die deelen, welken overeenkomen met de Vifchkieuwen, waar van reets

boven, by de befchryving der 9de Fig. van Tal?. LVIII. , gewag gemaakt is.

Verder (laat hier omtrent nog aan te merken, dat vooral die deelen, welken

met de achtcrrte lange pootcn te zamenhangen, daarmede bezet zyn; gelyk
F'i. J7 men in de ij'e Fig. van deze Tak. zien kan; alwaar ik drie zodanige niet

den poot verecnigde deelen, als één brcede en twee fmallen, benevens de

F'g' i8. daar aanhangende Eieren, by vergrooting voorgelteld hebbe. De i8Je fjg.

vertoont eenigen dezer Eieren nog meer vergroot. Uit deze afbeelding ziet

men, dat dezclven door een tederen en dunnen draad aan elkander gehecht

zyn, en dus te zamenhangen. Ze zyn gemeenlyk onderfcheiden in kolcur, en

daarom, is 't te vermoeden, van ongelyken ouderdom: men vindt dezclven

deels blinkend bleekgeel -bruinachtig, en deels donkerer, of ook wel ssntfch

zwart. Hunne geltalte is meer citroenachtig dan rond; en ze hangen aan beide

de einden te zamen, door middel van een draad, die omtrent zo lang is,

dat \r nog gevoeglyk een Ei tufichen beiden geplaatfl zoude konnen worden

;

ook hangen ze, door middel van deze draaden, aan de franjes of kieuwach-

tige deeien vall. Of nu de bovengemelde Wormen uit deze Eieren voortko-

men, dan of ze van dezelvcn gelegd worden, hier omn-ent is wel waarfchyn-

lyker vvj'ze te gillen; doch men kan 't voor geen volllrekte waarheid opgee-

ven. Incufichen zien wy hieruit , dat ook de Kreeften , even gelyk vecle andere

Infeften, hunne Wormen hebben; zelfs is 'er buiten dezen nog cene andere

foort van Wonnen, die toe eene plaag der Kreeften verflrekken; maar ik kan

dezclven voor ditmaal, dewyl ik ze aan mync Kreeften niet gevonden hebbe,

niet afbeelden. Deze foort is wit, en van gelyke grootte als de voorige;

doch zy heeft meer overeenkomt met eene Made of een Bloedzuiger, die

<3oor de hardlte Kreeftenfchaalen heen byten, en 'er bygevolg in-en uitkruipen

kan. Beide die foorten van Wormen worden aan een gckookten Kreeft niet

zo ligt ontdekt, als aan een leevenden; want aan den laatrten vallen zy, nog

kcvende, door hunne beweeging eerder m 't oog, dan wanneer zy de be-

weeging met het leven, door de kooking, verlooren hebben: dat zekerlyk

zeer goed is; dewyl anders de lufl: tot Kreeften by veele Liefhebbers ver-

minderen zou. Ik zal vervolgens myn bell doen, om deze laatile foort van

Wormen, by eene andere gelegenheid, ook afgebeeld mede te deelen; en

voor tegenwoordig overgaan ter nadere bcfchouwinge van de reets aangetoon-

de,
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de, maar niet genoegzaam befchreeven deelen, welken tot de voortplanting T^n.

der Kreeften dienen; om zo wel de Zaadvaten en Ballen der Mannetjes, als^'^*

de Lyfmoeder en den Eierilok der Wyfjes nogmaals wat naauwkeuriger voor

te draagen.

Vervolg van ik hefchryvifig van den Rivier-Kreeft,
eti deszelfs nierkivaardige Eigenfchappeiu

I

%. I.

n de voorgaande bladzyden hebbe ik tot tweemaal toe beloofd, iets meerTAB. LX.

te zeggen, en eene opzctlyke verklaaring te geeven van de Teeldeelen on- en LXl.

zer Rivier - Kreeften ; om nu deze belofte te vervullen, zullen wy vooreerft

de Figuuren van Tab. LX. eens befchouwen. De 23(^6 Fig. llelt ons de^f'^' -3«

Ballen, benevens de daarmede verknochte Zaadvaten, voor oogen, zo als ik

dezelven, op myne onderzoeking, by de Mannetjes, in de maanden Z)5^ö7K^er

en January , menigwerf bevonden , en met alle voorzichtigheid van den
Kreeft afgezonderd hebbe. Dat de Zaadvaten hier niet meer in hunne natuur-

lyke ligging voorkomen, en aan 't achterHe deel iets van elkander getoogen

zyn, zal een iegelyk ligt opmerken, die de 9de Fig. van Tab. LVIII. mee
aandacht befchouwd heeft; alwaar deze Vaten, benevens de Ballen, in hunne
natuurlyke ligging, de eerflen door //. en delaatften door ^^., aangeduid worden;

§. 2.

Deze Ballen bellaan eigenlyk uit één (luk, fclioon ze eene gedaante heb-

ben, als beftonden zy uit drie aan elkander verknochte (lukken. De beide

bovendeden, op onze Tab. LX., in de 23^12 Fig.., met aa. getekend, 7.^nLeit,aai

elkander in grootte gelyk ; zo als wy ze reets op Tab. LVIIL in de 9de Fig.

bjr gg. gezien hebben. Doch de derde, naar beneden liggende, door de
Letter b. aangeweezen, welke in de voorgemelde Fig. door 't hart en deif//. h.

zaadvaten bedekt wordt, en met de voorigen t' zamenhangt, is grooter en
langer dan de anderen. Gelyk ze alle drie eene witgeelachtige koleur hebben,
zo zyn ze ook, ten aanzien hunner beflaanlykheid , van eenerleie ftolTe; en
hebben geene effen, maar eene ongelyke en ruv/e oppervlakte; ook zyn ze,
wegens hunne klierachtige zelfllandigheid , veel digter dan het hart. Achter de
beide kleinde deelen neemen de Zaadvaten getekend cc, uit het langer deel , /.t//. cc
hun begin. Ze zyn daar ter plaatze zo dun en teder, dat ze ligtlyk

afgebroken konnen worden. Kort daarop worden ze dikker; en zy be-
houden dan vervolgens die dikte tot aan het einde toe , alwaar ze een

ge-
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Tar. LX gel;ronkeIden wieren draad gclykcn. RTcn vindt ze echter het gantfchc jaar
CiiLAi.

i^jor niet op deze dikte; want ten tydc der piaringe z>n ze o;-) zyn dikicc, cii

Oük het u'ititü van kukur. Deze vaten zyn dan gevuld met Zaad , liet welk in

eene Kalk-of Ciinentachcige taaie lloiTc beftaat; doch wat laatcr, ledij; zyndt j

worden ze zo teder, dat ze naaiiwlyks in 't oog vallen. Hieruit ontlbac het,

dat men óezs Zaadvaten, in die maanden, wanneer de Kreeften op zyn beile

en fmaakelykile zyn, bykans in 't geheel niet bcfpeure; fchoon vy \t even-

wel zyn, en altoos j;evondcn konnen v/orden. Ik hebbe wel de moi^ite gc-

nornen, en alle poogingen aangewend, om derzelver lengte te bepaalcn ,• maar
ze zyn, zo wegens hunne tederheid, als uit hoofde van hunne kronkels , niet

li^t uit elkander te wikkelen , zonder dezelven te breeken : nochtans dtnke

jk, fchoon f': ze niet naar den eilch hebbe konnen meeten, niet te veel te

zcg;-,cn, wwincer ik de len^^te dezer Zaadvatcn, in een groot Mannetje, op
8 duimen ichatte.

L'-tt, e By Letter e. loopen deze Zaadvaten in den wortel der beide achtcrfiC

pooten, welken ik, om zulks des te duidelykcr aan ce toonen, hier, van de

overige declen gefcheiden, afgebeeld hebbe. Zy hebben voorts hunnen uitgang

ter plaatze, daar aan deze pooten, gelyk in de voorigc §. 12. .gezegd is, de
Lctt.ff. Wratjes zitten, welken hier door ff. aangeweezcn worden, en met een paar

tedere hairtjes voorzien zyn. Hier van kan een Liefhebber , die de zaak

•onderzoeken wil, ligdyk overtuigd wordtin: wanneer hy de met zaad gevulde

vat.n, in een frilch geopenden manlyken Kreeft, niet verre van hunnen uit-

gang, met den vinger drukke, zal hy wel dra befpeuren, dat het zaad door
Lett. g, één dezer wratjes, gelyk hier met Letter g. aangeduid wordt, te voorfchya

komt.

§. 4-

Vermits het rii met de zogenoemde Veters of dnaden , welken in de

Krcefcen zitten, dus gelegen zy; zo dwaalen die genen grootlyks, welken

dezelven voor eene ziekte der Kreeften houden, of voor Wormen uitgcevcn.

Onder dezen is ook de beroemde Welsch te rekenen, als die in zjti Werk
van den bekenden Zenuw- of Pees- Worm in Arabië, Perfië, Guinea, enz.

het volgende fchryft*. In de Rivier -Kreeften ivonien zowtyds gekronktlde

wif-

• ïic Ceorg. Hiervnimi. Felfchii, Exerdtati» de Fena MtdirenJ! &e png 139 Deze Worm
is, volgens Raempfers beiitht {Amocnitat. exolkar. Fafcicul JJI. J>ag. 524 enz ) wit vao

kolcur, een voet lang, iom\v)len ock cenc ellc, en nog langer , dnarby iblIci t loiid , en met
dikker dan ccr.e d.ki-e Vioollnaar, Hy vcnoont lich iniondeiheid in den Zomer; en hoe
Tifdiincr dcac iy , iwc raea' hy voortlvcnie. Hy verftiekt Jui inwooueren dei boitngcnoemde
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VJtttg aderen. gevonden, welken men by om Ne/ïeh (^of Veters^ noemt. DczeTAB.LX
Kreeften zyn niet goed om te eeten , zo min ah de yifchcn , wellzen met '" ^^^'

diergclyk ontuig behebt zyn. Ik heb ze des Winters in allen gevonden:, en

nochtans kan ik deswegens het gevoelen van zommige zeer geleerde Mannen
niet toejiemmen; welken het, van eenigen, vour de Lever , voer 't Ingewand,
voor de zogenaamde Rtiggeklieren, gehouden deel, benevens zyne witte en

ledige aderen, die des Winters in de magere Kreeften, wanneer ze niet

meer goed zyn, gevonden worden, houden voor V geen men Nestels noemt,

of die van gevoelen zyn , dat het teder gedarmte , of de met de zogenaamde
Lever verknochte aderen der Kreeften, niets anders zyn dan deze Nestels.

Want zy worden niet in allen , en ook niet ten allen tyde in dezelven , ge-

vonden; het welk nochtam weezen moefl , ingevalle zy mede tot de natuur-

lyke deelen behoorden. Ook hehbe ik niet bonnen befpeuren, dat ze merkelyk

hol waren, of met de Maag en V Gedarmte eenigen izamenhang hadden;
maar ik hehbe doorgaans waargenomen, dat ze, met twee zeer dunne be-

gin iels, aan de zogenaamde Lever vajl hingen; en daarom hehbe ik ""er

ook eene naar het leven gemaakte afbeelding hygevoegd. Ten befluite moete

ik nog melden, boe Phil. Brcixiel, ;;; zyne Confil. Med. LXVIIL, betuige

,

dat de Rivier- Kreeften in den Zomer op zyn beft zyn, wanneer de Man-
netjes draaden of Nestels hebben, welken hy Zomerdraaden heet: waar te-

gen aan te merken flaat, dat ze veeleer IVinterdraaden te noemen zyn;

en

Landen tot eene groote plaag; en huisvcll mecftal omtrent derzelvcr gewrichten, van de
knie af tot aan den voetj en wel voornaannyyk aan de inwendige en uitwendige knokkels,
Zomtyds zit hy ook in de armen, in de hand, in den balzak, in de heupen, de lenden
en zyden. Wanneer hy zich openbaart, wordt de Lyder geraecnlyk van eene ligte koorts
aangetaft, die zelden meer dan één dag, doch ook zomwylen tot aan den derden dag
duurt, waarmede het beledigde deel dan eenigzins rood wordt en opzwelt. Des anderen
daags komt 'er een teder, waterachtig, doorzichtig, ook niet zelden koolzwrart blaasje,

ter grootte van eene Erwti voor den dag. Wanneer dit, na verloop van een ot twee dagen,
opei,breekt, of geopend wordt, vertoont zich de fnuit of kop van den Worraj waarop dan
eerlang het gantlchc lichaam volgt; welks uitgang door eene dagelykfche, zagte uitv/inding
fcevorderd wordt. Op zommige tyden gevoelt men aan 't beledigde deel allecnlyk eenige
pyn, en men befpeuit dan ccne naiuw mcrkbaare zwelling, zonder dat 'er een bl.iasje re

voorfchyn komt. Met de uitwinding gaat het nu fpoedig, dan langkraam voort, en 'er

worden gemeenlyk tien dagen mede door gebragt. Ook moet men hiermede zeer voor-
zichtig te werk gaan ; waut als de Worm afbreekt , ontftaat 'er , benevens eene ver-
zwcering, ook eene hevige pyn. Wy zullen 'er voor tegenwoordig niet meerder van zeg-
gen, overmits ik midchicn hierna gelegenheid zal hebben, om brceder van dezen byzon-
Tcn Worm te fprccken 'Er is toch by ons ook een Worm bekend , dien men gemceniyk
Draad- of Lind-Worm noemt, en welken de Heer Gundler in Halle , die denze'.vcn by
den Zenuw- of Pees Worm vergclykt, mede voor eene dicrgelyke foort houdt, {Coinmerc.
Litt. Aimo 1740. Hebd XLIl. p. 329.) waarin ik hem van myn kant gaerne m)ne toe-
ftemming gceve. Ondcrtullchen hcbbe ik ook in 't Eerfte Deel , in de tweede Claiïe der
Nachtvlinders, pag. 235, van den Draad -of Lindworm reets cenig gewag gemaakt.

De A f t h i: u k.

:^de Deel ^de Stuk. P p
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Tar lx en dat ik dezelven ook in de fVyfjes luaargenomen hehbe. Wanneer men 'dit

eu LX!, gezegde nagaat, is 'c blykbaar, dat de Heer Welsch een onderfchcid iiiaa'.c

tuflchcn de darmen en draaden, of nestels, welken hy voor Wormen houdt.

Dan als hy hun oorfprong niet alleen befchryfc, maar ook in zyne Figuuren

afmaak ter plaatze, daar in de myne de zaadvacen oncftaan, is 't duidclyk te

bemerken, dat hy van niets anders dan van de zaadvacen fpreekt, en dezelven

ten onrechte voor Wormen uitgeeft. Nadien hy echter ook nog buiten dien

van 'f gedarmte der Kreeften Ipreekt , dat evenwel na 't wegneemen der

zaadvaten niet gevonden wordt, zo kan men 'er vry zeker uit opmaaken, dac

hy den Kreeft niet naauwkeurig genoeg onderzocht hebbe; te meer dewyl hy

reffens beweert, dat 'er de zaadvaten niet altoos tegenwoordig zyn ; daarom kan

ik niet gelooven, dat hy dezelven ook in de Wyfjes gevonden beeft.

§•5-

Met de Wyfjes toch is 't geheel anders gelegen; want als iemand een

Wyfje van onze Rivier- Kreeften opent, zal hy ter plaatze, daar by 't Man-
netje de ballen leggen, wel een byna gclykvormig lichaam aantreffen; doch

hy zal teffens gewaar worden , dat het hier een Eierilok is. Men vindt ook aan

dit lichaam van boven geene draaden hangen; maar ontdekt van onderen een

paar kanaalen , die echter veel korter zyn dan de voorgemelden , en in 't eerde

J/^. 24. lid van 't middelfle paar pooten eindigen, gelyk in onze 241^6 pig. te zien

is. Die afbeelding vertoont ons deze, nog in himnen natuurlyken t' zamenhang

zynde , deelen op zodanig eene manier , als ze gevonden worden in een

Wyfje, dat voor de eerllemaal Eieren zal leggen, na dat het den behoorely-

ken ouderdom bereikt heeft. Deze Eierflok, dien men, de grootc Eieren uit-

genomen, ook even zo in oude Wyfjes, en wel in alle Jaargetyden, vindt,

beftaat mede, gelyk de ballen, volgens het uiterlyk aanzien, uit drie deelen.
Zi«. A^.Bovenaan ziet men twee gelykvormige (lukken by hh. en achter en onder
Leti, i. dezen een enkelvoudig, doch grooter ftuk, aangeweezen door Lett. /. In den

hier afgebcelden EierTlok zyn drieërleie Eieren, van onderfcheiden grootte en

koleur, vervat. Van tydigen, welken de grootften en bruin zyn, ziet men 'er

flechts weinigen; nademaal het Wyfje, voor de eerftemaal leggende, niet meer

dan vier of vyf Eieren teffens afgeeft. Het aantal der genen, die tot het

tweede broedzel beftemd zyn, is integendeel veel grooter; en fchóon ze zich

merk elyk kleiner vertoonen, zyn ze echter, wegens hunne evengelyke grootte,

en oranje koleur, genoegzaam van de overigen te onderfcheiden. De kleinften

Letukk.'^':!'^' meert in getal, en geelachtig van koleur. Met kk. worden de beide

Eicrgangen, van hun begin tot den einde, aangetoond; dezen loepen, dewyl

Lett, II. ze kort zyn, rechtuit; en hebben hunnen uitgang aan de met //. getekende

blaasachtige wortelen der middelde pooten. Alhoewel nu de tot de teeling

behoorende Wratjes, aan beide de geflachten, ten opzichte hunner gefhlte en

vorm, eenigzins onderfcheiden zyn, zo ziet men ze nochtans beiden, door

mid-
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middel van een buitenwaarts verheven huidje, op dezelfde wyze beflooten. UitTAB.LX.

dien hoofde kan men hunne ter zyden aan den rand zynde opening naauwlyks ^"^ ^^'*

ontdekken ,• ten zy 'er by 't Mannetje het zaad, op de bovengemelde manier,

uitgedrukt worde, en 'er by 't Wyfje een Ei door uitgaa.

§. 6.

In de 25tle Fig. hebbe ik die eigende deelen, uit een ouder en grooterF;ff. 25.

Wyfje , 't welk miflchien in meer dan één jaar al Eieren afgegeeven had , af-

gebeeld. Men vindt dezelven, zo wei in de mz^nd Decemberah in January^
in die gcfteltenis; en als dan is de Eierftok by diergelyke Wyfjes met een

groot aantal tydige Eieren van gelyke grootte vervuld. Deze Eierflok zelve

bellaat uit een zeer teder huidje; want 'er zyn niets anders dan Eieren in;

welken door een dicrgelyk huidje omflooten worden; en, gelyk in de voorige

Figuur, drie deelen of klompen uitmaaken. Doch het byzonderfte hieromtrent

is, dat ik altoos, by deze met een teder huidje omflooten Eieren, van onde-

ren nog een anderen Eierflok, van geftalte en aanzien, zo als de 24(10 Fig.

vertoont, gevonden hebbe; welke hier echter van de tydige Eieren geheel

bedekt is , en de Eieren voor 't volgende jaar behelft. Byaldien men nu dezen

voor den waaren Eierftok houden, en de huid, waarin de tydige Eieren be-

flooten zyn, de Lyfmoeder noemen wil, welke in onze 35(16 Fig. door m. cn^ett. t»..

n. aangetoond wordt, ben ik 'er mede te vreden: doch in jonger Kreeften,*^"
*'•

alwaar gelyk we gezien hebben, flechts weinig Eieren tegenwoordig zyn, is

de Lyfmoeder, wegens haare tederheid, in 't geheel niec van den Eierflok

zelven te onderfcheiden.

Vermits ik nu in de voornoemde maanden, in onderfcheiden Wyfjes, zo-

danige tydige Eieren aantrof, en dus ligt vermoeden konde, dat ze dezelven

ook wel haafl: baaren moellen ; zo opende ik vcrfcheiden van dezelven , met
oogmerk , om de Eieren ook eens in den Eiergang te vinden. Dit is my ech-

ter alleen in drie gelukt, daar ik of een of twee Eieren, gelyk by 00. en q.

te zien is, in denzelven vond; en niet meer dan eens hebbe ik 'er één by'

den uitgang befpeurd, op die wyze, als Lett. r. aantoont. Toen ik dit wilde ^^j"'. ''=

wegneemen, ontdekte ik, dat het aan een korten draad vaft zat, die zich met^" **

het Ei liet uittrekken, overeen komflig met de afbeelding Lett. s. Dit bragt

my op het fpoor, en maakte dat ik begrypen kon, op hoedanig eene manier

de Kreeft zyne Eieren loft, en dezelven aan de kleine, onder den ftaart zit-

tende , pootjes vafthecht. Als 'er naamlyk een Ei uit de geboortsopening

komt, zo als by r. , en dat vervolgens aan zynen draad s. blyft hangen; zo

neemt het Wyfje, door eene flerke buiging van den ftaart, hetzelve met zyne

vezelige Haarrpootjes weg. Vervolgens brengt de Kreeft dit Ei, dat beflendig

Pp a aan

Lett,

en q.
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Tah LX aan zynen dunnen en klccverigêh draad gehecht is, door eene gednurige be-
n LXI- wecging der overige llaartpootjes, van den eenen toi; den anderen; en 't

Wyfje wecc dezelvcn zo wel te verdeelen, dat geen dezer pootjes te veel of

te weinig te draagen hcbbe. Voorts heeft men hier in acht te neemen, dat

deze Eieren aan die pootjes hangen blyven , niet alleen uit hoofde van deti

kleeverigen draad, maar ook ter oorzaake, dat de pootjes zelven zodanig ge-

ikld zyn , dat zulks des te gemaklyker konne gefchieden. Ze eindigen naamlyk

in drie lange, platte fpiczen; die aan den fcherpen rand bezet zyn met tedere

hairtjes, aan welken de draaden ligtlyk blyven zitten. Hier aan hechten zy

zich indiervoege, dat het water, wanneer de weeke en kleeverige draad,

door den tyd, iets taaier en harder geworden is, denzelven niec los kan wec-

ken ; en de Eieren bewaard zyn van voor hunne rypheid af te vallen. De
manier, op welke deze Eieren aan die pootjes blyven hangen, hebbe ik in

F^.ió. (3g 26'>e Fig. aangetoond, alwaar twee diergelyke pootjes mee huiine Eieren

afgebeeld zyn. Byaldien iemand zelf lurt heeft om te zien, hoe het niet de

geboorte dezer Eieren toegaa, zo moet hy, ten behoorlyken tyde, een Wyfjes-

Kreeft in een glas met helder water doen; op dat hy den Kreeft van alle

kanten op zyn gemak befchouwcn konne; indiervoege is 't dat ik zulks ont-

dekt hebbe, en desaangaande kundig geworden ben.

$. 8.

F/£.z7' In de 27^6 fig. hebbe ik een Ei met zynen draad afgebeeld, zo a!s het

'er uitziet, wanneer men 't door een Vergrootglas befchouwt. Door deze be-

fehouwing hebbe ik ondervonden , dat het in zynen roodbruinen grond mee

heldere Hippen als befprcnkeld, en, buiten deze fchorfe, nog met eene andere

huid omgeeven of bedekt is; waarin het Ei, als in een zak, gedraagen wordt,

wiens bovendeel den draad uitmaakt. Maar hoe lang de Eieren in dezen zak

blyven , of hoe lang de Kreeft dezelven onder den ftaar: draage , tot dat 'er

jongen uit voortkomen, kan ik tot nog niec juift bcpaalen. Ondertuflchen is

het zeker, dat zommigen in Jtwy, anderen in july , en wederom anderen nog
iaater in 't jaar, in plaats van Eieren, reets jonge uitgekomen Kreeften onder den

ftaart met zich voeren. Deze jonge Kreeften zyn op dien tyd nog zeer helder;

doch het maakt eene afkeerige vertooning, wanneer zodanig een Moederkreeft

met anderen gekookt op de tafel gebragt wordt ; dewyl ze den genen , die deze

jonge Kreeften niet kent, walgelyk voorkomen. Dan by eene nauwkeuriger

befchouwing, inzonderheid door een Vergrootglas, ziet men met veel vermaaks,

dat deze jonge Kreeften reets ten volle met alle hunne deelen en leden voor-

zien, en den grooten Kreeften in alles gelyk zyn. Wanneer de Moeder dezer

jonge Kreeften, zich zomwylen, na eenige beweeging, wat ftil houdt, het zy

by haar voedzel, of anderszins, zo laaten de jongen zich wel eens los, en

kruipen rondsom de Moeder; doch zo dra deze iets vyandlyks, of de minfte

ongewoone beweeging, in 't water befpeurc, zo fchynt het, als of zy hen,

door
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door zeker teken, te rugge roept; dcwyl ze dan in alleryl wederkceren , enTAu.LK.

zich onder den (taart bergen, gclyk de Kiekens onder de vleugelen der Henne. Na*"^^'*
verloop van cenige dagen verbaten zy echter allcngskens de Moeder, en zoeken
hun eigen fortuin.

S' 9-

Onzen Rivier- Kreeft in zo verre onderzocht en befchouwd hebbende, was
ik voorts nieuwsgierig om te weeten, of het ook niet de by ons zogenaamde
Nummers, of Zee- Kreeften, even eens gelegen ware; en of miiïchien ver-

fcheiden deelen, weli<en ik, wegens hunne tederheid, aan de Rivier -Kreeftea

niet onderzoeken kon, zich aan dezen duidelyker lieten ontdekken. Ik ontzag

derhalve geen koflen, maar verzocht een myner Vrienden te Bremen, welke
my meermaals dienll: gedaan had, om my een paar zodanige Htimmers toe te

zenden. Ik ontving ze ook wel haall in een vaatje, gevuld met Brandewyn,
benevens eenige Garnaalen, waarvan ik hier na zal fpreeken. Ik was dezelven

zo dra niet magtig geworden, of ik opende ze,* en onderzocht ieder deel in

't byzonder zeer naauwkeurig,- maar bevond, tegen myne verwachting, uito-e

nomen de grootheid van 't fluk, bykans geen het minde onderfcheid tufTchen

hen en onze Rivier -Kreeften, Jn het Wyfje was dat gedeelte van den Eier-
ftok, 't welk men, als boven gezegd is, ook wel de Lyf- Moeder kon noe-
men, met eene ontzachlyke menigte Eieren' gevuld, die nog in dat jaar jon^ea
hadden moeten leveren. Ik verwonderde my zeer, op derzelver befchouwing;
dewyl ze, naar myne gedachten, veel grooter hadden moeten uitvallen; te

meer, daar ik die Kreeften reets in Mai ontvangen had, wanneer ^qzq foorc

mede haare Eieren al uitgeeft. Doch ik bedacht my wel haaft, neemende
in aanmerking, dat dezelven vier weeken onderwege geweefl, en miflchien te

vooren al in den Brandewyn gelegd waren; mitsgaders dat zulks wel de oor-
zaak weezen konde, waarom de Eieren zich kleiner, en zo rood van koleur
vertoonden, als ik ze werklyk bevond. Mogelyk hadden ze ook noa; wel
grooter konnen worden; hoewel dit niet veel geweeft zoude zyn; doordien,
zo wel in 't Mannetje als in 't Wyfje, alle de deelen, welken ik in de Ri-
vier-Kreeft befchreeven hebbe, naar gerade van de grootte, niet veel grooter
waren. Vermits nu deze Kreeften zo weinig onderfcheiden zyn van onze Rivier-
Kreeften , ben ik in twyffel , of het voorgeeven van de zulken wel gegrond zy ,.

die beweeren durven, dat de Zee- Kreeften niet, zo als onze Rivier -Kreeften ,!

op zekeren tyd, de zogenaamde Kreeftsoogen , of liever de Kreefts-ftcenen^
waarvan ik nu nog Ipreeken zal, bezitten.

§. 10,

Dat men de zogenaamde Kreeftsoogen, of fteenen, zo als men dezelven
noemen wil, niet altoos in de Kreeften vindt, is buiten kyf; en men weet
tefFens dat de rechte tyd om ze te vinden de Zomer is, vooral in de drie

l'P 3 maan-
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Tab.LX. maanden, die eigenlyk den Zomer uicmaaken, te weeten, Juny-, July en
caLXI, j^ugufïus. In die maanden zal men altoos Kreeften ontmoeten, die zodanige

Steenen hebben. Maar dewyl de Kreeften, omtrent dien tyd, eene byzon-
dere verandering ondergaan ; doordien zy , hunne oude Schaale afleggende

,

eene nieuwe krygen; het welk men hunne verandering van huid, of hunne
Vervelling, noemt; en nadien ik 'er nog menigmaal, in 'c gene ik verder van
de Kreeften te zeggen hebbe, gewag van zal moeten maaken; zo zal ik al-

voorens van deze zo merkelyke verandering der Kreeften, eene naauwkeurige
befchryving geeven.

§• u.

Wanneer eene Rups uit het Ei gekomen is , zyn alle haare deelen nog teder

en week; doch de huid, welke haar ter befchuttinge dezer deelen gegeeven

is, wordt, met den toeneemenden wasdom der Rupfe, allengskens harder; zo

dat zich dezelve eindelyk niet verder laate uitzetten. Overmits nu de Rups,
v»anneer die eerfte huid haare hardigheid verkreegen heeft, haar volkomen
wasdom nog niet bereikt, zo doet zy deze huid, die haare groei verhinderen

zou, aan llukiien barften. Ze verfchynt daar op in een nieuw gewaad, het

welli, doordien het van tyd tot tyd harder wordt, insgelyks in Hukken barft;

zulks gebeurt tot driemaal toe, en daarna wordt de Rups niet grooter. Even
zo gaat het met den Kreeft. In 't begin, als hy uit het Ei komt, is hy nog
gantfch week; vervolgens verkrygt hy allengskens eene hardere Schaale, die

hy, byaldien zyn wasdom niet verhinderd zal worden, geduurig met eene

nieuwe verwiflèlen moet. Alleenlyk is 'er dit onderfcheid by aantemerken , dat

zulks by de Rups, welke niet langer dan één jaar leeft, driemaal; doch by

den Kreeft, die, gelyk ik reets boven aangemerkt hebbe, raiflchien twintig

jaaren leeven kan, wel dikwyls, maar alle Jaaren flechts éénmaal gefehiedr.

Dit gebeurt inzonderheid, en meeftal, ten tyde, wanneer de Kreeften de meefte

fpyze gebruiken, naaralyk in 't voorjaar, wanneer de rytyd over is. Het me-
nigvuldig voedzel, 't welk zy als dan gebruiken, veroorzaakt, dat hunne

deelen grooter worden en uitdyen; doch dewyl zulks in de harde Schaale,

waarmede zy omringd zyn, niet wel gefchieden kan, zo zoeken zy zich daar-

van los te maaken; dat aldus toegaat.

§. ia.

Geduurende den tyd dat de Kreeft meer voedzel nuttigt, groeit 'er onder

de oude fchaale eene nieuwe huid; waardoor de cerrtgemelde zich van alle

de deelen, aan welken zy te vooren vaftgezetcn had, los laat. Deze Schaale,

die dan op het gevoel veel weeker is, laat zich nochtans zo verre niet uit-

rekken, dat 'er de Kreeft ruimte genoeg in hebben zoude; derhalve maakt

iiy, om 'er los van te worden, en 'er uit te komen, verfcheiden bcweegingen.

Daar
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Daar door worde de oude Schaale niet alleen alomme lofler, maar ook barftTAuLX.

de huid, ter plaatje, daar de zogenaamde Neus zich met den Staart verecnigt, «"'-^^^'

aan (tukken, waardoor die vereeniging, welke deze huid te wege bragt, vcr-

brjken wordt. Hierop ruil de buiten dat reets afgematte Kreeft een weinig;

maar hy begint zich wel haail op nieuw te beweegen, zyne pooten op aller-

hande wyzen te roeren , en het voorlle deel van 't lyf, zo veel als de opening

aan den Staart toelaat, te rug te trekken. De Neus komt dan eenigzins in de

hoogte te Ikan, en de Kreeft begint aan alle kanten van onder denzclven uic

te kyken. Niet lang daarna trekt hy den Staart eensklaps uit de oude fcheede;

en, fchoon hy als dan afgemat zy, ruit hy evenwel niet, voor dat hy zich

in 't geheel los gemaakt hebbe; waarby echter veelen hunner het leeven ver-

liezen. Byaldien men een Kreeft, die in 't kort ter veranderinge zal overgaan,

afzonderlyk in een tobbetje met water had, zo zou iemand, welke niets van

de zaak wilt, niet weinig verwonderd ftaan; ziende, dat 'er van één Kreeft

twee geworden waren: want het zonderlingfte daarby is, dat de oude afge-

legde Schaale zo geheel te zamen blyft, dat ze een volmaakten Kreeft ver-

toone, waaraan niets ontbreekt; noch pooten noch fprieten, noch ecnig ander

uiterlyk deel, zelfs niet het minde hairtje of vezeltje. Maar fchoon nu dit

alles by die verwiflehng der Schaale van den Kreeft nog te begrypen ware,

zal echter menig een zich niet konnen verbeelden, hoe 't mogelyk zy, dac

het dikke en breede deel der voorfle Schaaren, door de daar achter zittende dunne

armen, waar mede zy aan 't lyf vereenigd zyn, heen komen: te meer, dewyl

dit fmalle deel aan de afgelegde Schaale zyne eigende gedaante fchynt behou-

den te hebben. Doch dit is ook maar enkel fchyn. Want als de Kreeft zyne

Schaaren los maakt , wyken de dunne armen aan de zyden werklyk van elkan-

der, en zy krimpen vervolgens, door hunne veerkracht, terdond weder te

zamen ; zo dat men die zyde - opening V()orts bezwaarlyk konne vinden. Dat

het evenwel op zodanig eene wyze gefchiedt, daar van kan men niet beter

overtuigd worden, dan wanneer men tegenwoordig is by de verandering van

een Kreeft, en dezelve oplettend befchouwt. Dewyl echter alle Kreeften niet

op denzelfden tyd gebooren worden, zo gefchiedt ook de verandering van de

Schaale of Schorfe niet gelyktydig: zulks heeft by den eenen vroeger, en by

den anderen laater plaats; om welke rede men, van Jttly tot in September,

altoos zogenaamde tweefchaalige Kreeften, of Kreeften die eerft van fchaale

veranderd zyn, zal aantreffen.

§• 13-

Wanneer de Kreeft zyne oude huid afgelegd heeft, is de nieuwe nog zeer week:

en indien ze lang week bleeve, zou het zeer nadeelig voor hem weezen, door-

dien 'er veelen derzelven in dien toedand van andere Kreeften opgevreeten wor-

den. Hierom houden die genen, welken de vcranderingvan huid moeten ondergaan,

zich doorgaans zo lang in hunne holen verborgen , tot dat hunne nieuwe huid zo hard

ge-
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T^B.LX. geworden zy, als de oude geweeH: is. En zulks gefchiedt fpoediger, dan men
enLXI. ^yei denken zou; want na verloop van drie, vier of vyf dagen, is dac harnas,

om zo te fpreeken, weder verflaald. Doch hoe dit in zyn werk ga, zal waar-

fchynlyk niemand konncn verklaaren. Zommigen geeven wel voor, dat de zo-

genaamde Kreeftsoogen of ftecnen , welken in dien tyd gemeenlyk in de

Kreeften gevonden worden, 'er de hardigheid aan toebrengen; dan dit gevoe-

len is nog nooit genoegzaam beweczen, en zal ook niet ligt beweezen konnen

worden; zo als, myns oordeels, uit het gene ik nog verder van de Krecfts-

ileenen te melden hebbe, eenigermaate zal blyken,

§• 14-

Dat 'er in die maanden, waarin deze Dieren eene nieuwe fchaale erlangen,

Steenen in de Kreeften gevonden worden, zal niemand loochenen, die ze in

dezen tyd geopend of gegeeten heeft. Altoos zyn 'er dan in ieder Kreeft twee

te vinden; en zy liggen ordenlyk aan de zyden der niaage, niet verre van de

groene iloffe, welke ik op Tab. LVllI. Ftg. 9. by cc. aangetoond hebbe. In

't begin zyn ze tamelyk klein, als hebbende naauwlyks de grootte eener Linze

,

en geen grootcr dikte, dan die van een dun plaatje; in welke grootte zy reets

in 't begin van Juny in zommige Kreeften te vinden zyn. Omtrent dien tyd

begint de nieuwe fchaale te groeien , mitsgaders allcngskens harder te worden

;

ondertufichen neemen ook de Steenen gelladig toe in grootte ; en als de fchaale

in zo verre volkomen is, dat 'er niets aan haare hardigheid ontbreeke, dan

hebben ook de Steenen hunne volkomen grootte bereikt. Hiertoe gekomen

zynde, vertoonen zy zich in de gedaante van een byna halven kogel, die aan

zyne platte zyde, waarmede hy tegen de maag aanligt, als met een ftempel

iets ingedrukt is. Dat dezelven, naar maate van de verfcheidenheid der Kreef-

ten, nu grooter, dan kleiner zyn, kan zich elk tigtlyk verbeelden; en ik

hebbe 'er eenigen gezien, die bykasis een halven duim middellyns hadden.

Voorts flaat hier omtrent te melden, dat de Steenen 'er zyn, zo lang als de

huid van den Kreeft nog week is; maar als de huid haare hardi-heid verkree-

gen heeft, dan zyn 'er geen Steenen meer te vinden; ook ontdekt men zom-

t^s, kort voor deze vervvilTeling van huid, maar één, crt zomwylcn in 't ge-

heel geen Steen. Waar zyn nu die Steenen zo eensklaps gebleeven? Geeven

zy miilchicn de hardigheid aan de nieuwe en wccke huid , en worden zy daar-

door verteerd? of legt de Kreeft dezelven, te gclyk met zyne oude huid, af?

Onder de genen, die 't eerile gelooven, hebbe ik 'er eenigen gevonden , wel-

ken my, om hun gevoelen te ftaaven, zochten te overtuigen, dat ze de Stee-

nen, ook nog na de verandering vnn huid, in de Kreeften gevonden, en

waargenomen hadden; als mede dat ze op dien tyd kleiner waren, dan ge-

duurende de verandering. Maar dit is eene duaaling, welke haarcn oorfprong

uit een verkeerd denkbeeld heeft. Deze Liefhebbers naamlyk meenden , dat

alle Kreeften op één bepaalden tyd van huid veranderden: byaldien ze dan,

wan-



PER OVERIGE INSECTEN. 297

wanneer vcrfcheiden Kreeften reets viin huid veranderd waren, in zommigen ' ai' ^X,

<J'-' oogen of iteencn nog vonden, doch kleiner dan voor de verandering; zo'^"^-^'»

•hebben zy zich verbeeld, dat dezclven Ivlcincr, en van tyd toe tyd verteerd

wierden. Innificlien zyn dcze Kreclien dan jiiill zull^tn guwidl, welker vraiide-

rin;; van huid wat laater inviel, en dus nog aanihiande wa>, waar door de

fteenen ook nog in 't groeien waren. Uier van ben ik zo w 1 ver ckcid, dat

ik 'er wel ene wcJdenicimp op zou durven waagcn, dat my niemand in c.rj

van huid veranderden Kreeft, (die, gekookt zynde, g' inakKk aan z\nc hcl-

d^ro koleur te kennen is,) éénen Steen zal konnen aan[i>ontn lnü,6valle nu
zoinmigen niyn gevoel n toeftemden, en ecnter beweertn wilden, aat de ütce-

nen nergi ns toi konden dienen, dan tot voimaaking der nieuwe Sthaole; 7:0

zou ik wel tens will.n v/. eten, waarom dan deze Steenen, zo lanj; de nieuwe huid

groeit, niet afneemcn, maar van tyd tot tyd jL.rootcr worden; en ze'ls din,

wanneer de nieuwe huid reets cenige hardigheid heelt, op zyn grootlK' z}n?

Men kan hier nog byvoegen h^t voorbeeld van andere Schepzekn, *.iie mot cene

tamclyk harde Schaale omgeiven zyn, welke zy te vooren met gehad h.bl en;

en by welken men niet den minften ft;hyn van ccn Steen vinjt, die de iiofto

tot deze Schaale zou kunnen verfciaffen. VVy zien zulks alle jaarcn aan de

Rupfen. Deze, in veeier oo,"cn zo verachtelyke, doch by Natuurkundigen rcer

merkwaardige Schepzelen, vercndervU, na dut ze haare laatile huid algelegd

hebben, in eene zoogenaamde Pop, die in 't begin zeer week is, doch nader-

hand harder wordt, en eene veel haider ft:horfe verkrygt, dan de huid der

Rupfe g. weeft is. Middelerwyl is 'er in deze l.aare laatfte vcrvellirg geen
Steen, of eeidge andere verdichte ftoffe ontftaan, waaruit de Rups, na dat ze

de Poppengertalte heeft aangenomen, zich eene zo harde kleeding bereiden

k.^n. Hoe hard zyn niet de hoornen van een Schroter, als mede die van een
Neushoorn- Kever; en hoe hard zyn niet de vleugeldekzcls van zulke Infeéltn?

Beiden zyn ze in 't begin weeke Wormen, waarin ik, hunne innerlyke gcftel-

tenis onderzoek nde, geen Steen of Steen.vgclykcn waargenomen htbbe: on-

dertulTchen worden ze, wanneer de tyd der vcranderinge verfcheenen is, ook
zeer wcele Poppen; en eind' lyk komen ze te vocrichyn als Kevers, welker

hoornen been hard zyn. Ilieni't nu is, m\ns oordeels, met zeer veel wa^r-

fchynhkhcid op te maaken, dat de Kreeften de daarin zynde Steenen niet

noodig hebben , ter verhardin e hunner Schaalen; 't welk te minder plaats

heeft, daar ^e dezelven, gilyk ik ftraks bewyzea zal, zo wel uh de oude
huid, afleggen, of uitwerpen.

Dit bekrachtigen niet alleen de Vifchers, maar rok ^y, die de Kreeften,

tot hun gebruik, t' huis in byzonder Vaatwerk b waaren. VVVnt dezulken vin-

den altoos, na dat ze de Kreeften gebruikt hebben, veele Kreeftsoogen op
den bodem vin hun verblyf liggen,- en bv de Viichers hebbe ik zelf veelmaals

2iie Deel 2cle Si uk. Q q ge*
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Tab IA', jrczicn , dat ze hunne groeven, waarin ze de Kreeften bewaard hadden, zorg-
tnLXl. vuldig onderzochrcn , om daaruit de te rug gcbleeven Kreefcsoogcn te vinden ,

en ter verkoopingc te verzamelen. Even zo doen uok de Lieden, welken de

Kreeften ter niarkte brengen ; zy doorzoeken altyd, als ze de Kreeften verkocht

hebben, de vaten en tobben, waarin ze gevveeli: zyn, zeer naauvvkeurig; op
dat 'er geene van de Steencn, welken zy mogten hebben laaten vailen, ver-

looren ga. Men moet my niet tegenwerpen , dat de Kreefcsoogen daarom in

die verblyfplaatzen gevonden worden, om dat, als 'er cenige Kreeften by
zyn, die hunne harde Schaalen afgelegd hebben, dezelven door de anderen

worden opgevreetcn; en dat daar door de Sceenen overblyven. Want fchoon

ik niet moge ontkennen, dat zulks gefchiedt, alzo ik het zelf met eigen oogen
gezien hebbe; zo weete ik echter ook zeer wel, dat de Kreeften, wanneer

ze geen gebrek aan IpyAC hebben, elkander geen fchade zullen doen. Men
zou by gevolg uit dien hoofde zeer weinig Krceftsoogen of Stcenen vinden ^
indien men ze op geene andere wyze will te krygen. Intufichen ben ik ver-

wonderd, dat ons nog niemand eenig naauwkeurig bericht mede gedeeld heeft,

nopens de manier, op welke men de Kreefcsoogen, in die gewellen, uit wel-

ken dezelven by menigte verzonden worden, by een verzamelt. Indien men 'er

iets zekers van wille, zou de ftclling, dat ze in de Kreeften verteeren, wel

haafl vervallen. Zommigc Schryvers verhaalen, dat ze uit leevende Kreeftea

genomen worden; en de Heer D. Maver geeft 'er ons, in de Ephemerid.

N. C. Cent. FlI. en VUL pag. 417. Obferv. LXXX. het volgende bericht

van. De arme inwooners van Butfcbiak-Tartarye, en de Ukraine^ verzame-

len, zegt hy, de Kreeften, in de maanden, wanneer ze op zyn befle zyn, in

kuilen," zy ftampen dezelven in flukken, en laaten ze dus den Winter over

liggen,- geduurende dien tyd begeeven zy zich van daar, en gaan naar huis,

op dat de flank hun niet hinderlyk zy. In 't volgende voorjaar komen zy

weder, waflchen of fpoelen het overblyfzel der Kreeften in 't water, en van-

gen de Sceenen, door middel van eene ZaQÏ, die ze by 't wafTchen gebruiken.

Hoewel ik dit bericht niet als valfch verwerpen wille, zo geloove ik noch-

tans, dat de Kreefcsoogen, in andere I,andcn, niet op gelyke wyze verzameld

worden. In de Marck toch vallen ook veele Kreeften, van welken men ins-

gelyks eene menigte van Sceenen by een vergadert; maar dewyl 'er zulk*

groote Woeflynen niet zyn ais in Tartaryc zo kan ik niet denken, dat men
ze aldaar op die manier verzamelen zou; te minder, dewyl ze, myns oor-

deels, in de Beekjes en andere verblyfplaatzen, met minder moeite opgcvifck

konnen worden.

S. i^.

Met dit aTlcs rou men my ondertufTchen , al eens vooronderftellende dat ik

gelyk had, toch kannen vraagcn, waartoe dienen deze Sceenen den Kreeften;

en van waar hebben zy hunnen oorfprong? En op deze vraagen zuu iJs moe»»
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ten antwoorden, dat ik , in weerwil van myn yverig onderzoek dienaangaande, Tvn.LX.

nog niets waarCchynlyks kan voordraagen, uitgcxor.derd eene bedenking, welke *•'" ^^^»

ik wel aan de hand geeven, maar niemand opdringen wii. liet is naamlyk

eene onbetwillbaare waarheid, dat ten tyde, wanneer de Kreeften, gelyk men
't by om noemt, Tweehuidig zyn, ook derzelvcr Maag eene dubbtle huid

heeit; en als dan is door anderen, naauwkeuriger dan door my, waarj;eno-

men, dat de Kreeft de binnenfte huid, of de binnenlle Maag, benevens de

drie tanden verteert , en in derzelver plaats , uit de buitenfle huid , eene nieuwe

verkry^t; welke weder op de eigenftc wyze met foortgelyke tanden voorzien

is. Gelyk nu de Maag van huid verandert , zo geloove ik zulks ook van

alb de overige deelen,* en veelligt ontilaan uit deze, door de verandering

verteerde iloffe, de den Kreeft voor 't overige onnutte Steenen. Doch ik

zegge veelligt; om dat ik het zo min voor waarheid uitgeeven, als ik de

plaats aantoonen kan, door welke de Kreeften hunne Steenen , wanneer zy die

laaien vallen, zouden loozcn. Dit is my mcnigwcrf tegengeworpen, wanneer

ik myne gedachten over de Kreeftsoogen of Steenen aan anderen mededeelde;

wanc het zeggen was altoos, dat ik Hechts de opening zou aanwyzen, waar

door de Steenen 'er uit konden komen. Edoch, fchoon ik zelf nooit gezien

hadde, door welke opening de Kreeft zyne Steenen looft, zo wiften zy 'er

nochtans weinig meer tegen in te brengen, wanneer ik hun ten antwoorde

gaf, hoe 't zeer vermoedelyk ware, dat deze Steenen, zo lang de Kreeft nog

week van huid was, door diezelfde openingen geloofd konden worden, waar

door de Kreeft, gelyk boven §. 2. pag. 268. en f. 19. pag. 281. is aange-

toond, het water zo wel inhaalen, als uitgeeven kan,

§' '7'

Nu is 'er nog eene byzondere Eigcnfchap van den Kreeft in aanmerking

te neemen, die hem, zo lang de ontdekking der Polypcn, door den Heer

TKtMBLEY, nog onbekend was, onder alle Dieren genoeg;:aam alleen eigen

fcheen. Dezelve beftaat hierin, dat, wanneer hy ééne zyner pooten, offchaaren

veriieft, die plaats vervolgens, weder door eene nieuwe, vervuld wordt. Dat

deze verlooren deelen, geduurende den Winter, wanneer de Kreeft weinig

voedzel krygt, weder aangroeien zouden, wille ik niet bcwecrLn; maar dat ze

in de maanden, in welken het hem aan geen voedzel ontbreekt, het zy de

tyd der verwiffèlinge van huid te gelyk invalle, dan niet, op nieuw weder

aangroeien, is eene zo uitgemaakte zaak, dat 'ir niemand meer aan twyfFele.

Dit is buiten tegenfpraak zeker; dewyl men alle dagen Kreeften ziet, aan

welken de eene Schaar grooter is dan de andere; en het is daarenboven den

genen, die een voorraad van Kreeften in huis b.waaren, genoegzaam bekend

,

dat 'er, wanneer een Kreefteene zyner fchaaren verlieft, van tyd tot tyd eene

andere in de plaats groeit. Wat de wyze betreft, op welke zulks gcfehicdt,

dit vvcete ik niet beter te verklaaren, dan met te zeggen, dat hierin eene

Qq 2 over-
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Tab I X overeenkomende Eigcnfchap tufTchen do Kreeften en de GewaCen plaatsheeft*;

en LX!, tioordicn 'er aan de eerllea zo v/el ecne nLuvve Scbairc, als aan de iaatltcn

een nieuwe Tak groeien kan; en zo deze ver^iaaring aan anderen niet voldoet,

zal ik, met veel genoegen, een waarfdiynlyker bericht daaromtrent aannee-

mcn. Deze opmerkclyke byzondcre Eigcnf-hap der Kreeften dient ook ter be-

krachtiginge van myne bovengemelde Helling, waarin ik beweerd hebbe, dat

de Krtcitsoogcn of Steen.n niets doen ter vcrhardinge van de buitenfchaale.

Indien dezelven toch daartoe noodig waren, zou een Kreeft, die eene Ichaare

verloor, na dat de verwilP-'hng voorby was, geen nieuvi^e met ecne harde

fchorfe bekleede Schaarc, zo als nochtans gcfchiedt, weder konnen bekomen.

Die zelfde mtuurlyke uitdryving by de Krccftt n , welke ecne overeenkomt

heeft met die der Gewaïïèn, is ook de oorzaak, dat men menigmaal, zo wel

aan den Neus van den Kreeft , als aan zyne Schaaren , eene byzondere

uicwaffing ziet , die eene mismaakte !2;elhlfe geeft. Want als een Kreeft ,

wiens buitcnfchorfe nog week is, by toeval gekwetft of gekneufd wordt,

groeit hLt vleefch terftond naar buiten, en dit brengt te wege, dat men menig-

maal, aan de Schaaren van een Kreeft, eene wangellalte, of meer iiitllcekende

punten ziet, dan 'er anders natuiirlyk aan bevonden worden. Deze bywafTen

blyven 'er ook, zelfs by de volgende veranderingen van huid, ftandvaflig aan;

en ik zelf hebbe niet alleen eenigen van zulke Schaaren verzameld, maar ook

andere foortgelyken van een Vriend, om ze af te beelden, oncvangen. De
Fg. :8 2ii'^*i ƒ"/?. van Tab. LX. vertoont zodanig ecne Schaare, waaruit, dewyl ze

aan haar dikke deel gewond is geworden , een kroonacluig gewas gegroeid is ; en

F'g op. de 29'li-' Fig. vertoont 'er ecne, die aan de buiten zyde van la ir bcwee^el>k

deel, op gelyke wyze, nog twee fpiuen of uitfteekende punten heeft. No»

Fig.zo. '^'i'-'r andere dierg lylce Schaaren zyn op Tah. LXI. afgebeeld, alwaar de 30 a

Fig. 'er eene v.noonc, die van vooren aan haar onbcweegelyk deel eene

tweede fpits he ft. Ecne nog langer fpits van dien aart, wclke genoegzaam

fi.r,\, een hoorn vertoont, zien vvy in de 31 i^-' Fig. midden op den rand van 't

ei.^Z-- onbcwcegelyk del; en de yA^ Fig. vertoont ecne Scliaar, die aan "t uitcrfte

van haar onbcwcegelyk deel drie ipitzen of takken heeft, niet ongelyk aan

Fó l~~» een Hartennoorn. Daarcnte2;en ziet men in de 33 ''-• Fig. aan 't beweegelylc

deel, kort by zyie inkding, twee lange, ceni zins !ü,ekromde, hoornachtige

bvfpitzen. *F,r zyn nog v^elcrleie andere dicrgclyke Schaaren, in de Verzame-

li.igen der Liefhebberen van Natuurlyke Byzonderhodcn, re vinden; doch men

ontmoet 'er onier d.zelven ook wel eens zodanigen, aie door fpotters van

andere ftukkcn te zumen gev.)egd zyn; welk bedrog echter door kenners wel

dra te ontdekken i-'. He by ons zogenaamde huminers., of grootc Zee - Kreeften

,

ftaan ook, in dit ihik , met onze Rivier- Kre. ften geiyk; want ik hebbe, toert

ik i'7 no^ m de ZeJkden onthield , di.wyls dicrgclyke tcgennatuurlyke

Scbaare'1 aan dezelven gevonden OndcrtufTchcn hebbe ik 'er tcftens iets aan

waar cnomcn, dat aan onze Rivier -Kreeften niet gezien wordr: dat is, dat

dczülvcn altoos cwcecrfeie Schaaren hebben, waarvan de eene duker en brce-

der
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der is dan de andere, al zyn ze omtrent even lang. Dit fcliync ecne Eigen- Tab.LJL

fcimp der Zee - Krceltcn ce w.:czcn, welke de Rivier Kreetcen niet hebOc'n,'-""'-XL

ten ware zy ei.ne der Schaarcn vcriooren hadden, in welker plaats ecne andere

gekomen is, die in 't iiegin noodwendig kleiner moet zyn. 't Gaat ondertus-

llhen niet djor, dat de reeluer- Schaar der Zee -Kreeften altoos grooter zy,

dan de li.:ker; want ik kan verrcheiden diergeljke Schaaren laaten zien, eii

daar door tomen, dat de linker ook wel eens grooter is dan de rechter: eti

daar benevens heelt de ondervinding my geleerd, dac de^e on^elykheid geca

ouderltne-id des geilachts te kennen geefr.

§. i8.

Hior mede lic'ibe ik alles voorgedraagen , wat my de ondervindinjr, hy <^9'

onderzoeking der Kreeften, geleerd heeft: en fchojn verfcheiJcn Li ihehhjis

inv, na de uitj^xive van dexe plaat.n, verzekerd hebb:n, dat myne befchryving

hu;-» behaaa;de, tvvyffele ik echter niet, of zommigen zullen 'er insop weettti

te berisp n. T.n minlle hebbe ik iccts moeten hooren, hoe men my daarover

benfpt heeft, dat de Kreeft op Ta^. LI'/, en LV. met ceno roode ki^lcur

gemaald zv; fchoon ik 'er de reden, waarom zulks gefchied is, byii;evoegi

tel'b En zyn ze aldaar als gezoodi-n afj;ebeeld, men ziet ze wederom o[>

Tal;, LVI. en LVll. in hunne naLuurlyke koicur , welke niet zonder veci

moeite j^emaakt kan worden.

NR Tcrwyl ik met de ondcr;roe1vinge der Kreeften bezig was, ontving ik»

,Van Leipzig, den aldaar uitgegeeven Uybel der Natuur van Swammerdam;
waarop ik dit Boek met voel begeerte doorblaadde, in de hoop, van 'er ook
iets merk'.vaardi ;s , betreffen Ie onzen Kreeft, in te vinden. Doch fchoon ik 'er

dienaangaande niets in gewaar wi.rd, ontdekte ik nochtans in dit Werk zo
veele merkwaar ügheden, dat ik my v.TZL'kerd houde, da: 'er geen Liefheb-

ber der Natuurlyke Hii>0'ie is, die zond r verwonderini; leezen kan, het gene
dit onvermoeide Alenfch, nopens de Iiif.'flen, cji inzonderheid raa'ende hunna
ontledin^;;, gefchreeven heeft. Maar gelyk niemanJ zond r gebrekenis, zozon
nion mede konnen zeggen, dat de Heer Swammicrdam 'er eenigen uit verhaa-

ft n^ begaan heeft. Hier onder rekene ik ook het g ne h» ons van den zoge-

raamden Slakken- Kreeft meldt; 't welke ik nu, niet om 's M.nis wclv.rdien-

d II roem te verkleinen, maar uit liefde voor de Waarheid, zal onderzoeken.-

Om die reden volgc hier een

Qq 3 Aan-
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Aahangzel van de befchryvïng der Rivier-Kreeften,
raaK.end2 den zogenamnden Slakken- Kreeft, anders

ook den Heremiet, den Soldaat, en den Wach-
TER genoemd,

§. I.

Men zal zelden eene Verzameling van Monèlen of Slakken, of wel van

tlerzclver Schulpen en Hoorns, vinden, waarin ook niet eene by/.on-

dcre foorc van kleine Kreeften gtzicn wordt, die in een Slikkenhuisje zitten,

waarin zy hunne ordenlyke wooning fchyncn gehad te hebben," en welken ik,

om dat ze den Liefhebberen genoegzaam bekend zyn, thans niet afgebeeld

hebbe. Van deze foort van Kreeften, fchryft de Heer Swavimerdam, onder

and 're door hem gemaakte A.inmerkingen, zo wel in 't begin van 't 12 'e

'C.iirittel pag. 64. ( lloogdiiiifchen Druk) als in zjnen Brief aan den Heer

Tbevenot^ pag. 84. hoe zy dwaalcn, die van gevoelen zyn, dat deze, kleine

Kreeften ;;icii van 't eene Slakkenhnis in 't ander begeeven, en de eigen 4n-

wooners ecrll voor een or.tbyt opeeten; dat inzunderheid uit zyne befchryving

bl)kt, wanneer hy zegt: Men kan daaruit de nkttgheid der geruchten af-

meeten ., waarmede zich de Liefhebbers van Hoorns en Schulpin vleien

y

•wanneer ze in hunne Konfkabinetten eenige Slakken - Kreeften vertoornen ,

Kelken^ volgens bun voorgeeven, van "'t eene Slakkcnhuisje in''t ander loopen^

de daarin zittende Diertjes opvreeten^ en derzelver wooning in bezit neemen.

Om die reden geeven zy aan deze Diertjes ook de zondertinge naamen van

Soldaat, Heremiet, enz. Doch zy dwaalcn daarin zeer grof., maaken hunne

mervaarenheid openbaar., en bedriegen zich zelven en anderen., niet lufiige

hwlnkflagen, en ydele verbeeldingen. Om nu ook zyn gevoelen, uit hojfde

van 't welke by dit Schepzeltje niet Slakken - Kreeft, maar Kreeft - Slak

noemt, te beveiligen, zegt hy niet alleen, dat het huisje, w^aarin deze Slak

Woont, voor haar eigen huisje gehouden moet worden, 't welk zo wel voor

haar gegroeid is, als het ook met haar opgroeit; maar hy vertoont daar be-

nevens, in zyne bygevoegde Afbeelding, in de 2 ie Fig. van 'lab. XI. by

Letter /. aan de ondervlakte van den flaart, dien hy den buik noemt, een

klein uitllcckend punt-e. En de Slak is, volgens hem, door middel van die

puntje, devA'v e ann haare {leenachti.!;e fchaale of huid vafl: gegroeid, dat zy

'e'- nooit uit konnj, maar, zo lang zy leeft aan haar huisje valt moete blyven

fitten. Dienvolgens moet dezelve baar huisje van 't Ei af mede brengen, en

hc' huisje moet ook, gclyk by de Land- en Water- Slakken , met h''ar aan-

groeien , en te gelyk in grootte toeneemen. Overeenkomftisf hier mede zep;t

hy wyJers: Deivyl nu alle Scbaalen van diergelyke Slakken van eenerlcle

gefaltc zyn., zo blykt daaruit, dat ze aan geen andere Dieren., maar al-

ken aan dezen ^ eigen zyn, als wede dat ze met dezelven aangroeien en

grg$-
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grooter worden
, gelyk by alle Dieren , die in Schaalen vjonnen. Ja zelfs ben

ik vafl van gedachten., dat alle de Kreeftjhtkkcn, van een zelfden aart^
eok eenerleia Schaalen hebben. Want de ondervinding leert vns^ dat ''er veeh
foorien van Kreefiflakken zyn , die niet alleen veel van elkander verjcbillen ,

,

viaar ook ondsrfchciden foorten van huizen bevüoonen; gelyk in de Kot:fka-*

vier myns t^adtn te zien is, en ik ook nog in veele anaeren gezien hebbe.

$. =.

Wat nu die laatde betreft, dat 'er raamlyk veele foorten van Kreerrflak^-cn

zyn, diiar in wille ik onzen Schryver ni^t tegcnipreeken ; maar dcwyl ..e

ondcrfchciJcn foorcen van huisjes bcwooncn, gelyk de ondtrvindinj; Iceic, ta
men ia de Kabinaccn der Naruiir- verzamelingen menigwerf ziet; zo oordeels

ik dat zulks voUtrekt het gevoelen der genen begmilHgt. die bcwceren, dac

de Kreefiflakken zich van 't cenc huisje in 't andere begceven, en 'er hunne
woonirg in necmen ; her zy dan dat ze de eigen imvooncrs verteeren , of dat

:

22 deze huisjes ledi,^ vinden. Men ontdekt ze tocli niet flcchcs in zodanige

SiJikenhuisjes, die hnar natuurlyk eigen fchynen, maar ook in die van Spii-

of Schroefilakken; in ronde en glad gedrukte huisjes; als mede in die van de
zogenaamde Pcrfpecftiefllakkcn, waarin ik ze zelf gezien heobe; mitsgaders in

veilchciden anderen, van welken men al te wel bcwul'c is, dat 'er

andere Diertjes, dan onze Kreeidlakken, ia plagten te wooncn. Ik geloova
©ck , niet zonder grond , dat de Krecfcflak 'er toegefchikt is , O'n hajre

vooning in andere , en niet in eig<ulyk voor haar g.Mthapen huisjes , te

zoeken; nademad zy eene bedekking noodig fc ync te hebben; d^wyi haar

achterdeel, of Haart, nooit met eene zo harde fchorfe, als haar voorfte deel,

bedekt, maar genoegzaam naakt en gantfeh weck is. Doch het gevoelen van

Jacobinus, in Mufeuin Reg. Set7. ly. pag. 01. Edit. Ann. 1696. als of de
Krecitflakk<n alleen haare wooning in de Slakkcnhuisjes zouden krygen, wan-
neer 'er by to vel een Ei in een diergelyk huisje geraakt was, konu my niet

wnarfc .ynlyk voor; en wel om deze reden; dewj'1 ze in dat geval veel zeld-

zaaincr zouden weezen, dan ze nu werklyk zyn. Bjaldien men my hier op-
wild.' tegenwerpen, dat de Krceftflak, vafl: zitten .ie aan het huisje, waarin zy
woont, hetzelve noodwendig altois gehid moet hebben: zo zou ik daarop

ancA'oorden, dat zulks nog niet doorgaat. Schoon zy 'er aan vafl gekleefd

znte, zou 'er evenwel ni;'t uit voljrcn, dat 7y 'er aan gegroeid was. Veeleer

Zou ik geloovcn, dat het uiifleeKcnd pui.tje, door Swammerdam aang^v. eezcn,
eene Slymklier is; door middel van welke de Kreefflak een kleevciig voclit

ijitgecven, en zich naar bcliev n vnfl'iechten kan, waar zy Vv'il; en dat die

ftoffj van tyd tot tyd harder w>;rdt. Men befpeurt alcans aan de nicclL- Slak-

kcnhuisjes, waarin nog werklyk diergclyke Kreeften gevonden worden, of
daar ze te vooren een tvdlang in gewoo:id gehad hebben, veelmaals, dat ze

ifiet eene bvzonderc, harde, bruine en ruuwc Schaale overroog n zyn; dia

vel veroorzaakt kan worden door het flyra van dtu Kreeft, wiUiiiccr dezt-lve.

zich.
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zich met zanJ, mos en an lere dicr^fclyke dinj:en vermengt. Miiïchien overtrekt

co; de Kivclc lAcl dicrgclyke Slaklvcniuiisijea, t-.rwsl 'er de Slak no^ in is,

eer hy dcz..'l\/e verij.rc, uiec /.yn Uyiu ; gcl>k het zo bekend is, dat de

in.ellc Spuiiicn haarcn bu't met haar ("pinzcl oniwinden, en 'er dan het vocht

uiczLiii^en. Vindc nicn cclucr ü.>k andjrc Slakkenhuizen, die met zodanig ecne
S^iKule niet o^/ettoo^en zyii,, maar hiüinc gcwuone gladheid nog hebben, zo

Z)u het vvL'I küDiicn w-ezen, dat de Kreek uczclven met minder moeite vcr-

ineorterd tijeft. Dezj KrocTtflak tocfi is het eeniglte Zce-Infed: niet, dat een
fooitgclyk ilym bczit; nien vindt 'er mec-r, die zicb doormiddel van hetzclvi.-,

gel; k verfchcideTj ZeegcwafKn , zo valt aan andere lithaamen hechten , dat zy

'cr niet dan met moeite van los te maakcn zyn. Dus weet zich die foort vaa
Schiiipvilch, welke men Pi;;«^ noemt, door middel van de fyne zyde, die

hy fpirnen kan, dermaate aan de Rocken te vcrknochten, dat noch winden
noch baaren dit fclicpzel Iii!;tlvk los ko.men maaken. Zo eindelyk die genen,
welken hot gevoelen van Swammcri am tooitcmmen, my meenden te overtui-

gen, door 'er op aan te dringen, dat de ilaart dezer Kreeften niet altoos op
vceneileie wyze gckrom t zou zyn, in^evalle zy niet eencrlei.' Slakk.nhuisjes

rtot hunne woonin;' hadden: dan zou ik hun h.t volgende antwoorden. Te
^vccten: dat zulks daar van daan komt, doordien de mcellc Water- en Lai.d-

(l^i.ken, ettelyke w iniTcn uitgezonderd, die danrom ook voor zeldzaam ge-

houden worden, zich van de link r- naar de rechter- hand draaien en winden.

Dit zo zynde is he' wa;rlyk _i;een wonder, dat de liaart onzer Kreckflakke

ook dier^clyki-n draai maakt; daar zy hellcndi,4 in zodanige huisjes wounc ; en
acn, wegens de kromre van haaren Ibart, ook genoodzaakt vindt, om, wan-
neer het eer.e huisje l.aar te klein wordt, een ander en grooter huisje van die

zcli'de foort op te zceken, zo zy anders eene voor haar gefchikte wooring
"Wille hebben*. Be-

* 2,i.ker I.iefhcbl-er, die. de Werken van den Heer Röffl in 't Hoogduirfch bezittende , 'er

veel achiiug vooi heeft, en echter hei gevoelen van Swamineidam h.erointraic toegedaan
ichyn'. vio.g my onlangs, waarom de Kiei-fiilakken net 7.0 wd met haare harde Sthul-
p^'ii zouden konmn gtoooien woidtn. als de Tuinxiakken met haaie Huisjes, en ae Mofle-
len met haare Schaalen? Want can ds lantlltn ziet men de jonge iVloflê't'e'; hoe kien ze
ook 2.yn, reeis met de naderhand beenhard wordende ici.aaien omeccvcu En de vo-niee-
iii.g .'.er Tii'nllakken in huisjes, fchoon men ze klein en giooi vnde, heeft ons nog
nienan.i waailchynlyk genoeg a:'.ngeioond. Maar wat he'-.oeven wy zo veiic te gaan ver-
volgde hv; wordi.u net .Ie ICreefien rriet hunne Srh a'en. de eerrt weck en daurj a hauier
Zyn, gtboti;en? Ik w^ili 'or hem gèru beüiileiid an woord op tegeevcn. cii ieidc aikcnuk.
dat o /.(. on.cimoeide Na uurondej.oeker zckeilyk voor hem gcgionde reden gehad inotfl

hebl.eii, wajrom hy de fC;eeftl;3k hield voor een wan..clcnd Irrictt- dat getn 'ign voonir.g
lieefi, m-ai eens anders woi,nirig tot zyn verbli f opdoekt, en (K'zeKc led g vinden 'e be«
t.cKt, of met vernieling of veueering des be^voonels in heiw i-temt. IniufTch'n blyft 'er

c!mi ech ir nog ft^edi ecne zwaarigheid over, te wtcicnj dat <le Kicthl.ak, uit «ene
raa-ver in tenc wyilcr wooning zuUende oveigaan. ecne groote koult moet bezitten, om
'Laaien icets gekron' clJen of gedraaiden Staart in dit üakkfnhuis in te draaien, en wel van

aJiLicn; dcwyl zy . 'cr van \ooren inkru pende, zich ii et zon kor.ncn umdraa;en. Wy
iaaien ii.i voor ons diiiüer Huk ower^ aaa üe bei.iffing der nadere ondervinJinge vafl kL.ödige

«ndeizutkcrs der I4a;uiue.

Dt Verïaaler.
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Befchryvwg van de kleine Garnaal' onzer Rivieren.

'^I'^oi: de Cruftata, of met eene fcliorfe beldeedc Dieren, waaronder

,

Tas.

I gelyk boven gezegd is, de Rivier- Kreeft mede zyne plaats vindt, is^^'^-

ook de Garnaal te rekenen. Hoedanig een fchcpzel dit zy, is den bewooneren

der Zcelteden genoegzaam bekend; en zy, die nimmer Garnaaicn gezien heb-

ben , konnen dezelven uit de hier nevensgaande Plaat leercn kennen. Ik ben
wel genoodzaakt om 'er gewag van te moeten maaken, nademaal 'er ook in

onze Rivieren diergelyke ichepzcls gevonden worden, als ik nu ondernceme

te befchryven. Voor zo veel my bekend is, heeft nog niemand ons eenig ver-

flag van dit Infefl: medegedeeld, uitgenomen de Heer Frisch te Berlyn; die

'er ons een bericht, en eene afbeelding van gegeeven heeft, in zyne Befchry-

ving van allerleis Infecten^ Vlli<: Deel, pag. 26. Tab. XVII. Hy noemt dit

Tchepzel aldaar den Kreefivormigen IFatervjorm , en geeft 'er deze reden van

;

dat zyne overeer.komfl met de gejlalte der Kreeften %üel gedoogen kan., dat

men hein een dlergelyksn naam geeft, deixiyl het 'er nog geen bezit. Maar
nadien dit Infeét meer overeenkomft heeft met de Zeegarnaalen , waar van ver-

fcheiden foorten zyn, en ook de Kreeftfchaaren aan het zelve ontbreeken; zo

hebbc ik het liever de kleine Rivier- Garnaal genoemd. Doch aangezien de

Latynen den Kreeft wel Aftacus, maar de Garnaal Squilla noemen, zo had

het bovenfchrift van Tab. LXII. Squilla Fluviatllis, en dat van Tab. LXIIL
Squilla Marina moeten zyn, en niet Aflacus Flmiatilis^ ge'yk 'er nu boven
beiden ftaat: doch dewyl de Plaaten reets afgedrukt waren, eer ik wifte, dat

die bovenfchrift verkeerd was, zo kon ik 'er geene verandering in maaken.

In de it^e en 2de Fig. van Tab. LXII. zien wy onze kleine Rivier- Gar- F//, t.

naai afgebeeld, en ze wordt zelden of nooit grooter gevonden. Men vindten 2,

dezelve, den gantfchen Zomer door, van ongelyke grootte en ouderdom, in

onze Rivier Pegnitz, aan de ondiepe oeverg, by menigte, om dat ze aldaar

het meefte voedzel vindt. Haare groocfte lengte is nooit boven één duim, als

ze naamlyk volkomen uitgerekt wordt: want uit den aart houdt ze 't achterlyf

gemecnlyk binnenwaarts gekromd, het zy dat ze kruipe of zwemme. Ten
aan;^ien der koleure, zyn ze altoos verfchillende ,• want eenigen zyn zomtyds

gantfch wit; het welk echter dan alleen plaats heeft, wanneer ze eerft van

huid veranderd zyn. Gcwoonlyk komen ze ons donkerer van kolcur voor, en dan

zyn zommigen bleek groe:,achtig-graauw, of olyfkoleurig, gelyk in de 2de Fig.

^de Deel zde Stuk, R r te
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Tab. te 2ien is; of iets meer okergeel , zo als 'er de ids Fig. eene vertoont : doch

"^^
allen hebben ze, wegens haare gladde fchubben, een helderen glans, met
roode buitenlpiczen.

§• 3-

In 't zwemmen gaan ze zelden, gelyk de Kreeften of Krabben, achter-

waarts, maar mecftal vooruit. En deze haare zwemming gefchiedt op zodanig

eene wyze, dat ze gemecnlyk in 't water, nu boven zich, dan naar dezyden,

eenen , hoewel geen groocen , boog befchryven ; en wanneer ze kruipen,

waarby ze meed op zyde liggen, gaat zulks ook meer vooruit dan achter-

waarcs. 't Geen ze ondertuffchen, in zodanige boogen zwemmende, met haare

voorile pooten wel vatten, houden zy met dczelven naar beneden zeer vafl:,

alware het ook eene baars gelykon. Dit is ook de rede, dat men haar zelden

anders dan paarswyze op elkander zittende aantrelt; wanneer de groote altoos

eene kleine op den rug draag: en voor eenigen tyd met zich voert, zonder

dien opzitter nochtans eenige Ichade toe te brengen. Maar of ze op die wyze

paaren, gelyk men denken zou, kan ik met geene zekerheid zeggen; want ik

hebbe de deelen, die tof derzclver voorttecling noodig zyn, nog niet konnjn

ontdekken. Zo veel is echter zeker, dat ze uit tweeërlcie geflachten beltaan,

en dat de Wyfjes altoos de grootften zyn; doordien men meetel onder haar

achterlyf of ftaart Eieren van verlchillende grootte, of ook wel jongen vindt,

waarvan men aan de kleinen nimmer iets befpeurt. Het valt vry moeilyk deze

foort van Garnaalen, een tyd lang, in een glas met water, by 't leven te

bewaaren,* gemerkt zy doorgaans, eer 'er een halve dag om is, fierven, en

vervolgens een onverdraagelyken llank nalaaten; des niettegenftaande hebbe ik

nochtans veelmaals eenigen derzelven byna acht dagen gezond en frifch, in

een glas met water behouden. Om dit evenwel te doen gelukken, moelle ik

haar, alle dagen, tweemaal verfch water geeven, of hetzelve in zodanig eene

beweeging houden, dat het af en toerloeien konde. Daar benevens had ik ook

wel op te paffen, om, zodra eene dezer Garnaalen ftierf, de doode van de

leevenden af te zonderen ; want als 'er eene doode flechts twee uuren onder

de gezonden bleeve, begonnen de anderen terflond flaauw te worden; en ze

ftierven de eene voor en de andere na. Behalve dit alles moeft ik ook wel

zorge draagen, dat zy haar noodig voedzel hadden; ten welken einde ik haar

allcrleie flukjes van vruchten, wortelen en kruiden voorwierp,- welke koft haar

wel fcheen te fmaaken; dat my gelegenheid gaf, om haare Éigenfchappen te

beter te ontdekken. Al wat ik haar toewierp, willen zy met haare voorde

klaauvven van den bodem van 't glas, waarin ik ze bewaarde, zeer wel op te

napen, 't Geen haar behaagde behielden zy tuffchcn de klaauwen; zwommen
eenigemaalcn daarmede boogswyze in 't rond, en aten het vervolgens volko-

men op. Voor 't overige zyn ze buitendien niet lang in ruft, blyvende z.1-

4en lang op eene pUats ftil; en zo dat al gebeurt, ziet men ten minften de

on-
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onder den flaart zictende vederpootjes in eene geduurige beweeging. Tab.

§• 4.

Ik hebbe hier boven eenig gewag gemaakt van de Eieren onzer Garnaalen

;

en wyze thans dezelven in onze 311^; Fig. aan, op die grootte, welke zyjr,^, 3,

hadden, toen ik ze 't eerll ontdekte. Voorts zyn ze in de 4J1-' Fig. afgebeeld, en 4.

zo als ik ze, eenigen tyd daarna, onder aan 't lyf tuflchen de pootjes vond,

wanneer ze genoegzaam hunne hoogde grootte bereikt hadden ; en van welken

ik 'er aan ééne Garnaal nu 15, dan eens meer telde. Op hunne kleinlle grootte

fcheenen zy rond, maar by toeneemenden wasdom kreegen zy de langkwerpige

gedaante van een Citroen ; behoudende echter hunne eerlle graauwachtige

koleur. Als nu cindelyk het jonge Broedzel uit deze Eieren te voorichyn

komt, zo blyft hetzelve nog één dag aan zyne Moeder hangen; en wel ter

zelfder plaatze daar de Eieren te vooren gezeten hebben ; vervolgens verlaat

het die plaats, en het weet, onaangczien de geringe grootte, die in de S'^^ Fig. 5.

Fig. te zien is, zyn voedzel reets zelf te zoeken en te vinden.

§• 5-

De nieuwsgierigheid fpoorde my aan, om deze jonge en nog kleine Gar-

naalen , door een Vergrootglas , te befchouwen ,• en dit doende kon ik my niet

genoeg verwonderen, over haare tedere en fyne gefteltenis; doordien ik 'er

reets de allerfynile en tederfte deeltjes aan ontdekte, die men aan eene groo-

ter, en reets volwafTen Garnaal waarneemt. Dienvolgens komt ook dit Infeft,

zo als de Kreeften en veele andere Infeéten meer, in zyne volkomenheid, de

grootte alleen uitgezonderd, uit het Ei te voorfchyn; en het is aan geene

andere verandering onderworpen , dan aan de verandering van huid ; die door-

gaans vier -of meermaals in één jaar gefchiedt, naar maate de aangroei zulks

vereifche. Men vindt deze Diertjes, gelyk boven gezegd is, den gantfchen

Zomer door, in onderfcheiden grootte en ouderdom, en bygevolg ook zo wel

Eieren, als jongen en ouden. Allcenlyk zal ik 'er hier nog byvoegen, dat ze

niet veel langer dan één jaar Jeeven; en daarom veel fpocdiger groeien en

van huid veranderen, dan de Kreeften, (waarby de Heer Frisch dezelven

vergeleeken heeft,) en daarna derven,

§. 6.

Diezelfde vergelyking van den Heer Frisch is ook de oorzaak geweefl:,

dat ik 'er eene proef van genomen hebbe, of deze Garnaalen goed waren om
te eetcn ; te meer , dewyl de Zee - Garnaalen geen onaangenaame fpyze zyn.

Hierom hebbe ik dezelven, even als de Kreeften, laaten kooken; maar 'er zo

weinig imaaks in gevonden, dat ik geloove, dat hy, dien meu op zodanig

Rr 2 eeii
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Tab. een koft onthaalde, zou denken, dat men hem hakzel of gekookte Springk-

LXII- haanen opdifchce; en hy die 'er genoegen in name zou des iemand moeten

zyn, die eene lekkerny vond in gekookte Sprinkhaanen. Maar fchoon dit

Water- In feft voor ons geen fmaakelyke fpyzc zy, zal nochtans niemand ont-

kennen, dat het echter den Watervogelen, en anderen Water- Infcéten, zeer

wel tot eene voedzaame Maaltyd kan dienen.

S. 7-

Doch wy zullen nu onze Rivier- Garnaal eens in haare eigenlyke gefteltenis

befchouwen: en opdat zulks te beter gcfchieden moge, hebbc ik dezelve in

ïig. 6. de 6 Je Fig. by vergrooting afgebeeld. Zy is tamelyk fmal of rank van Lyf;

en 'i zelve is bedekt met 14 Schubben; van welken de zeven achterften of

laatften, midden op den rug, met fcherpe roode kanten of fpitzen voorzien

zyn; welken, wanneer de Garnaal zich kromt, opryzen en uitlleeken. Onder

deze Schubben zitten voorwaarts ter wederzyde zeven andere en iets kleinere;

waaronder men, naar den Kop toe, wederom nog vyf andere en grootere

ziet, die door de voorigen eenigzins bedekt worden, en evenwel genoegzaam

uitfteeken. Op de ondervlakte is 't lyf zo ingediept en hol, dat het eene goot

gelyke. De Kop heeft eene eenigzins ongefchikte geflalte, en ter wederzyde

een graauw oog, dat met zwarte flippen befprenkeld is. Vooraan den Kop
hebben twee paar fprieten haare inleding, die van ongelyke lengte zyn: want

Leii.aa. het bovenfte paar, met aa. getekend, overtreft het onderfte ^^. zeer zicht-

en bb. baar. Het bovenlle paar loopt recht uit, en bellaat uit vier leden, ongelyk in^

dikte, en ook niet even laqg. De beide onderfte fprieten ftaan eenigzins neder-

waarts geboogen, en zyn uit drie zodanige leden te zamen gelleld, maar

hebben ' haare inleding op eene aan den Kop zittende korte dikte of een

uitwas; daar benevens zyn ze, aan de beide uiterfic leden, doorgaande met

Lett. c. zeer tedere hairtjes bezet. Letter c. wyft de twee kleine vrectpuncen of klanuwt-

jes aan; welken dit Infeft gemeenlyk zo na aan den kop fluit, dat 'er naauw-

lyks één eenig lid van te ontdekken zy. Door middel van deze klaauwtjes

brengt ze de kleinfte brokjes der fpyze in den bek; en weet dezelven daar-

mede zodanig te v.'enden en te draaien , als de nood vereifcht , om ze binnen

te krygen en te verteeren. Ze beftaan ten dien einde niet alleen uit 3 of 4
leden ; maar zyn ook daarenboven vooraan nog met eep teder en fcherp

klaauwtje voorzien. Op deze vrectklaauwen volgen twee paar dikke Vangpoo-

Lei{,dd ten, door d d. aangetoond; welken aan dit Schepzel den eigenften dienfl: doen,

als de Schaaren aan de Kreeften; dewyl het met de;ielven niet alleen den

buit vangen , maar ook vafthouden kan. Ieder zyde heeft twee dezer Vangpoo-

ten; en Ychoon dezelven zo lang niet zyn, als de overige pooten, overtreiFen

zy die nochtans in dikte en flerkte. Hun uiterfte deel toch, dat byna den

geheelen poot uitmaakt, is zeer breed en dik, en van vooren met een neder-

waarts geboogen, haakvorraigen , beweegelyken khauw bedeeld. Hierop volgt

eea
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een dun en kort lid; en 'c gene, waarmede de poot zyne inleding aan 't lyfTAB.

heeft, is nog kleiner. Aan den onderllen rand heeft hec dikke deel dezer ^^^^'

pooten vier voorwaarts uicfteekendc fcherpe fpitzen ; waar van de voorde Ipits

mcc hec puntje van den klaauw te zamen komt; zo dat de daar tulTchen ge-

klemde buit hec niet ligt ontkomen konne. VVy hebben ook reets eene bykans

diergelyke fchikking aan de vangpooten van andere Infeden gezien: want de
grooce \Vaterlui,ien, op Tab. XXII. en XXllI. in het Ecrrte Stuk van die

Deel afgebeeld, hebben mede zulke knypers; en die genen, waarmede de

zogenaamde Ma/itis, of hec fVandelcnd Blad, voorzien is, (zie Tab. I. II.

111. en Vil. van hec Tweede Stuk des Tweeden Deels
, ) zyn desgelyks-

omtrenc van dezelfde gcfteltenis.

Uitgenomen de tot dus ver befchreeven vier Voorpooten, (laan 'er aan 'c

lyf dezer Garnaalen nog vyf paar anderen, waaromtrent tweeërlei maakzel is

aan te merken. De beide eerfle paaren, getekend mee e?. , zyn elkander ie//, «r.

camelyk gelyk; doch aan 'c eerfte of voorlle paar is hec lid van de inleding

veel dikker, dan aan hec volgende. Voor 'c overige beftaac ieder dezer pooten
in drie leden of gewrichten; en aan 'c uicerfte einde zyn ze mee een rechc-

uicfteekenden klaauw voorzien. De overige drie langer paaren, door fff. zicn-Lett.fff.

geweezen, zyn elkander in maakzel en grootte volkomen gelyk. Doch deze
ftaan , mee de dne , op hun diklte deel , dat de bovenfchenkel verbeeldt , vol-

gende dunner deelen, achterwaarts naar den rug toe gekeerd; zo dat ze ook
boven denzelven ultfteeken. Aan 'c ulccrfle einde hebben ze insgelyks een
rechtuitdaanden klaauw; en aan 'c uicerllc van ieder lid ontdekt men eene
feherpe fpits.

1-9'

Toe zo verre als deze pooten zich uittrekken, gaac ook, 'myns oordeels^
het Lyf dezer Schepzclen; cerwyl hec overige den Staart uitmaakt, die allengs-

kens toe aan hec einde coe dunner worde. Aan dezen ftaarc heeft onze Garnaal
van onderen, gelyk de Rivier Kreeften, ook vederpooten, waarvan 'er hier
echter maar drie paar, met ggg. aangeduid, gevonden worden. Ieder van de-^''''-

zelven is, omtrent hec midden, in cwee gelyke deelen of eindfpitzen gefplec-*"^^'
ten; en mee dezen zyn onze Garnaalen gewoon geduurig te fpeelen, a's mee
vlosvederen, die ze gezwind heen en weder beweegen. Aan 'e laatfte lid van
den ftaarc zitten, in plaats van de vlotfchubben , zo als aan de Kreeften, zes
byzondere, beweegelyke lange fpitzen, als by Letter b. te zien is. En dewyl^''/^ ^v

ieder van dezelven nog eene beweegelyke byfpits heeft, zo gelyken zy niiar '

een tweetandigcn gaffel, wanneer die byfpitzen niet aan de hoofdfpits lii^gcn,-

want in 'c laacfte geval fchynen die beiden te zamen maar ééne fpits te zyn.

Rr 3 Om.
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Tab Om de gefieltenis dezer declen des te diiidclyker aan te toonen, hebbe ik
LXII.

j^gt laaüle lid, waaraan de Üaartrpiczen haaic inleding liebben, in de j-^^ Fig,

^^^^Jv ^afgezonderd , op die zeilde vergrooting, onder 't oog gebrast. Door iiii.

'worden de vier ter zyden fiaande l'pitzen aangcweezcn; waaruit men zier dat

Mettj, k, de beweegelyke fpits buiten af zyne inleding heelt. Letter k. vertoont de beide

gaffellpitzen, die aan 't uiterlle einde van den ftaart, tudchen de voorigcn,

nevens elkander zitten; en by dezen hebben de beweegelyke fpitzen liaure

- inleding aan de binnen - zyde ; zo dat ze beiden juift nevens elkander liaan.

Vermits nu dit Infèél, behalve de twee kleine vreetklaauwen onder den Kop,
en de drie paar ftaartTpitzen, nog 7 paar, of 14 pooten, en bygevojg twee
paar pooten meer dan de Kreeft heeft, zo zou ik hetzelve wel onder de

veelvoeten konnen plaatzen, waaronder de PiOébedden en zogenaamde üui-

zenubeenen gerekend worden, van welken ik dricè'rleie foorten kenne. Maar'
dewyl ze met de Garnaalen, inzonderheid ten aanzien der vangpooten, zo

ve 1 over^enkomfi: hebben, en ook de Heer Kllinius, in zyn Prtludio de

Cuijiatis.) (zie dcszelfs Summam dubiorum circa clajjès Qtiadrupedum ^c.
pag. 30.) onze Rivier- Garnaal by de Garnaal ver^elykt, welke hy Squtllam

.Sahatticem, of Zandfpringer noemt; zo zullen wy mede dit Infcft zo lang

onder de Garnaalen ecne plaats geeven, tot uat wc bondiger reden vinden,

oin het onder eene andere Claflè te brengen.

5, 10.

Gemerkt ik nu , meer dan eens, gewag gemaakt hebbe van de Zee - Gar-

naal, zo zal het, hoope ik, den Liefhebberen myner Natuutiyke Hiflorii

/ier InjtBen niet onaangenaam zyn, dat ik. hierop nog eene

Befchryving van de Zee-Garnaal ö/ Krabbe*,

'TMl. laate volgen, en teffens derzelver afbeelding onder 't oog brenge, zo als ik

iX.111, deze Garnaalen, van een Vriend uit Bremen. op myn verzoek, tot tweemaal

toe, ontvangen hebbe. Telkens zond my die Heer zo wel de Mannetjes als de

Wyfjcs; uit welken de laatften, wegens de groote menigte Eieren, welken

zy onder den (laart drangen, ligtJyk te kennen waren. De eerfte party dcrzel-

ven verkreeg ik in de maand July^ en de andere in Augupus; echter waren

de V\yfjes, op beide die tyden, telker^ zwaar met Eieren bezei; 't welk

my,

• De naam van Krr.hhe iw ei^enlyk niet tot ('e Zee -Garnaalen bchcoren, rade maal 'er hier

te Larde ccn gico. ond<-ifchcid is tuflchen tie Gainaalen en ile Krabben, valken meer

naar Zec-rpinncn gel) 1 en; doordien ze genoegzaam lond van gedaante zyn. Maar 't is te

dl 1,. til d.i: onze Sfhiyver dit voor een byvocglyk naamwoord gebruikt hebbe. of d»t

4ieze btuueming in 't Hoogduufch ecnerlei zy.

De VEaTAAl-tK.
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my, niet onwaarfcliynlyk, deed befluicen, dat ze den gantfchen Zomer door Tab.

joiij^-en voortbrengen. Overmits myn Vriend my te gelyk daar benevens be-LXUI.

riclitce, dat deze Garnaalen, jaarlyiis, in 't voorjaar nog klein, en in den
Zomer doorgaans in die grootte gevangen worden, welke zy in een volwaflen

ftaat bereiken, zo zou ik wel iiaall geloovcn, dat ze niet boven één jaar

oud wierden. Docii zulke en dicrgelyke onderzoekingen nioetc ik den genen
overlaaten, die deze Garnaalen van naby, en dus den gmcfchen Zomer duur,
leevendig krygen konnen. Deze gelegenheid my intuflchen ontbreekende, zo
wjete ik ook haare eigenlyke koleur niet recht op te geeven. Myn Vriend
moeit my dczelven in Wyngeefi: overzenden, o;n dat ze anders gevaar liepen

van te verrotten, eer ik ze kreeg; waardoor zy hunne koicur vcrloorcn, en
die der gekooktcn aangenomen hadden.. Maar dewyl myn Vriend 'er by fchroef,

dat ze, irifch gevangen zynde, eene graau've en doorzichtige Agaat koL-iir

hadden, zo hcbbe ik ze in die koleur afgebeeld; doch ik durve niet verze-

keren, dat ik de kolem- echt getroffen hcbbe; nochtans heboe ik zulks liever

willen doen, dan wederom een Kok genoemd te worden.

§. II.

ï)at deze Zee - Garnaalen meer met onze Riv'cr- Kreeften overeenkomen

»

dan met onze kleine Rivier- Garnaalen, fchoon d^ Schaarcn aan dezelven ont-

breekcn, toont de i'^e Fig. onzer Tal?. LXllI. On,;c Kivier- Garnaal heeft
i7,;g. j,

altans zodanig een bordharnas nier, gelyk de Zee -Garnaal; het welk zeer

ve^l gelykheid heeft met den neus van onzen Rivier Krc.ft. Voorts zyn aan
de Zee -Garnaal, als men de kLinc (laartpootjcs uitzondert, Hechts titn poo-
len te tellen; waartegen de anderLU 'er veertien hebben; en aan den Haart

heeft ze ook bykans zodani:4e vl jtlchubbcn , als de Kreeften. In deze gemelde
ile Fig. hcbbe ik een Wyfje algebeeld, het welk te bemerken is aan de
onder den ilaart zittende veelvuldige Eieien, door 00. aangeweezen; doch de Le(f. tn^

eigeilyke gellalte van dit Schcpzcl zuIL'n wy nu, achtervol^ens de 2 te Fig-J'S"^
befchüuwen. TufTchen de twee hairachtige lango Sprieten , heeft 'er deze Gar-
naal nog drie pair korte, zie aa.\ dezelven Ihan voor de oogen; ieder paar '^^"•'^'J-

is van eene and/re gedaante, en één paar hcefc zyn ooi-fprong van den bek.
Met bb. worden twee bewecgelyke, biadvormige, uitClecktnde fpitzen zzn^a- Lett. bb,
weezen; die tamelyk groot en breed zyn, doch zo fpits niet toeloopen , "als

die der Rivier- Kreeften. By de Letfrs cc. ziet men de twee voorile óxkkaLen. c c,

Vangklaauwen, weiken aan deze Garnaal, in plaats van Schaaren, dienen, en
met de vangklaauwen onzer Garnaalen veelal overeenkomen, fchoon dezeiven
twee paar hebben. Op dezen volgen ter wederzyde twee zeer dunne en tedere poo-
ten getekend met de Letters dd. dd. De voorllen dier pootcn lig'^en gomeenlyk ^^"- ^^'

over de vangklaauwen kort aan 't lyf, en ileeken tot onder den kop vooiuit.
'^'^

De twee volgende paaren. Letter e e.., zyn dikker en langer, en hebben Xnmv.e Lat. e^..
«ileding ook nog onder 'c lyf. Elk dezer 8 pouten is vooraan met een enke-

len ,.
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T^''* len , tedcren en fpitzcn klaauw voorzien. Toe zo verre nu a's deze pooten zich
LXlIl.

uitijreklien , zo verre gaat ook het Voorlyf dier Garnaalen; invoege dat de
daarop volgende, naar gcrade, dikke flaart, die allengskens in dikte aiheenit,

en uit zes leden beflaat, het laagfle deel der Garnaale uitmaake. In dezen

Haart zit het meeile vleefch, uit hoofde van 't welke de Garnaalen op den

difch gebragc worden, hoewel men dezelvcn, volgens het gene my bericht is,

nog klein zynde, ook wel met ichille en al opeete. Onder den Haart zitten

Lctt.fffff.^-^Qg vyf paar vederpooten, door fffff- aangetoond: welken geene klaauwen

hebben, en allengskens in lengte afneemen, gelyk de leden van den ftaart in

dikte doen. Aan 't einde van den ftaart ziet men ter wederzyde twee linalle,

tf"- é5'- lange en Üyve vlotfchubben , welken met korte hairen omzoomd zyn , z\q gg.\
"" ''•'• doch tufTchen deze vlotfchubben is cene flyve, en evenlange ipits. Letter h.

Deze fchikking van den Staart doet my giflen, dat de Zee - Garnaalen , even

als de Kreeften, ook achteruit konnen zwemmen.

$• 12.

Om de geflalte of het maakzel der Vangklaauwen meer onderfcheiden voor

F'g-o 't oog te brengen, hebbe ik ze in- de 3de Fig. van de Garnaal afgezonderd,
Ltti. /:. eji by vergrootting , afgebeeld. By Letter k. zien wy den voorllen klaauw ge-

y^ ^'
, flooten, en by /. is hy open. De Letters mm. vertooncn de onbewccgelyke

"fpits, die aan de binnenfte zyde uitfteekt, en daar de beweegelyke klaauw

zich in fluit. Tuflchen beiden is aan dezen poot een fcherpe en cenigzins inge-

tande rand,- zo dat alles, wat 'er in gevat wordt, 'er niet ligt uitkomen kon-

if?/.«>;."e, als de Garnaal dezen klaauw fluit. Door de Letters «». wordt hei

'gancfche deel dezer dikke achter - fchaaren aangeweezen.

§• 13-

De Heer Klein befchryft in zyn bovengenoemde Werk, behalve den zoge-

naamden Zandfpringer , r.og tweeërleie Garnaalen, die zich in de Ooftzee

onthouden. De eene noemt hy Squillam fuscam., de biuine, en de andere

Sqtiillam cineream-, de afchgraauwe Garnaal. De eerlle valt ook wel in 'c

roodachtige, en is zelden boven de drie duimen lang. De Dantzigers noe-

menze Crabenie, en de Hollanders Garnaalen. Het eerOre paar van derzelver

pooten is kort en enkelvoudig; het daarop volgende heeft eene foort van

Schaare; het derde paar is'tlangflie, en als by de Kreeften fchaarvormig; de

overige drie paaren loopen ten einde in enkelvoudige fteekels of klaauwen.

Dienvolgens heeft deze Garnaal 12 pooten, de fchaaren daar by gerekend;

waar tegen de Tafchcnkreeften, en andere Kreeften, maar 10 pooten hebben.

Van vooren by de oogen dezer Garnaalen iteekt een takkige hoorn uit; ook

ziet men 'er twee bladvormige beweegelyke deelen, zo als 'er mede aan den

ilaart zitten,- en benevens dezen zyn 'er insgelyks nog vier Sprieten, naamlyk

twee
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twee die lang en dun, mitsgaders twee die korter, en in 't midden in drielAR.

deelen verdeeld zyn. De tweede Garnaal van den Heer Klein is gelieel afch-'^^'^''^'

gi-aauw; halt doorzichtig en blinkend; maar Ivleiner dan de voorige,* dewyl

ze naauwlyks de lengte van 2 duimen bereikt. Zy is met geen takkigen hoorn

voorzien , maar heeft , in deszelfs plaats , voor de oogen twee langwerpig ron-

tk, met eene (chaais bedekte uitlleekzels, welken in vier korte borllelhairen

eindigen. Daarenbc 'en draagt zy nog twee lange fprieten, en bezit even zo

veele bladvormigc fnydende deelen. Wanneer men deze iborc kookt wordt ze

niet rood, ook deugt ze niet om te eeten; wordende alleen gevangen om den

Vifcheren tot een aas te dienen. De Dantzigers noemen ze Zandkrahbe. Van
deze beide Garnaalen fchynt de laatde veelal overeen te komen met die

genen, welken ik uit Bremen ontvangen hebbe; ondertuiTchen worden dezen

tot fpyze gebruikt, en de anderen, zo my gezegd is, niet. De menigte der

Kreeften, die by on^ gevonden wordt, veroorzaakt, dat men om geen Garnaa-

len denkt; doch indien ze frifch by ons gebragt konden worden, zouden zy

ook miflchien haare Liefhebbers vinden.

Befchryving van den kkinjlen ScOR pioen,

%. 1.

Ïn de befchryving der Rivier - Kreeften 5- 3- pifg- atfS. hebbe ik beloofd, f'^^.

eerlang ook eene befchryving van den Scorpioen te zullen mededeelen ,
^*"'

^eze belofte ben ik tans voorneemens, naar myn vermogen, te vervullen. Dat
de Scorpioen eigenlyk onder de Land-Infedten, die geen verandering onder-

gaan, en tien pooten hebben, behoort, hebbe ik bereids, in de Voorrede van

't Eerfle Deel dezer Natuurlyke Hiflorie der Infe&en, gemeld. Doch wan-

neer jk zegge, dat de Scorpioen tien pooten heeft, zo telle ik, gelyk uit de

Afbeelding op deze Tab. LXIV. ligt te zien is, de Schaaren onder de poo-

ten, even als ik by den Kreeft ook gedaan hebbe. Want fchoon de Schaaren

den Scorpioen tot het vangen van den buit dienen, kan hy 'er echter, zo wel als

de Kreeft, ook by het kruipen gebruik van maaken. Het verwondert my des

grootlyks, dat de Heer Linn^eus, die den Kreeft tien pooten toefchryft,

waar van de voorflcn, gelyk hy zegt, Schaarvormig zyn, den Scorpioen 'er

nochtans maar acht toeeigent; met byvoeging, dat hy Schaaren aan 't voor-

hoofd heeft, (^Frons chelifera.') De Scorpioen zou toch evenwel, al had hy
hem zyne tien pooten gelaaten, een van den Kreeft onderfcheiden Infeft ge-

bleeven zyn; dewyl hy, gelyk de Heer Likn^us insgelyks aanmerkt, acht

oogen, en een Steekei of Angel aan den flaart voert; waartegen de Kreeft

Hechts met twee oogen begaafd is, en een bladvormigen ftaart beeft.

^de Deel ude Stuk. Ss §.2.
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Hoe veelerleie foorten van Scorpioenen 'er zyn , kan ik met geen zekerheid

bspaalen, doordien de Scorpioenen in Duitfciiland, en inzonderheid in ons

gewell-, zeldzaam voorkomen. Doch Jonston zege, in zyne Hijl. NaturaL
de Infecils &'c. pag. 130., dat de Scorpioenen onderfchciden worden naar

hunne Ge/ialte, GePacht, Grootte, Kokiir, en Krachten. Ten opzichte der

Gefialte, zyn 'er (i.) Bultigen, die, naar maate van hun klein lichaam, een

grooten itaart hebben. (2.) Zyn de Scorpioenen of met een Jïaart , of met

geen fïaart voorzien, en zy hebben één of twee Steekpunten of Angels aan

den illaart. ( 3. ) Worden 'er in i*,'Iauritanië , en , volgens het bericht van

LuciANUs, ook in Lybië, gevleugelde Scorpioenen gevonden, die zulke dunne

en doorzichtige vleugels hebben als de Cicaden. (4.} Ook zyn 'er ongevleu-

gelden 'm die zelfde Landen. ( 5. ) Scorpioeneji , die den Zeèfpinnen en Zee-

kreeften gelyk zyn. (6.) Scorpioenen, die zeven of acht knoopen aan den

fiaart hebben, en fchadelyker zyn, dan die 'er maar zes bezitten. (7.)
Staartige, of mee één of twee Angels, en Staarteloozen, gelyk de Schryver

boven by ( 2. ) reets gemeld heeft. Betreffende het Gejlacht , zo beftaan de

Scorpioenen of (i.) in Mannetjes, welken dun, lang, aan den buik, aan de

Schaaren en de Angels vlakkig zyn, en een fchadelyk vergif bezitten: of (2.)
in IVyfjes , welken grooter, dikker en vetter, maar niet zo fchadelyk zouden

zyn. Ten opzichte van de Plaats, zyn 'er in Afrika Ci-) Scorpioenen, die

zich in de Stad Pescara onthouden, welker ileek op het oogenblik doodlyk

is,' om welke reden de Inwooners, geduurende den Zomer, de Stad verlaaten,

en tot in September op 't Land leeven. (2.) De Egyptifchen, die de groot-

ften zyn , en welker Heek mede terftond doodlyk is. ( 3- ) De Lybifcben^

welken hun verblyf op de aarde, en veele leden aan 't lyf hebben, of, ais

bovtn gezegd is, met vleugelen voorzien zyn. C4-) Os ^merikaanfchen, die

wel de kleinflen,- doch, naait de Afrikaanfchen, de vergiftigllen zyn. CsO
De Kaflillinanfchen , welken de Akkerlieden , by 't omploegen der Landeryen

,

met hoopcn ,
gelyk de Mieren in de aarde , waarin zy overwinteren, by

elkander vinden. Aangaande de Grootte, zyn ze (i.) of zeer klein, gelyk de

Amerikaanfchen ; (2.) of zeer groot, gelyk de Afrikaanfchen en de Ooftindi-

fchen. Ten aanzien der koleure, heeft Nicander zevenerleie foorten van Scor-

pioenen befchreeven. (i.) Eene witachtige, wier fteek niet doodlyk is. C-0
Eene tweede foort heeft een rooden bek, op wier (teek groote hitte, koorts

?n een onverdraagelyke dorft volgt. (3.) Eene Geelachtig zwarte, op wier

fteek ongeregelde beweegingen, met een (terk lagchen, ontftaan. (4-) Eene

Groenachtige , wier Iteek koude en grilling veroorzoakt; en deze foort heeft

zeven of acht knoopen aan den ftaart. (5.) De vyfde foort is Loodverwig

en bleek; deze draagt een dikken uitgcfpannen buik, vreet gras, en zou ook

met de tanden bytcn. Als een menfch, door zulk een Scorpioen gekwetft wordt,

krygc hy zweerende gezwellen of builen. De (^O en (7.) foort bevatten de

bo-
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boven gemelde Kreeftvormlgcn. Wat eindclyk de iïjr(2^Z'/<?« , of hoedanigheden I'ab.

der Scorpioenen betreft, ze zyti of fchadelyk-, of onfcbadelyk, LX IV.

§. O'

Deze verdceling van Jonston hebbe ik met voordacht alhier geplaatft;

nadeniaal dezelve ons beknopclyk kan leeren, wat 'er, van ouds af, toe op

zynen tyd, van de Scorpioenen bek«nd gewecfi: is; maar, dcwyl de berichten

der Ouden zeer fabelachtig zyn, zo zou ik deze verdeeling geenzins voor de

naauwkeurigrte willen opgeeven. Uit dien hoofde hebbe ik ook voorts de

Nieuwen veel liever willen raadplecgen; en om die reden den kolklyken

Tbefaurus van den Heer Seba nagezien. Dan ook hier in vond ik niet 't gene

ik wenichte te vinden. Hy vertoont ons in 't Eerfte Deel op de 70'le Tab.

een Scorpioen, dien hy den grootfiQn BrazUiaanfchen noemt; en in de ver-

klaaring dezer Plaat zegt hy pag. ui. Van dezen hebbe ik in V Foorbericht

(Prolegomenis} wj'^/ööp/^g gehandeld. Tuffchen hei fwecde en laatfie lid van den

paart zyn tvoee verhoogingen., en in 't midden van dezelven is een gat of
bol A. gelyk aan den Scorpioen, die op den rug ligt, No. 2. te zien is.

Dit maakte my zeer nieuwsgierig, om 't gene hy, naar zyn zeggen, in 'c

Voorbericht van den Scorpioen gemeld had, te leezen; doch ik hebbe het

met gevonden; alhoewel ik vier Exemplaaren van dit Werk, in vermoeden,
dat 'er in 't eerfte iets ontbrceken mogte, doorbladerde. Ook kon ik de ge-

noemde opening A. in den Scorpioen, die op den rug ligt, niet vinden;

dewyl 'er wel eene tu/Tchen de pooten, maar niet aan den ftaart te zien was;*-

waarby echter de Letter A. ontbrak. In No. 3. vertoont hy ons een Brazi- .

liaanfchen Scorpiaen met een dubbelen (laart, zeggende: deze heide ftaarten,

zyn , zo wel ah de pooten , vol hairen ; voor 't overige komt hy in alles , nie,i

den vooriggn Scorpioen, volkomen overeen. No. 4. levert ons een Ceylonfchen

Scorpioen j en daarby zegt hy: dat ook deze den Braziliaanfchen gelyk, maar
kleiner is; en op den rug eene donkere zvoartbrtiine koleur heeft. No. 5. is

een Surinaamfche Scorpioen, waarvan gezegd wordt: deze is veel kleiner

dan de anderen; heeft aan de voorpooten lange en fmalle Schaaren, en is

geelachtig va>j koleur. No. 6. vertoont twee j4frikaanfche Scorpioenen , een
Wyfjc en een Mannetje. Die met de groote Schaaren, zegt de Schryvcr, is

het Mannetje, en de ander, met de kleinen, het Wyfje. Van boven is htm
lichaam, gelyk by de grooteren. Kaftanje- bruin. De pooten en ftaart hebben
geene hairen, zo als de Surinaamfchen; maar ze zyn kleiner en korter

dan dezen. Doch fchoon de Schryver hier van twee Scorpioenen fpreeke^

vindc ik echter niet meer dan ééne Figuur by No. 6. Want de andere, om*
trenc in 't midden van de Plaat naar beneden ftaande, en met B. getekend,

fchynt 'er niet by te behooren, nademaal dezelve gantfch andere Schaaren heeft.

Op No. 7. en 8. vertoont hy twee Afrikaanfche Scorpioenen uit Guinea.
Van dezen worde gezegd; dat ze een gantfch ander voorkomen hadden dan

Ss a de
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Tab. de voorigan, gslyk reets b;) hunne bifchrjvlng in V Foorbericbl gemeld wat.
LXIV. £)^^ jsig_ -7, jj^i If^yfjn-, en No. 8. het'Mannetje vertoont; dat de buik van

V fVyfje zeer dik is, uit hoofde van de daari.i zittende Eieren; dat ze

voor V overige beiden glad vjaren, en geen hairen htidden. Hier beroept de

Schryver zich andermaal op zyn Voorbericht; hetwelk ik, ondanks alle aange-

wende moeite, niet in zyn Werk hebbe koiincn vinden, gelyk boven al ge-

zegd is. Voor 't overige zyn deze Scorpioenen van een byzonder voorkomen,

gemerkt zy ecne foort van lange Sprieten, en geen zodanigen Staart en Angel,

als andere Scorpioenen, hebben; mitsgaders zulke knoopige Schaaren, als

waaruit anders gemeenlyk de Staart bcftaat. In No. 9. en 10. wordt de kleinfle

foort van Scorpioenen aangevoeezen , komende uit da Tyrolfche gewcften en

uit Italië; dezelve is veel in gebruik by de Apothekers ^ die 'er de Scorpioen-

Olie uit manken; welke, op ds manier van Matthiolus toebert^id, goeden

dien/l doet in de doofheid en V fuizen der ooren. Deze Scorpioenen zyn

met veeIe hairen bezet, en in geftalte en koleur aan die van No. i. en 2.

gelyk. De overigen, die nu nog volgen, (zo drukt de Schryver zich verder

uit} en die den JuUuskever, (want zommigen houden daar vpor het Infeft,

'c welk PuNius FuUo noemt, ^ of den Veelvoet (Scolopendra) als Plinius

getuigt, gelyk zyn, voorden in onze Landen by menigte gevonden. Zy vallen

den Planten, Boomen en Vruchten zeer fchadelyk, dewyl zy ""er zich medt

voeden, dezelven aantajien en verteeren: doch zy kannen ook onder V ge-

facht der Scorpioenen gerekend worden. Wat de Heer Seba daar mede zeg-

^ gen wille, begrype ik niet; want zyne Plaat vertoont niets van dezen Scorpioen.

No. II. is de aller kleinfe in Holland vallende Scorpioen. Deze zyn in

gefalte den grooten gelyk, uitgenomen den faart , die kleiner is, en zich

nederwaarts naar het lyf toelaat intrekken. Zy zitten in de reeten en fpleeten

van oud hout en muuren verborgen; daar ik ze zelve, (fehryfc de Heer

Seba,) hy warm weer uitgehaald hebbe. Zy worden nooit grooter, dan ze

hier afgebeeld zyn. Dit is alles wat de Heer Seba van de Scorpioenen zegt

;

en dus zyn 'er negenerleie foorten, daar hy wel gewag van maakt, maar die

hy niet allen in afbeelding vertoont,- daar benevens is ook zyne befchryving

op verre na zo volledig niet, als ik ze wel gewenfchc had.

§.4.

De Heer Linn/eus heeft aan de Scorpioenen twee witte kamvormige platte

deeltjes QPe&ines') befpeurd; welken een groot getal tanden hebben, en van

onderen aan den Scorpioen zitten, ter plaatze daar het borftiluk zich met het

lyf vereenigt. Naar de verfcheidenheid dezer gefteltenidè nu verdeelt hy de

foorten der Scorpioenen. De eerfte foort heeft kammen met 10 tanden; daar

onder behoort de Indiaanfche Scorpioen; de tweede heeft kammen met 18

tanden, die aan den Afrikaanfchen Scorpioen bevonden worden; en de derde

heeft kammen met 30 tanden.) zo als de Italiaanfche. Dienvolgens geeft

de-
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deze Heer alleen drieërleie foorcen aan de hand; waar omtrent ik my ver-T.iB.

wonderen moete, dat hy de Amerikaanfchen vergeet; ten ware hy dezelven ^''''^*

onder de Indiaanfchen rekende. Edoch ik denke genoeg van de foorten der

Scorpioenen, uit andere Schryvers, aangehaald te hebben, en beklaage niy

alleenlyk, dat ik uit eigen ondervinding niet zo veel, als ik wel wenichte,

van dezelven fchryven kan. Ik ben daarbenevens, fchoon ik om die reden

nog verfcheiden Schryvers nagezien en doorbladerd hebbe, echter zo gelukkig

niet gewecil, dat ik de vreemden, welken ik bezicte, in zo verre nebbe

konnen leeren kennen , dat ik hun Vaderland durve opgeeven : ondercufichen

zal ik evenwel eenigen dier Scorpioenen befchryven , en myne aanmerkingen

over dezelven mededcelen. ik beginne dan, overeenkomllig met het voorge-

zegde, met

Den Kleinsten Scorpioen, op Tab. LXIF. afgebeeld.

Deze is geen ander, dan die, welken de Heer Seba bcfchryft als den

kleinden die in Holland valt, en welken Swammerdam ook even zo noenir,

in zyne Bib!. Nat. pag. 96. Maar dat hy niet alleen in Holland te vinden

zy, is hier uit blykbaar; dat dezelve, volgens het getuigenis van Aldrovandus,
de Infe&is pag. 227. Edil. Franc, reets aan Ariftoteles bekend geweell: is;

nademaal hy 'er van f'preekt, als van een kleinen Scorpioen zonder Haart, die

in de boeken en papieren groeit. Dezelve wordt , om die reden , ook wel de

Moek- Scorpioen genoemd; en Wolpheus zegt in zyne uit C. Gesners verza-

melde Berichten der Infeéten te zamen gefielde Hiflorie des Scorpioens, pag.

3., dat 'er, ook op zommige plaatzen in Zwitzerland, eenige zeer kleine en
fchadelyke Scorpioenen gevonden worden; welken miflfchien van den zelfden

aart zyn als de Boek -Scorpioenen, die men Vimilas noemt, en rood zyn;

welke koleur veelligt de oorzaak van dien Latynfchen naam is , dewyl zy 'er uitzien

als heldere roode Wyn. Ook heef: Scaliger deze Scorpioenen in Vrankryk

gevonden, en 'er twee in zyne Boeken ontdekt, (zie Exoter. Exercir. de

Subtil. Exercit. CXCFI.^ De Heer Linn^eüs maakt 'er insgelyks gewag van

onder de in Zweden leevende Infeften. ( Zie Fauna Suec. 1 1 87. Acarui
pedihus primi paris cheliformihus. ) In Denemarken hebbe ik zelf dezen

Scorpioen gezien. In Duitfchland is hy mede te vinden; doordien niet alleen

de Heer Frisch hem in zyn 8fe Deel pag. 2. reets befchreeven heeft, maar

ook ik zelf hem veelmaals gevonden hebbe , en altoos meene te konnen
vinden.

$.5.

'De ifle en a^e Fig, dezer Tah. vertoonen dien kleinften Scorpioen in zynef,^_,_

oatuurlyke en hoogfte grootte. In de ide Fig. zien wy 't Wyfje, en in de e» 2."

Ss 3 2de
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Tab ode fig. het Mannetje. Ten aanzien der grootte is hy by een genoegzaam vol'
LXIV. waflcn Weegluis te vergclyken; maar verder heeft hy meer overeenkomt met

een Scorpioen, dan met eene Spin; om welke reden my ook beide de naa-

men, die de Heer Frisch hem geeft, wanneer hy hem de Scorpioen- Spin,

of de Reet -Spin met Scorpioens-iSchaaren, noemt, niet behaagen. Zulks ge-

valt my te minder, om dat de Spinnen niet meer dan 8 pooten hebben;

waar tegen ons Infeft, gclyk andeie Scorpioenen, 'er lo heeft. Wyders hebben

alle Spinnen, voor zo veel ik wecte, het zy ze webben weevcn, dan niet,

altoos een draad, dien zy achter zich nafleepen, gelyk, by voorbeeld, aan de

Springfpinnen te zien is; welken altyd zodanig een draad van achteren met

zich voeren; die evenwel aan onzen Scorpioen ontbreekt. De Heer Linn^us
maakt 'er, in zyn Syflenm Natura, eene Myt van; het welk by hem een

Inieét is zonder vleugelen, mee twee oogen, en 8 pooten, welken uit 8 leden

beftaan. Onder dezen nu (lelt hy onzen Scorpioen, met de benaaming van

Scorpio- Araneus. Dan aangezien hy met de Schaaren tien pooten heeft, wel-

ken, de Schaaren uitgenomen, zonder de inleding, uit vyf leden beftaan, aan

welker uiterfte deel twee klaauvven zitten , zo als aan de andere Schorpioenen

;

en dcwyl 'er, volgens het getuigenis van Swammeroam, meer dan twee oogen

aan te vinden zyn, zo kan dit infeft voor geene Myc gehouden worden.

§. 6.

Onze Scorpioen heeft zyn verblyf tulTchen allerbande papier, in oude Boeken

en banden , in fpleeten , icheuren en reeten van oude gebouwen , enz. zo wel

in deii Zomer als des Winters. Hy leeft aldaar van het klcinfte gewormte,

't welk mede in zodanige plaatzcn huisveft,' dat hy met de Schaaren grypt en

aan den mond brengt. Betreffende de koleur heeft onze Scorpioen veci ovef-

eenkomfl: met den roodachtig- bruinen Weegluis; hoewel de acht klaauwpooten

heldcrer, en de beide Schaarpooten fchooner rood zyn. l^e Heer Swammer-
DAM verdeelt onzen Scorpioen in den Kop, de Bord en den Buik; aan welke

verdecling ik my ook houde. De Buik befiaat in elf ringen of affnydingen^

daarop volgt de Borft, voorts het Halsfchild, en eindelyk de Kop. Onder de

borlt hebben de 8 klaauwpooten hunne inleding. Swammerdam telt 'er maar

6; doch zulks is mifTchien daar door veroorzaakt, dat hy zyne befchryving

öpgefleld heeft naar een gedroogden Scorpioen, die reets een paar pooten ver-

looren had. Aan den kop zit, even als by andere Scorpioenen, een tangge-

bit, dat hier echter meer rechtuit ftaat, dan by de anderen, en nochtans op

eene diergelyke wyze met hairen bezet is. Wyders bezitten deze Scorpioenen,

in 't midden van het borftlluk, een paar oogen, en, zo men wil, meer

anderen aan de zyden van 't zelve. Ik hebbe die aan de mynen wel niet

konnen ontdekken, maar Swammkrdam getuigt, dat hjij 'er aan de zyden van

den kop meer gezien heeft. Door middel der pooten kan onze Scorpioen zich

voorwaarts, zydwaarts en achterwaarts, gelyk andere Scorpioenen, behendig

be-
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beweet^en. Voor 't overige is hy, even als aan de andere deelcn , ook aan T.^b.

zyne Schaaren met tedere haircjes bezet, gelyk in de 3^1- en 4^!^ ƒ/>. daar ',^'^'^-

ze in vergrooting voorkomen, gezien kan worden. De derde vertoont een ƒ' ^'

Wyfje, en de vierde een Mannetje,* ook zyn ze, door de dikte van 't lyf,'''
^"

genoegzaam te onderlcheiden. Aan de Schaaren is de biiitenflc of onderltc

Ipits het bcvveegeiyke deel; en daarin heeft onze Scorpiocn wederom iets, dat

met de anderen overeenkomt; doei: voor 't overige is 'er noch ftaart noch
angel aan te vinden; fchoon 'er de Ikcr Seba, als uit zync woorden blykt,

een flaart aan toefchryvc, dien hy van onderen tegen 't lyf zou konnen aan-

trekken. Om evenwel verzekerd te weezen , of onze kleine Scorpioen ook met
een verborgen angel voorzien zy, hebbe ik denzelven op allerhande wyzen
getergd en geplaagd; maar hy heeft zich nooit te weer geftcld ; en het altoos,

naar vermogen, met de vlucht zoeken te ontwyken, zonder eenig blyk van

een angel te toonen.

S- 7'

Nopens de paaring van onzen Scorpiocn, wecte ik niets te zeggen, aho
ik nimmer het geluk gehad hebbe, van dezelve te zien. Ondertuflchen hebbe
ik ze, ten dien einde, menigmaal lang te zamen in een verblyf opgcflooten,

en 'er dikwyis Eieren in gevonden , die de Wyfjes gelegd hadden. Dezelven
zyn , naar gerade vjtn het Diertje , zeer klein , en zy leggen ze altoos op een

hoopje te zamen; als in de s^e Fig. te zien is; by vergrooting (zie de '''S S«

6de Fig.^ gelyken ze naar cene onrype wilde Vlierbes. Alle de Eieren zyn^" ^*

wit, en fpeelen, gelyk de Paerlen, in 't groene en blaauwe: maar fchoon ik,

volgens het gezegde, menigmaal Eieren kreege, hebbe ik 'er evenwel rooit

jongen uit zien voortkomen; miflthien waren ze niet bevrucht; en mogelyk
ben ik door den tyd nog zo gelukkig, dat ik ze erlange.

§. 8.

Op den kleinflen Scorpioen volgt nu een der grootden uit myne Vetzamc'
ling, dien ik

De/} Ooftmdifchen Scorpioen

hoeme, en hem daar voor houde; om dat hy niet ongelyk is aan den genen,
-p^^

welken Swammerdam in zyne Bibl. Nat. pag. 95. befchreeven, en op dcLXV.
derde Plaat, Fig. 3. afgebeeld heeft. Dat 'er nochtans ook diergelyken in

Afrika te vinden zyn, is my overtuigend gebleeken , door de afbeelding van
een Scorpioen, welke msi mx. Holland toegezonden is; en die wel iets grooter

dan de myne, maar anders denEelven volkomen gelyk was. Het bericht, by
deze
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Tab. deze afbeelding gevoegd, luidde aldus: De Scorpioene voorde gevangen op dt
^^'^''

kufl van Giiinea de lloofdplaas de Lima. Schoon nu die byfchrift toone,

dat die Hollander zich niet wel uitgedrukt heeft, is 'er echter genoegzaam uil

te begrypen, dat deze Scorpioen van Delmina, uic Guinea, en bygevolg uit

Afrika gekomen is. Dat die Schryver zich niet wel uitgedrukt heeft, zegge ik,

om dat men uit zyne woorden zou befluiten, dat Guinea de Hoofdplaats was

van de Lima, hy wil zeggen. Delmina; het welk niet weezen kan. Guinea

roch is een Land, welks befte gedeelte de Goudkufi: genoemd wordt; alwaar

zich de Engelfchen , de Deenen en de Hollanders geveftigd hebben ; en daar,

onder de plaatzen, die den Hollanderen toebehooren, zich bevindt de Vefting

Delmina, anders Sl Georgio della M/«^ genoemd. Zïq Hubners Gecgrapiyie^

tweede Deel.

§. 9-

Alhoewel ik dezen Scorpioen een der grootften noeme, is hy nochtans veel

kleiner, dan de beide Braziliaanfchen van den Heer Seba, waarvan te vooren

gcfproken is; ik noeme hem flechts den grootften myner bezittinge. Wy kon-

nen denzelven gevoegelyk in het Borftftuk, het Lyf en den Staart verdeelen.

Hy heeft aan ieder zyde vier, dat is te zamen acht pooten, en vaii vooren

twee groote Schaaren. Het borftftuk van dezen Scorpioen is blinkend zwart,

en eindigt van vooren met eene inkerving; derwyze, dat hem alleen het

fpitstoeloopende deel fchyne te ontbreeken, waarin by den Rivier- Kreeft de

oogen ftaan, en 't welk eigenlyk dcszelfs kop uitmaakt. Indien de Scorpioen

dit had, zou hy veel overeenkomft hebben met een Kreeft; maar de kop ont-

breekt hem ten eenemaal , ten ware men dat gedeelte den kop wilde noemen

,

waarin de oogen gevonden worden, gelyk Swammerdam gedaan heeft; wan-

neer het borftftuk maar half zo groot zou weezen, dewyl de voorde helft

denzelven dan moed uitmaaken. De oogen toch ftaan bykans midden op het

borftftuk; het welk buiten dien nog verfcheiden verhoogingen en verdiepingen

heeft. Men ziet naamlyk in de verdieping, welke het zelve in de lengte ge-

noegzaam in twee deelen verdeelt, twee ronde verheven, blinkende knopjes,

yig. I. die in de i^e Fig. tufTchen de middelfte pooten niet Letter c. aangeweezen
Lctt. c. worden, en juift de oogen zyn, waarvan ik hier fprecke. Deze beide voor-

Fig. 2. werpen hebben ook aan mynen gedroogden Scorpioen, gelyk in de s^e Fig.

te zien is, waarin ik ze by vergrooting afgebeeld hebbe , een geelbruinen

ring, benevens eene zwarte ftar of den oogappel, gelyk andere oogen; om
welke reden zy ook, myns oordeels, voor de wezcnlyke oogen des Scorpioens

te houden zyn. Integendeel twyffele ik, of de andere kleiner oogen, welken

den Scorpioen toegefchreeven worden, inderdaad wel oogen zyn. De Heer

Swammerdam maakt dus, in zyne Bibl. Nat. pag. 94. gewag van eene klei-

ner foort van Scorpioenen, en zegt, dat ze, behalve de beide in 't midden

ftaande oogen , ook rog vooraan in 't borftftuk , boven de vangtang ,
vier

oogen
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oogen hebben, welken van anderen over 'c hoofd gezien zyn. Aan de tweedeTAB.^^

foort, door hem bclchrecvcn, eigent iiy insgelyks, behalve de beide ordenlyke^^^'-

oogen, nog zes anderen toe; waarvan 'er weder, boven de vangtang, aan

ieder zyde drie ftaan ; en aan zyncn grootcn Scorpioen telt hy 'er, behalve

de vvaare oogen, wel twaalf, aan ieder zyde naamlyk zes; die, volgens zyn

zeggen , by geen andere Schryvers opgemerkt zyn geworden. De Heer Lin-

N/Eus, die in JMufeiiin Prin.c. Amoenitat. Acad. Difjl XI. pag, 324. mcd»
een Scorpioen befchryft, welken hy, ten aanz"icn der grootte, by een Rivier

-

Kreeft vergelykt, heeft ook van vooren, ter woderzyde van het borftlluk, aan

den rand, drie oogen aan denzelven gevonden. En zo ontdekke ik, aan den

voorften rand van 't borilihik van mynen Scorpioen, ook wel iets diergelyks;

Uewyl ik 'er, boven ieder deel der Vangtang, drie of vier verheven blinkende

punten of knopjes van ongelyke grootte aan tellen kan; en als ik 'er de

kleinen, die langs de zyden te niet loopen, by wilde rekenen, zou dcrzelvcr

aaiital vry meer weezen. Dan nademaal ik 'er het eigende geitel niet in vinde,

hetwelk de in 't midden van 't borllftuk (bande oogen hebben, en ze my
alleen als blinkende punten voorkomen, hoedanigen 'er insgelyks aan andere

dealen van den Scorpioen te befpeuren zyn, zo houde ik ze zo lang voor

bafterd - oogen ; tot dat ik gelegenheid kryge, om dezelvcn aan een leevenden

Scorpioen, zo als 'er zomtyds uit Tyrol wel by ons gebragt worden, naauw-
keuriger te onderzoeken.

C. 10.

Vermits ik nu al meer dan eens gewag gemaakt hebbe, van de Vangtang

van onzen Scorpioen, zo had ik dezelve ook alvoorens wel mogen befchry-

ven; maar ik denke dat een ieder die eenige kennis van Infeften heeft, uic

de Figuur wel gezien en opgemerkt zal hebben, dat ik 'er niets anders door

verrtaa, dan de voor onder het borflftuk zittende, en een paar tanden gely-

kende deelen, welken door de Letter a. aangeweezen worden. Elk dezer ie//. a„

deelen is wederom uit twee flukken te zamen gevoegd; doch ik zal de ver-

dere befchryving van èczQ Vangtang zo lang uitftellcn, tot dat ik op eene

andere Tab. haare eigenlykc gedaante, in eene byzonderc Figuur, vertoone.

§. II.

Het lyf van onzen Scorpioen is verdeeld in zeven ringen of leden , die

blinkend bruin zyn, en tuflchen ieder van welken men eene iets helderer

verdieping waarneemt; die eigenlyk eene taaie huid is, waardoor de leden

zodanig aan elkander verbonden worden, dat ze hunne volkomen beweeging

behouden, en zich over elkander laaten fchuiven. De eerften dezer leden zyn

fmal, maar in den omtrek des te grooter; waartegen de achterllcn veel brce-

der, maar in den omtrek kleiner zyn. Aan 't laatfte en tevens het langfte lid

3</5 Deel. ide Stuk. T t be-
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Ta«. begint de Scaart; die uit zes knoopen of leden beftaat. Derzelver koleur is

^^^- donkerer, dan die van 't lyf; ze zyn van ongelyke grootte; het vyfde is wel
Lettcd. \ langfte, en het zesde eindigt met eene gekromde fpits, Lett, d.\ welke de

fchadelyke en menigwcrf doodlyke Angel des Scorpioens is. Voor 't overige

zyn deze knoopen niet zo zeer rond, als wel hoekig; en ieder hoek van de-

zelven is met eene rei kleine knopjes bezet.

§• Ï2-

Wat nu verder den Angel des Scorpioens aangaat, men is al voorlang van

gedachten geweefl:, dat dezelve hol moet zyn; overmits men onderftelde, dat

een bloote fleek zo veele toevallen niet veroorzaaken zou, als 'er toch gemeenlyk

volgen op eene kvvetzing, die door den Angel des Scorpioens ontllaan is:

waarby nog komt, dat de ileek van een Scorpioen niet altoos doodlyk be-

' vonden wordt; en dat 'er doorgaans in warme Landen meer kwaads opvolgt,

dan in kouder Gewellen. Hierom hebben de Ouden reets geloofd, dat de

Scorpioen, te gelyk met den (kek, een vergif van zich geeft, 't welk in de

Wonde vloeit; en dewyl zy aan den Angel geen opening konden ontdekken,

zo (telden zy, dat dit vergif een geeftig vocht moet weezen, het welk wel

in eene geringe hoeveelheid beftaat, maar des te meer krachten heeft. De
Heer Redi, welke, nopens de Hiflorie der Infeélen, in een tyd, wanneer

men ten opzichte van hunnen oorfprong ^og veel fabelen verfpreidde, niet

weinig roems verworven, en veel nieuws ontdekt heeft, is ook daaromtrent

zeer arbeidzaam geweefl:. Hy heeft de opening in den Angel des Scorpioens

met de befte Vergrootglazen oplettend nagefpeurd; en fchoon zyne poogin-

gen vergeeffch waren, heeft hy nochtans meer dan eens, aan 't uiterfte puntje,

een klein druppeltje eener witte vochtigheid waargenomen. Uit dien hoofde

ftemde hy dan ook te gereeder toe aan han, die reets voorheenen onderfteld

hadden, dat 'er, te gelyk met den fleek, een vergif in de wonde vloeit. Zie

zyne Experhnenta circa generationem InfeSforum, welken het eerde Deel

zyner Opufculorum uitmaakcn. Doch het gene den fcherpzichtigcn Redi ont-

glipt is, heeft de insgclyks vlytige en bekwaame Heer Vallisneri, by de

onderzoeking der Infeétcn ,
gevonden ; want de Ephapier'ules N. C. Cent. HL

Obferv. 31. />. 5H. leeren ons, dat hy de zaak op eene andere manier aange-

vangen heeft. Zyne Voorgangers hebben, gelyk men ons verhaalt, misgetall

in de plaats : fchoon zy de bcpe rcrgrootglazen hadden , flaagden zy echter

niet, in 't vinden van de eigenlyke plaats van 't gaatje, dat ze zochten,

om dat ze hetzelve in 't uiter̂ e puntje van den Angel meenden te vinden;

terwyl het intujfchen aan de zyde jlaat, en door de omzichtige Natuur

voorhedachtlyk aldaar geplaatft is. ( i
.
) Om dat de Angel niet zo fpits ,

en in den omtrek of nnddellyn van 't gaatje, niet zo fcherp, als het noodig

luas, zyn kon. (2.) Dewyl hy , wegens de bolUgheid, gehreklyk zou zyn.

(3.) Nadien- hy, hi 't Vleefch gedrongen zynde, door de ^eringfle ontmoe-
^-

tende
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tende ftoff'c verfiopt zou hebben kunnen ivordejt. Even daarom heeft de wyze ï >"'

Natuur, niet hooge en voor ons onbekende inzichten, eene driekantige openivg^'^"^-

aan de zyde gemaakt^ waardoor de bovengemelde verhinderingen voorkomen
%vorden. Dac het 'er inderdaad zo mede gelegen zy, is door den Meer Val-
LiSNEiu zo wel aan Tuniiche, als aan Egytifche en Italiaanfche Scorpioenen
waargenomen; en na hem heefc de Heer Guedius zulks ook aan dezelvcn

gezien. De laatftgenoerade Heer meende echter, 'er drie openingen aan befpeurd

te hebben; doch hy twyffclde aan de derde. De Heer Leeuwenhoek wierd,
volgens het getuigenis van Maupertuis in zync Suite des Memoires &'c. de
V Academ. Roj\ de V annee 1731. />. 317. insgelyks twee gaten aan den Angel
gewaar. En deze groote Franfche Natuurkundige, die verfcheiden proeven
genomen heeft met de Scorpioenen, welken by Montpellier , niet verre van

het Dorp Souvignargues, op het veld gevonden worden, meldt zelf, ten op-

zichte van deze gaten , het volgende : De laat/ie knoop , of het laat/ie lid

van den fïaart des Scorpioens, is eene kleine hoornac-htige Fles, die in een

zwarten, zeer harden en fpitzen bals eindigt; en deze hals is de Angel.

Ik hebbe Vr, door middel van 't Vergrootglas , twee kleine gaatjes in waar-
genomen, die veel langer dan breed, en, in plaats van aan "'t einde des

Angels te flaan , aan beide de zyden , eenigzins van bet fpitze punt verwyderd
zyn. Aan andere Angels hebbe ik bevonden, dat de flandplaats dezer gaat-
jes menigmaal verfchillende is; fchoon ze ordenlyk op eenerleie wydte van
het fpitze beginnen; en menigmaal was het eene nader by de fpits dan V
ander. Men behoeft juifi ten dien einde geen Microscopium te hebben, dat
de voorwerpen zeer flerk 'vergroot', met een glas, dat een brandpunt van
% of 2) litiien heeft, kan men ze genoegzaam zien, ja men kan ze zelfs

zonder Vergrootglas wel ontdekken. Wanneer men de bovengemelde Vies wat
fierk drukt, ziet men het daarin zittende fap, links en rechts, uit die gaat-
jes te voorfchyn komen. Na deze aangehaalde plaats, en dit bericht van een

zo fcherpzichtigen Natuurkenner, zal 'er waarfchynlyk niemand meer aan twyf-

felen, of de Angel des Scorpioens ook hol zy, en of 'er, gelyk by de

Hommeien, Byen en Wespen, eene vergiftige vochtigheid uit voortvloeie,

waarom ik 'er my niet langer mede zal ophouden. Voor dat ik evenwel van den
flaart tot de pooten ovcrgaa, moete ik nog iets melden van 't getal der

ftaartknoopen , waar van 'er hier naamlyk zes gevonden worden: en wy hebben
van JoNSTON al geleerd, dat 'er ook Scorpioenen met 8 en 9 ftaartknoopen

zyn zouden. De groote Scorpioen, door Swammerdam afgebeeld, heeft 'er

flechts drie; en hy heeft 'er ook een met vyf zodanige ftaartknoopen gehad.

Zou dan miffchien aan verfcheiden Scorpioenen ook het aantal der leden ver-

fchillend zyn? Geenzins! Ik geeve veel eer den Heere Swammerdam volko-

men gelyk, wanneer hy denkt, dat 'er aan deze zyne beide Scorpioenen iets

tegennatuurlyks plaats heeft ,• en dat hun ftaart gebroken ; doch weder te zamen
gelymd was; mitsgaders dat alle Scorpioenen met 6 knoopen aan den ftaart

Voorzien zyn. Ik hebbe altans aan alle de Scorpioenen, die my onder 't oog
Tt t ge-
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Tab. gekomen zvn, niet meer en ook niet minder dan 6 knoopen gevonden.
LXV. ö ^ ' ^ ö

§• 13-

De tien pooten van onzen Scorpioen konnen gevoegelyk in acht klaauw-

en twee fchaarpooten verdeeld worden. De eerilen noeme ik daarom klaauw-

pooten; dewyl ze aan hun uiterfle lid twee zeer tedere klaauwen hebben. Voor 't

overige beftaan ze uit zes leden; ze hebben met een kort doch rond deel

hunne inleding aan 't lyf; hierop volgt 'er een iets dikker en langer lid, 'c

welk wy de fchenkel konnen noemen; het daarop volgende is wat korter, en

maakt dus het fcheenbeen uit; als dan volgt de voet, welke drie leden heeft,

die allengskens in grootte afneemen, zo dat het laacfte het kleinfte zy. Deze
pooten draagen wyders de koleur van 't lyf, doch'^by zommigen zyn ze iets

helderen De Schaarpooten hebben in tegendeel Hechts vier leden, en vertoo-

nen zich zwarter van koleur j de reden waarom ik ze niet enkel Schaaren,

maar liever Schaarpooten noeme , is reets boven , in 't begin dezer befchry-

vinge, gezegd. Ze zyn naar gelang van het Dier zeer dik, eenigzins ingeboo*
Z:tt. b i>. gen , en hun uiterlle of onderlle deel bb. is beweegelyk. Hier mede kan de

Scorpioen zynen buit ten flerkfte knypen en recht vafthouden; welke hoeda-

nigheid hem niet noodig zoude weezen , indien hy van gras en kruiden leefde

,

gelyk zommigen fchynen te gelooven: maar dewyl hy zich met Infeften en

andere Schepzelen geneert, zo kan hy 'er werklyk gebruik van maaken. Deze

pooten, en zo ook alle de anderen, zyn met veele hairen bezet; die men ins-

gelyks aan de leden van den ftaart, en op zommige plaatzen van 't lyf»

befpcurt.

Befchryving van den Italiaanfchen Scorpioen,

§. I.

Tab. '^I'^oen ik het befluit genomen had, om den Scorpioen te onderzoeken
LXVT. JL en te befchryven, dacht ik zulks niet beter te konnen doen, daa

wanneer ik my ten dien einde van de leevenden bediende. Ook vleide ik my
hier in wel te zullen llaagen, wanneer ik dezelven van zodanige Lieden zocht

te krygen, die de Scorpioenen dikwyls uit Italië en Tyrol tot ons overbren-

gen, en ten gebruike der Apothekers verkoopen. Dan ik vond my in myne
meening bedroegen; nademaal zy, onder hunne Scorpioenen, zelden een vol-

waïïèn mede brengen; maar meeftal zulken, die naauwlyks de helft hunner

gewoonlyke grootte bereikt hebben; en menigmaal zyn ze nog kleiner. Even
daarom vraagde ik aan deze Kooplieden , of 'er in kun Land geen grooter Scor-

pi-
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pioenen gevonden wierden, dan die genen, welken zy my toonden? Zy gaven Tab;

ten antwoord, dat 'er zekerlyk grooter in hun Land waren; maar dat zy de-*^^^^*

zelven niet durfden mede brengen; om dat ze, onderde anderen komende, de

meeden derzelven om 't leven bragcen, en ze meerendcels uit honger verteer-

den; het welk de kleinen zo ligt niet deeden.

j. 2.

Dezf, menfchen brengen gantfche Doozen vol leevende Scorpioenen by ons,

zonder voor hun onderhoud anders te zorgen, dan dat ze wat vermolmd hout

en boomfchorfen in de doozen leggen: niet om dat dit den Scorpioenen tot

voedzel zou verftrekken; maar om dat zy 'er zich, volgens hun ingebooren

aart, des te beter tuflchen verbergen konnen; hoewel zy 'er ook nog menig-

maal den eenen of anderen Houtworm tot hun voedzel in vinden.

$• 3-

Wanneer deze Mannen my hunne by zich hebbende Scorpioe4ien vertoon-

den, en ik 'er omtrent 50 lluks uitzocht, om ze hen af te koopen , verfchrikte

ik niet weinig; ziende dat zy deze, wegens hunne fcherpe en vergiftige An-
gels, zo gevaarlyke Schepzels, gantfch vry en onbefchroomd aangreepen. Want
hy, die my de gekochte Scorpioenen uit zyhe doos in een Glas telde, vatte

dezelven niet alleen met de bloate hand aan; maar toen 'er ook, geduurende

dien tyd, verfcheiden uit de Doos, en over den vloer van niyne kamer, kroo-

pen, dat my cenigzins verlegen maakte, vergaderde hy ook dezen, en bragt

ze, zonder eenige de minfle vrees, met de bloote hand, weder in de doos,

daar ze uitgekroopen waren. Ondertufichen mccne ik echter opgemerkt te

hebben, dat hy, in 't aanvatten, eenige voorzichcigheid gebruikte: want hy
greep ze telkens met den duim en voorften vinger derwyze, voor by den

kop, dat de duim altoos op de bovenvlakte kvvame te liggen; zo dat de

Scorpioen, indien hy al fleeken wilde, den nagel van den duim moelle raa-

k«n. Wanneer het gebeurt, dat zulk een Scorpioen -Verkooper, by toeval, ge-

kwetft wordt, zo verlaat hy zich op de Scorpioen -Olie, die hy altoos by
zich draagt, en die ook gelyk men my verzekerd heeft, in italie, uit voor-

zorg, in een Vlesje, in alle heimelyke gemakken hangt; om dat men op zo-

danig'e plaatzen veelal gevaar loopt, van door dit Infeft gedoken te worden*.

* Volgens de berichten der Italiaanfche Reizigers, doen de Scorpioenen geen kwaad, dan
wanneer ay gedrukt worden; en. overeenkomftig hier mede, deelde my een belpicgelcnd
Natuurkundige onlangs de volgende gedachte mede. Alle vergiftige Inlèaen of Dieren , het
zy ze fteeken of byten , doen zulks altoos uit zorge voor hun eigen behoud; het zy dat ze
hun aas zoeken te vermeeltercn, waarmede zy zich moeten geneeren ; het zy dat hun
cenig onhen naakt of fchynt te naaken. Een Infirft of Dier gebruikt, uitgezonderd a!> Iiy

Tt 3 zva
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§. 4.

Tab. Onder de menigte van Scorpioenen, welken deze Tyrollers hadden, zag ik
LX VI. 'gj. ecnigen die gantfch wit, en daar benevens zo klein waren, dat ze naauw-

lyks een halven duim in de lengte, en zommigen pas drie linien bereikten,*

waar van ik 'er insgelyks eenigen overnam. De vvitte vScorpioencn overtuigden

my, dat deze Schepzelen
, gelyk ik buitendien wel vermoeden kon, even, als

andere Inieften, de verandering van huid onderworpen zyn. Ik bevond naamlyk

dat zy kort daarna even zo zwartbruin wierden , als men de anderen gemeenlyk

vindt, en deze hunne bleeke koleur was alleen aan hunne nieuwe huid , welke zy,

na 't afleggen deroude, ontvangen hadden, toe te fchryven ; overeenkomftig waar

mede ik ook naderhand met eigen oogen gezien hebbe , hoe zy de oude huid voor

eene nieuwe verwiflèlden. De kleine Scorpioenen, welken ik met hetbenoodigde

voedzel bezorgde, deeden my daar benevens zien, dat ze zeer langkzaam

groeien ; en ten minlle twee of drie jaaren noodig hebben , om hunne volko-

men grootte te erlangen; nademaal ik, in een tyd van zes maanden, naauw-

ïyks bemerken kon, dat ze iets grooter geworden waren.

§• 5.

Terwyl ik met deze Scorpioenen bezig was, om derzelver Eigenfchappen

gade te flaan, wierd my, door een myner Begunfligers, bericht, dat hy, ge-

duurende zyn verblyf in Italië^ by zynen Heer Broeder, ettelyke Scorpioenen

van eene tamelyke grootte, en onder dezelven één die fchoon rood was,

befpcurd had. Toen hy vervolgens hoorde, dat ik zeer verlangde, om zulk

een rooden Scorpioen te zien, beloofde hy my cerftdaags daarom te zullen

fchryven. Terwyl ik nu den tyd der overkomfte van die Scorpioenen, en in-

zonderheid van den rooden , afwachtte, fchoot my te binnen , of niet

miilchien deze Infeften, zo als de Kreeften, door 't kooken rood zouden

worden. Dit bedacht hebbende, moeften. 'er terflond eenigen, tot eene proeve,

aan opgeofferd worden, en hun leeven in 't ziedend Vv'ater eindigen: maar zy

behielden, hoe kort of lang ik ze liet kooken, hunne zvvartbruine koleur; het

welk

zyn voedzel zoekt, zyn verweermiddel, het zy dan doodlyk of niet, nimmer dan tot

behoud van zyn leven. Komt iemand het zelve te ra, of gevoelt het iets ongewoons, dan

denkt het Infeft . om zo te fpreeken , dat het hem gelden 7,al ; het komt daar op uit zyn
fchuilhoek, oui het gevreesde voorwerp, door zyn vei weermiddel, af te weeren, of 'er

zich tegen te verdeedigen, het zy door byten of fteeken , fchoon 't op zich zelve onkun-
dig zy van de gevolgen. Het Dier maakt 'er des geen gebruik van, dan uit hoofde van

zyn gevoel of vrees voor eenig kwaad. En ik zegge, voegde hy 'er by, dat het Dier dus

denkt , om zo te fpreeken ; om dat ik my niet wille inwikkelen , in 't gefchil over het

denkvermogen der Dieren. Ik bedocle flechts aan te mcrkqn, dat de Infeften of Dieren

ïiich allcenlyk van hun verweermiddel bedienen, wanneer zy , naar hun dierlyk gevoel, ge-

vaar loopcn.

De Vertaaler.
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welk myne nieuwsgierigheid des te meer opwaklierdc, om die genen te zien,TAn.

welken uit Italië ftonden te komen. Eindelyk zag ik niyn wenfcii vervuld , en ^^'"^^^

ik ontving met groot genoegen, in een met boomolie gevuld glas, benevens

drie andere Scorpioenen, 'er ook een die grooter was dan de anderen. Ik

nam denzelven, uit oorzaake van het dikke achterlyf, terllond voor een Wyfje

;

dat daarenboven van de anderen, fchoon zy ook roodachtig waren, merkelyk
te onderfcheiden was. Deze Scorpioen viel nochtans zo hoog rood niet uit,

als ik my denzelven, volgens de gedaane befchryving, verbeeld had. Ik hebbe
dit Wyfje, benevens het Mannetje, op Tab. LXVI. afgebeeld; en ze zyn

beiden, zo wel in grootte als koleur, naauwkeurig nagebootll.

S. 6.

Het Wyfje van de \^^ en het Mannetje van de sde Pig, komen, in ge-f'^-

'

ftalte en maakzel, ten volle overeen met den bevoorens befchreeven Oofter-'^" *-

fchen Scorpioen, hoewel ze voor 't overige kleiner zyn. 't Zal derhalve niet

noodig weezen, dat ik my met de befchryving van ieder deel in 't byzond.T
ophoude,' alleenlyk diene ik nog te zeggen, dat het dikke lyf aan het Wyfje
inzonderheid fchoon rood is, doch dat de Kop, benevens de Schaaren en de
Staart, iets donkerer zyn.

§• 7'

Hier boven §, 10. pag. 321. hebbe ik beloofd, de Vangtang of den bek
des Scorpioens nader te befchryven; het wordt nu tyd om myne belofte te

volbrengen. In de i^e Fig. is dezelve door Letter a. aangeweezen ; alwaar ^«'^^ «.

zy werklyk voorkomt als een vooruiclkand gebit, dat zich overdwars opent;
gelyk zulks aan meer andere Infeden te vinden is. Doch als men dit werktuig
door een Vergrootglas befchouvvt, dan blykt wel dra het tegendeel, als te

zien is uit de 3^6 Fig., waarin de bek van een Jtaliaanfchen Scorpioen, ^o'3«

by vergrooting, afgebeeld is. Men ontdekt hier, dat dezelve als uit twee
Schaaren beftaat, die veel overeenkomll hebben met de Schaaren aan de bei-

de voorpooten; behalve dat ze veel kleiner vallen; en, door middel van een
kort en ftomp lid, aan beide de zyden van den eigenlyken bek, hunne inle-

ding hebben. Ieder dezer Schaaren beftaat uit twee vooraan gekromde, fcher-

pe, fpitze deelen; waar van dat gene, het well<, volgens de ligging het bui-

tenfle te noemen, en met bb. getekend is, het ander in lengte overtreft. '^-"''^ '^^•

Voorts is ieder deel in 't byzonder en op zichzelve, aan den binnenflen

rand, met ettclyke fcherpe tanden van ongelyke grootte bezet; en 't binnenfle

onbeweegelyke deel vindt men met eenige ftyve hairen begroeid. Tuflchen
deze beide mondfchaaren nu, als ik ze zo noemen mag, ziet men een voor-

uitfteekend gaffelvormig deel, zie Letter c, 't welk ik de tong noeme, cnL,.;/. c.

dat de Scorpioen raar achteren en vooren beweegen kan; als blykt uit de

vol-
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Tab. volgende Fig. Letter //. , alwaar liet van de andere deelcn afgezonderd, en
LXVI. nog meer vergroot, vertoond wordt. Deze twee grasvormige fmalle tongbladen
Let!, d.

^yj^ ccnigzins geboogcn of gekromd , doorzichtig , en helder geel ; doch in

't midden donker, nadien 'er eene roodbruine ader doorheen loopt; die, ge-

lyk ook de tong zelve, aan den oorfprong breed is, en vervolgens fpits toe-

loopcnde eindigt. Het overige dezer tong is helder, en heeft een lid, gelyk

een lepel, die toegeboogen kan worden.

§. 8.

Na dat ik nu het deel, door middel van 't welke de Scorpioen de fpyze

tot zich neemt, waargenomen had, vcrledigde ik my ook om de opening,

waardoor hy, na de verduuwing der fpyze, het overfchot weder uitgeeft, na

te fpooren. Ik bezag zeer naauwkeurig zo wel de leevende Tyrolfche als de

doode Italiaanfche Scorpioenen ; maar ik kon , noch aan de boven - , noch

aan de onder -zyde, noch aan 't einde van 't achterlyf, noch aan eenig lid

van den Haart, iets diergelyks ontdekken, Eindelyk befpeurde ik aan den

doodcn en in boomolie overgezonden Scorpioen , aan de ondervlaktc van 't

lyf , tuflchen de inleding van 'c laatfte patir pooten , een kleinen wrat met een

L:!t. e. verdiepend puntje , recht onder de op den rug ftaande Letter e. van de 2üe

Fig. Toen ik daar eenige lucht in bües, zag ik met verwondering, dat, zo

wel by 't Mannetje als by 't Wyfje, het achterlyf opzwol en dikker wierd:

doch buiten deze opening en den mond kon ik nergens eenige andere vinden.

OndertulTchen zou ik evenwel die opening niet volftrekt willen uitgecven voor

die gene, w^aardoor de Scorpioen zich van zyne vuiligheid ontlall; noch de-

zelve het Teellid noemen ;
gemerkt ik niet zeggen kan , of hy 'er zich op

de eene of op de andere wyze van bedient. Vlak achter den zo even genoem-

den Wrat is 'er, en aan de Wyfjes en aan de Mannetjes der tegenwoordige

foorte van Scorpioenen, even als aan alle de anderen, een gantfch byzonder

bevi?eegelyk deel te zien, gelykende naar een paar vlosvederen, die haare in-

leding naafl: elkander hebben, en tegen elkander overftaan. Ieder dezer vlosve-

r/g,4. deren heeft tien fpitzen of tanden, gelyk in de 4^12 Fig. te zien is, alwaar ik

ze by vergrooting onder 't oog gebragt hebbc. In deze afbeelding is de op-

Lett. f. gemelde wrat , benevens de verdiepte opening met
f.

en de beide met tien

en gg. fpitzen bezette vlosvederen, die hunne inleding daaraan hebben, met gg. ge-

tekend. Doch of deze laatften aan alle foorten van Scorpioeneji altoos tien

fpitzen of tanden hebben , kan ik niet zeggen. De Heer LiNN.sius fchynt het

tegendeel te Iceren ; dewyl hy, zo als ik boven §. 4. pag. 316. gezegd hebbe,

dienvolgende de Scorpioenen verdeelt; want zyne witte kammen, van welken

hy het getal der tanden opgeeft, zyn niets anders, dan deze beide deelen,

welken ik by Vlosvederen vergelyke. Doch diergelyke kentekens, welken

men eerft met een Vergrootglas moet zoeken, komen my niet duidelyk genoeg

voor. Daarenboven zegt hy ook nog, in zyn Syfiem. Nat., dat de Italiaanfche

Scor-
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Sdorpioen aan ieder zyner kammen 30 tanden heeft; en ik hebbe nochtans Tab.

aan de mynen, dic tjCwislyk Itaiiaanlchen waren, 'er niet meer dan tien kon-^^^^*
ncn vinden.

S- 9'

Op dezen befchreeven Scorpioen zal ik 'er nog een laaten volgen , die

men, op het uitcriyk aanzien, genoegzaam van de voorigen kan ondeifcheiden,

en duor anderen, inzondciliciU uoor den HeerSeBA, reets in afbeelding mede-
gedeeld is. Hy noemt hem

Den Surinaamfchcn Scorpioen,

en ik zal hem dien naam laaten behouden: want onaangezien ik dezen Scor-

pioen in vedcheiden verzamelingen van Inledtcn gevonden hebbe, en ik hem
ook zelf magcig ben, zo heelt my nochtans niemand deszelfs eigenlyke Vader-
land weeten op te noemen.

S- 10.

Vermits deze Scorpioen, niet alleen ten opzichte der koleure, maar ook in

geflalte, van de anderen verlchilt, zie de 5di-- Fig.^ zo is het onderfclieid '^'^^ 5'"

gemaklyk te erkennen. Deszelfs grondverwe is dof bleekbruin; en wanneer
wy 't laatitc lid van den Staart, waaraan de Angel zit, benevens de beide

Sehaaren uitzonderen, zo zyn alle de overige deelen met donkere dwarsftree-

pen en vlakken befprenkeld. Raakende de geflalte van dit Infefl:,' alle deszelfs

deelen zyn fchraal, zo dat hy zich gantfch dor en mager vertoone: ook ziet

men, inzonderheid de beide Sehaaren i/. , benevens het lid van den ftaart, waar-^'^'* '
''

aan de Angel zit, zeer rank, langkwerpig, en met hairen bezet. Het laatfle

lid van den Staart dezes Scorpioens is daarom te merkwaardiger, om dat het,

behalve zyn langen en krommen Angel , nog eene daartegen overlbande korte

fpits heeft; des men hem gevoegelyk den ranken Scorpioen met den dubbelen
jiiigel zoude mogen noemen. De beide oogen, welken wy op Tab. LXV. in

de 2de Fig. by den OoRerfchen Sccwpioen reets by vcrgrooring gezien hebben,
ilaan ook hier, zo als by den voorigen Italiaanfchen Scorpioen, in 't midden
op de bovenvlakte van 't borfllluk. Doch betreffende de blinkende knopjes,

die van zommigcn insgclyks voor oogen gehouden worden, en voor aan den
rand van 't borfUluk zitten, desaangaande kan ik alleenlyk zeggen, dat ze ook
aan dezen, zo ais aan do voorigen, gevonden worden.

§. ïi.

De mecfle en bykans alle Schryvers getuigen, dat de Scorpioenen hunne
3^e Deei oms Stuk. V v Jon»
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Tab. Jongen Icevendig ter wacreld brengen ; doch geen van allen geeft 'er ons een
LXV'I. cniitandig bericht van. Die hield my nog gcduurig in twyffcl , of het wel zo

ware; tot dat cindclyk het gene 'er de Heer Redi, in zyne Opmcula Pan L
p. 72, van zegt, myne tvvyffeüng grootendeels wegnamc. Hy heeft zich naani-

ivk, gelyk hy verhaak, cene tamelyke menigte Scorpioenen uit de gebcrgtens

by Pijïoja hiaten brengen; 'er eenige Wyfjes, die aan de dikte van het ach-

terlyf genoegzaam van de Mannetjes te ondcrlchciden zyn, uitgezocht; en

dezclven den 20 July in byzondere Glazen gedaan, zonder 'er eenig voedzel

by te doen. Voor den tyd van baarcn, zegt hy, lliervcn 'er ettelyken, doch op den

5 ylugufïus bragt een dier Wyfjes, geen Elf Scorpioenen, gelyk PHimis en

Zdrifioteles gemeend hebben, maar wel 38 Üuks jongen ter waereld,die allen wel

gevormd waren, en eene witte Melkkoleur hadden; welke echter van dag toe

dag donkerer wierd. Wyders meldt hy ons, hoe een ander Wyfje, in een ander

verblyf zynde, op den 6 dier maand 27 jongen van gelyke koleur baarde;

welke laatften, zo wel als de eerften, aan 't lyf der moeder fcheenen vaft te

hangen. Volgens zyn bericht leefden zy den 9. nogalremaal; doch vervolgens

ftierven dagclyks eenigen van dczelven , tot op twee na , die den 24 ^uguftus

nog leefden , en toen ook het leven verlieten. Ondertudchen was hy ook

begeerig geweefl: om te zien, hoe deze Infedten nog voor de geboorte in de

Baarmoeder gefield waren ; hy had ten dien einde verfchcidjn Scorpioenen

geopend, en 'er wel geen eveneens getal, maar nooit onder de 26, en nooit

boven de 40, in gevonden. Zy hingen allen, zegt hy, aan een langen draad,

en waren met een dun en byna onzichtbaar hiiidje overtoogen; zo dat het

eene Scorpioentje, door eene foort van afTchutzel, gelykende naar een tederen

draad, volkomen van het andere afgefcheiden ware. Dit verhaal van Rf.di

zette my insgelyks aan, om de inwendige gelleltenis der Scorpioenen te onder-

zoeken; en, by gebrek van leevenden, moed my een paar myner doode Itali-

aan fchen , die ik in olie bewaarde, hier to; dienen. Maar ik ontdekte 'er

niets anders in, dan eene foort van Bry, waarmede ik het gancfche lyf gevuld

vond; dezelve was echter by 't Wyfje meer korlig, en by 't Mannetje meer

melkachti»'; zo dat ik myn onderzoek te vergeefs ondernomen fcheene te

hebben; ten ware dat de korlige Bry in 't lyf van 't Wyfje uit loutere Eieren

beftaan had. Want fchoon Redi zegge, dat hy jonge Scorpioenen ter waereld

heeft zien komen, fpreekt hy 'er echter niet omüandig genoeg van; en hoe-

wel de jongen aan 't lyf der Moeder fcheenen vafl: te hangen , volgt 'er nog

niet uit, dat ze niet alvoorens uit de Eieren voortgekomen waren; daar 'c

bekend is dat 'er eene zekere foort van Aardfpinnen gevonden wordt, die

haare jongen ook aan 't lyf draagcn , en echter vooraf Eieren gelegd hebben.

Om deze reden nu hebbe ik boven gezegd, dat de Heer Redi myne tvvyffe-

ling wel meerendeels, maar niet ten eenemaal, weggenomen heeft.
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§• 12.

Het gcmcene zeggen is, dat de Scorpioen zich met xyn eigen Angel dood- Tas.

ftcckt , wanneer men een kring van gloeiende kooien rondsom hem maakt. De LXVI.

Heer Maupertuis heeft 'er de proef van genomen, en gezien, dat de Scor-

pioen zich gecnzins met zynen Angel verroerde , maar aan de kooien verbrandde.

ik hebbe 'er eens een paar in een glas gedaan, en in de zon gezet, welke

zy niet wel verdraagen konnen; en toen gezien, dac de een den ander, en

zy dus wederzyds elkander, met den Angel kwetllen, zo dat ze ook kort

daarna beiden ilierven. Het is veelcn vreemd en als een wonder voorgeko-

men, dat 'er ook by ons zomtyds leevende Scorpioenen gevonden worden;

gelyk 'er zo reets tweemaalen in ons Tuighuis diergelyke Infeften gezien zyn.

Doch zulks verwondert my in geencn deele; nademaal ik weete, dat 'er met

de Oranje - Appelen , welken uit Italië tot ons overgebragt worden, mitsgaders

met de boomen dezer Vruchten , welker wortelen met mos of diergelyke ge-

waflen omwonden zyn, ook ligtlyk Sco)"pioentn overgebragt konnen worden.

Doch doordien ons Climaat veel te koud voor dit Infeét zy, zo is 't niet wel

mogelyk dat zy 'er lang in 't leven blyven, veel minder dat zy hun geflacht

onder ons zouden voortplanten: immers zouden zy, zo dit gefchiedde, veel

gemeener, en in eene gTooter menigte by ons te vinden zyn.

De Hazelnoot-Worm, benevens deszelfs Eigenfchap-

pen, en de daar uii voortkomende Snuitkever.

§. I.

De Snuitkevers maaken de vierde van de zeven Claffen der AardkeversTAs.

uit, waarvan ik de verdeding in het tweede Deel myner Natuurlyke

Hiftorie der Infcdien, in het Voorbericht voor de Eerfte Clafle der Aardkevers,

opgegeevcn hebbe. Zy omftnan, gelyk andere Kevers, uit een Worm, die,

door geen byzonder en eigen Kenteken, van de overige Keverwormen onder-

fcheiden is. Eenige Wormen der Snuitkevers toch gelyken , zo in koleur als

maakzel , naar de Wormen , waaruit de Aardkevers der Eerde Cladè voort-

komen; inzonderheid die genen, welken in de Hazelnooten en andere Vruch-

ten leeven: zommigen hebben wedor meer overeenkomfl: met de Ballcrd-Rup-

fen, waaruit de Bladwespen ontllaan ; ettelyken hebben in 't geheel geene,

en anderen meer dan zes pooten. Maar zo dra zy in eene Pop veranderd

zyn, vertoont zich reets de verfcheidcnheid door den Snuit; die naderhand,

wanneer ze Kevers geworden zyn , nog duidelyker te zien is. Voor 't overige

hebben 2e in de Poppen -geftalte veel mee andere Poppen gemeen; en de

i Vv 2 ver-
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Tm< verandering van een Worm in eene Pop gcfchiedt ook op geen byzondere.
LXVII. niaar op verlchillende wyzen, en indiervoe_^e als dezelve by andere Wormen

gezien worde. Men vindt 'er die zich in of buiten de aarde omfpinnen, maa-
kende een Eirond v/eefzel; en men ontdekt 'er ook v\^el, die zich, zonder fpinzel,

in de aarde verbergen; waarin ze zomtyds, den gantfchcn winter door, tot in

de volgende maand Juny , blyven liggen, eer ze de verandering in eene Pop
ondergaan. Het byzonderfle van deze en diergelyke verwiflelingen meer, za!

ik, by de befchryving van iedere foort, niet vergceten aan te merken.

Vermits nu noch de Worm, noch de Pop, iets heeft, dat Inm reclit duide-

lyk byzonder eigen is, zo kan het onderfcheid van dit Infcdl eerll: volkomen
bepaald worden, wanneer het, in zjne laatfle geflalte , als een Kever verfchync.

Hier toe gekomen zynde is het door zynen voor aan den kop uitdeekenden
Snuit of Snavel, waarvan het den naam heeft van Snuitkevcr, uit andere Kevers
zichtbaar te onderkennen. Aan 't beneden einde van dien Snuit is gemeenlyk
de mond; en omtrent het midden van denzelven hebben de beide Sprieten

hunne inleding; hetwelk aan de Pop, fchoon 'er de Snuit, als gezegd is,,

reets aan befpeurd konne worden, niet zo duidelyk te zien is.

§•3-

Deze Snuitkevers zyn van veelerleien flach. De Heer Linn^us heeft 'er !n

Z'jne Fauna Suecica^ daar hy ze Curciillones noemt, 33 aangehaald en be-

fchreeven; van welken ik de meeflen, zo niet allen, bezit. Ze zyn, behalven

door hunne grootte , voornaamlyk door den Snuit, van elkander te onderfchei-

den; dezelve is by zommigcn lang, by anderen kort, en wederom by anderen

zeer kort. Zomtyds ziet men den Snuit nederwaarts kromgeboogen , en zom-
tyds rechruitftaande ; dan eens is hy dik, en dan eens dun. De overige Eigen-

fchappen dezer Kevers, welken ons de byzonderc foorten aanduiden, hebben
ze ook met anderen gemeen. Dus zyn ze, ten aanzien van 't lyf, nu lang,

dan fmal, en dan fpilvormig; etielyken zyn kort van lyf, eenigen ftomp, en
wederom anderen dik. M;'ni;m.al is hunne bovenvlakte, zo wel aan 't borfi:-

ftuk als aan de vleugeldekzels, zeer rondverwulfd en verheven; doch ook
menigmaal vindt men dezelve plat en vlak. Zommigcn hebben vleugeldekzels,

die met verdiepte vooren, en met verheven halfronde hoogtens, in delengte,
cicrlyk pronken ,• terwyl anderen met verheven en verdiepte punten bezet zyn.

Men telt hier, gelyk aan de overige Kevers, en eenige andere Infeften, zes

pooten.

Raakende de koleur dezer Kevers, dezelve is, naar de verfcheidenheid van

foorc,
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{bort, insgelyks zeer veifdiillend. Dienvolgende praalen zy zo wel niet groene, T,\r,

geelc, blaiuiwe en roode kolem-en, als mee den Ichoonlten Guud-en Zilver- LXVlI.

glans, gelyk aan dien der zogenaamde Goud -Torren. Veelcn hebben, in een
donkeren, zwarten of bruiiien grond, heldere punten, of zo wel overdwars

als fchuinsloopende ilrccpcn, die menigmaal donker zjn, en in een helderen

grond liaan: behalve d^icn zyn 'er weder anderen, wier vleugeldekzcls eene

heldere bezooming hebben. Zonimigen zyn ten ecnemaal zwart, en eenigen

vertoouen vermengde kolcuren, zouder eenige cierauden.

•§ 5.

De fpyzc dezer Kevers beflaat gewoonlyk in vruchten en planten. De
Wyfjes, door de paaring bevrucht, leggen hunne Eieren, of in de jonge
bladen der boomen, waarin zy dezelven zo vall wceten te wikkelen, dat

niemand in flaat zy zodanig een blad, zonder net te fcheuren, weder te ont-

rollen; of zy leggen ze aan en in de üammcn en wortelen der planten,- ook
zomwylen in derzelver vruchten. En uit deze Eieren , die gcmeenlyk kogel-

rond, en ligt -geel van koleur zyn, komen ten bepaalden tyde die Wormen^
van welken ik in 't begin gefproken hebbe.

§. 6.

Byaldien ik nu alle de foorten dezer Kever -Claflè wilde befchryven, zo
zou ik 'er gcmaklyk nog eeniie Plaaten mede konnen vullen. Maar gemerkt
alle de befchryvingen van Infccten, die ons geen volledig bericht van dezelven

geeven, aan veelen, en ook aan my, zeer droog voorkomen, en dat meer is

van weinig nut zyn, zo zal ik my -hier toe niet inlaatcn; trachtende altoos,

zo veel in myn vermogen is, de volkomen gefchiedenis van een Infeét mede
te deelen. Uit dien hoofde neeme ik voor eerll: uit deze Claflè

De^ S N u 1 T K E V E R , die uif den Hazelnoot - ÏForm
voortkomt,

h- 7'

Het gebeurt menigmaal , dat men eene Hazel - of zogenoemde Lammers - noot
kraakt, welke men voor gaaf en fchoon aanziet; en die echter een Worm in

zich heeft, welke de kern of pit allengskens verteert; veeltyds wordt dezelve

in den Herfll in deze vruchten gevonden. Nademaal nu deze Wormen niet uit

de Noot of uit zich zelven ontdaan, zo is de vraag, hoe zy 'er inkomen," te meer
dewyl men gcmeenlyk gecne merkelyke opening aan de Nooten gewaar wordt?
Dk Iaat zich op de volgende wyze verklaaren. Zy, die de velden en bofehen,

Vv 3 daas
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Tab daar Ilazcinootcn groeien, veel bezoeken, zullen dikwyis gezien hebben, dat
LXVII. '(jp^ (Je gcincfche maand Augttjitis door, en mcnigvvert" nog laater, aan de

ftmiken van dit gewas eene foort van kleine Kevcrtjes gevonden wordt, die

men, inzonderheid door hunne Ihuicjcs, gemaklyk van de andere Keverlborcen

kan onderfcheiden. Ligclyk heefc men wel eens opgemerkt, dat deze Kevers

dikwyis zo vlytig heen en weder wandelen, dat het fchyne als of ze met

allen yver iets opzochten; en 't is te vermoeden, dat zulks ook wcrklyk plaats

heeft. Ze zoeken dan waarfchynlyk hunne Gade, dewyl ze veelal omtrent

dezen tyd gepaard gevonden worden; wanneer altoos het Mannetje, gelyk by

andere foorten van Kevers, op den rug van 't VVyfje zit. Daar nu ook andere

Kevers zich met de Hazelnootftruiken genecren , zo trachten de Wyfjes insge-

lyks hunne Eieren, wanneer zy dezelven moeten leggen , op eene zekere

plaats te bezorgen, alwaar de daar uit voortkomende Wormen hun genoegzaam

onderhoud en voedzel konnen vinden. Deze plaats dan is doorgaans, eene op

dien tyd, nog groene en weeke Noot, waarin de Kern nog klein is. De
Kever boort 'er mee zyn Snuit in, en ontdekt daardoor, niet alleen of de

Noot gezond en goed zy, maar ook, of 'er een ander niet airede ccn Ei in

gelegd hebbe. Ter dier oorzaake, worden 'er niet ligt, en ik mag wel zeg-

gen nooit, twee Wormen in eene Noot gevonden. Als de Kever bemerkt dac

de Noot zo gefteld is, dat ze hem tot zyn oogmerk konne dienen, dan weet

hy 'er een Ei zo wel aan te hechten, dat het vaft blyve zitten. Hier op

komt 'er, na veertien dagen, een Worm uit voort; dat echter ook menigmaal

wel eenigc dagen laater gefchiedt. Deze Worm bereikt, in de volgende maand

van September of Otlober, zyne volkomen grootte, en dan vindt men vaak,

niet zonder gemelykheid, een Worm met zyn vuil, in plaats van eene Kern,

in de Noot. Gebeurt het, dat de Worm uit het Ei kome, eer de kern nog

groot genoeg zy, dan voedt hy 'er zich mede zo lang als die duurt; en vergaat

of fterft daarna; dewyl hy, by gebrek van pootcn, niet kruipen kan, om in

eene andere Noot te komen; de Noot blyft dan ledig en verdort. Maar als

de kern zo groot is, dat ze de fchaale behoorelyk vuile, dan heeft de Worm
fpyze genoeg tot zyn volkomen wasdom toe. Dezelve woont dus in de Noot;

en men kan uiterlyk aan zulk eene Noot , behalve ettclyke kleine bruine

Fig-1. ftipjes, niets byzonders bemerken. In de met letter a. getekende Noot van de

Lelt. a, irte Pig, befpeurt men dicrgelyke flippen of punten, die altoos tot een gewis

kenteken zyn,- dat 'er in die Noot, zy moge ledig en verdord weezen, of

nog goed fchynen, een Worm gewoond heeft, of dat 'er dezelve nog ia

huisvell.

% 8.

Zo dra de Worm in de Noot voiwaflen is, byt hy door derzclver harde

fchaale heen; het zy ze nog aan den ftruik zitte, of reets ter aarde gevallen

zy; welk laatfte veelal plaats heeft; aangezien zodanige Nooten, gelyk andere

vruch'
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vruchten, die met wormen bczec zyn, eer d.m de overigen ryp worden, en Tai;.

derhalve ligdylc afvallen. In zalke iSloocjn ziet men dan altoos, gdyk Lector "-^^''^

b. van de i'ie fig, aantoont, een rond gaatje; en wanneer men de wydte '^'^z'. *•

van 't zelve met de dikte \in den Worm vergclykc, zou men niet zeggen,

dat hy door dat gaatje uit de Noot gekomen was; maar wanneer hy 'er met
den kop door kan, dan volgt het weeke lyf gemaklyk. De ade fjg, vertoont ^^" -*

ons dien vVorm kruipend en uitgerekt; waar tegen hy in de 3^1e Fig. gekromd'^''
^*

en op den rug liggende gezien wordt. Deze foort van Wormen komt meeftal

overeen met die genen , waaruit de Aardkevers der Eerlte Claiïè gebooren
worden; alicenlyk zyn ze aan 't einde met geen zo graauwen zak voorzien;

doch voorts hebben ze mede zodanig eene helder okergeele koleur, en over-

dwars loopcndc vouwen of plooien; benevens een diergelykcn blinkenden,

ronden, bruinrooden Kop; achter welken, op den eerllen ring, twee vlakjes

van de eigende koleur Ihan. De buikpootcn ontbreeken aan dezen Worm;
en hy heeft, in derzelver plaats, op alle de ringen van onderen, ter weder-
zyde, kleine wratjes; en aan de drie eerilen zyn zes korte, naauwlyks zicht-

baare klaauwpootjes; waar mede hy echter op een vlakken grond nog maar
langkzaam voortkruipt. Hy begeeft zich ook deswegen, wanneer hy buiten de

Noot is, terftond in de aarde; als zyn gewoonlyk verblyf, waarin hy het

bell voortkomen kan. In de Kokosnooten wordt ook zomwylen een Worm
gevonden, hoedanig een ik 'er ook zelf, hoewel dood, in gezien hebbe, die

in gellalte en vorm met den tegen woordigen volkomen overeenkomt, maar
veel grooter is; 't welk my doet denken, dat 'er msgclyks een groocer Snuit-

kever uit voortkomt.

% 9-

Vermits ik nu zeer begecrig was, om de Hazelnoot - Wormen in hunne
verandering te befchouwen, zo hebbe ik 'er, vcrtcheiden jaaren achtereen, in

OEfober en November veelen verzameld; welken ik in glazen, half met aarde

gevuld, en met eene Zoode bedekt, bewaarde. Ik zag by die gelegenheid,

dat ze zich ten eerlten in de aarde begroeven, en 'er den gantfchen Winter
over, zommigen tot in de volgende maand Juny^ in de gellalte van Wormen,
in bleeven liggen; en vervolgens, in de daar toe vervaardigde holen, in zodanige

Poppen veranderden, als 'er eene in de 4de Fig. te zien is. De koleur van /T/^j.
4.

de Pop was, gelyk te vooren die van den Worm, helder okergeel; doch

voor 't overige was 'er niets meer van de gedaante des Worms, maar wel alle

de kentekens van den toekomenden Kever aan te befpeuren. Aan 't laaifle lid

ontdekt men twee korte fpitzen, die der Poppe ter omkeeringe in haar hol

dienen; waar mede ik haar menigwerf met eene groote fnclheid hebbe zien

wenden en keeren.

S- 10.
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§. 10.

T.iB. De Kevers, die in cle Poppenhiiid beflooceii waren, begonnen in de maand
LXVII. ^iugiifius, van den ecrllen tut den twintigllen, hunne tedere beklcedzels al-

kngskens afteleggcn ; maar ze bleeven nog wel acht dagen, om dat hunne

deelen de bcnoodigde haidigheid nog niet hadden, in de aarde. r>Ia verloop

van dien tj'd kwamen zy uit hunne donkere wooning, te voorlchyn, in de

6^'
S'^'^3*'"^^

"^^^ zodanige Snuitkevers, als ik 'er twee in de 5de en 6'^ Fig. af-

gebeeld hebbe. De eerfte vertoont het Wyfje, en de laatfte het Mannetje;

dat altoos dunner en fchraaler is; voorts zyn ze elkander zo gelyk als het

eene Ei 't ander. De kleine kop, het borlllUik, en de vleu.;eldekzcls hebben, aan

beiden, op hunne rond - verheven bovcnvlakte eene geelbruine koleur, en de

J'S- 7' zes pooten zyn gcelachtigrood. In de 7^^^ fig, hebbe ik den Kop, mitsgaders

den nederwaarts geboogcn Snuit van dezen Kever, als zynde deszclt's voor-

naamfte kenteken, by vergrooting onder 't oog gebragt, om 'er een des te

duidelyker begrip van te geeven. De Kop is kogelrond, en als een ftuk vilt met

geelbruine haircn bezet. Dezelve heeft twee platronde zwarte oogen, gemerkt

Le.'i. cc.met CC', en tuilchen dezen zit voorwaarts de Snuit vad; die vooraan zyn, zo

lelt. a. 't fehynt, ilompe einde 0'. met twee korte fpitzen voorzien is; en aldaar be-

vindt zich ook de opening van den mond. Byna in ^t midden van dezen

Lett. e e.Cnuk e e. hebben de Sprieten hunne inleding. Ieder derzelven beflaat uit twee

deelen. Het eerfte, waarmede de Iprieten himne inleding aan den fnuit heb-
Lett, f. ben, (Irekt zich uit van e. tot aan f.\ zynde op het einde 'kolfachtig, en ook
Lett. g. roodbruin van koleur, gclyk de fnuit. Het ander deel van f. tot g. heeft tien

kleine leden of afdeelingen, van welken het laadle het diklle is. Lik dezer

leden is aan 't dikfte deel roet een hairrje bezet; en de koleur is helder- bruin.

De voornoemde 5^6 en 6^te Pig^ toonen ons vvyders ook, dat deze Kever

zyne iprieten op onderfcheiden wyzcn draagt, en deze! ven herwaarts en der-

waarts beweegt, waar door dan de fnuit geduurig eene andere gcltalte krygt;

nu eens die van een drietandigen gaffel , en dan die van een boog en pyl ; om
welke reden ook -eene foort dezer Kevers in de wandeling de Boogjcbtttter

genoemd wordt. Zo veel hebbe ik noodig geoordeeld van den Hazelnoot-

Kever te melden; en, voor dat ik fluire, moete ik 'er nog byvoegcn, hoc 't

my verwondert, dat 'er geen Vv^orm in de Walnooten komt: immers ik hebbe

'er nooit eenigcn Worm ingevonden. Zou 'er het fcherpe en Ib-enge fip der

buitenlle fchille, waarin de Nooten geheel bcflooten zyn, wel de oorzaak van

weezen? Dit komt my zeer waarfchynlyk voor; te meer, devvyl geene Rups,

zo veel my bekend is, op de bladeien van deze boomen aaft.

§. II.

Vermirs 'er nog mer'elyke ruim'-c op dc7e P'ait overbleef, zo hebbe ik goed

pev inden, 'er nog een «ndcr Inieft, tot de^e Ciafle behoorende, op aitebeckien,

iiaamlyk

:

Den
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De?i Snuitkever (Jer N^gelftruiken ; getekend met
A, B, C, D.

Een myncr Vrienden bragt my, in de maand July^ crtelyke Wormen, Tab.

van gedaante, zo als 'er een by Letter A. op Tab. LXVil. te zien is; ^'^^^7, j
bericht, dat hy denzeiven gevonden had aan den Struili van een Nagelbloem ,

*

wiens bladeren zy gegeetcn hadden; ook aten zy, toen ik hun diergelyk

voeder gaf, hetzelve nog twee dagen met zeer veel fmaaks. Nadien ze my,
buiten dit bericht, onbekend waren, zo bevlytigde ik my, om hen, met be-

hulp van een vergrootglas, des te naaiiwkeuriger te bcfchouwen. Dit doende

befpeurde ik 'er niet alleen een kleinen, zwarten, kogelronden kop aan; maar

ik ontdekte te gelyk , dat het ranke lichaam van vooren met zes fpitze klaauw-

pooten, en voorts met zeven paar (lompe buikpooten, benevens een nafchui-

ver, voorzien was. Vermits ik nu dit aantal buikpooten, en den ronden kop,

tot hiertoe voor een eigen kenteken der Rupfcn, waar uit de Bladwespen

voortkomen, gehouden had; dewyl het lyf myner kleine Wormen daarenboven

vol dv\'arsvouwen was, gelyk dat der gemelde Rupfen; zo ftelde ik vaft dat

'er ook Bladwespen uit voortkomen zouden, en in die verwachting verzorgde

ik myne Wormen op hun beft.

§• 12.

Deze Wormen hebben, wegens hunne fchoone koleuren, eene zeer fraaie

ged.iante. Het gantfche lyf is op de ronde bovenvlakte fchoon roozenrood;

en door 't midden van dezelve loopt eene heldergeele linie; waar tegen de
ondervlakte , zo als de beide zyden en de 20 pooten , blaauwachtig groen

zyn , en de hals naafl den kop een helderen ring heeft. Na dat ze volwadèn

waren, maakten zy, zonder alvoorens in de aarde te kruipen, een geelachtig,

doorzichtig weefzel, gelyk de Rupfen der Bladwespen: dit meer eivormig

dan rond weefzel , is by Letter B. te zien. Na dat de Worm acht dagen in Utt. B.
dit Spinzel gelegen had, ontdekte ik 'er eene Pop in, niet minder fchoon

van koleuren, dan de Worm gcweeft was. De Fig. Letter C vertoont dezelve. £«//. C.

De bovenvlakte van 't lyf is fchoon carmynrood; de ondervlakte helder -geel; de

vleugelfcheden, benevens de kop, vertoonen een fraai blaauwachtig -groen ,•

en als men haar aanraakte, gaf zy terftond haare gevoeligheid, door eene

fncllc beweeging, te kennen,

S- 13'

Ten laatfte kwam 'er, toen myne Poppen tien dagen gelegen hadden, tot

myne verwondering, in plaats van eene Bladwcspe, een Snuitkever uit te

voorfcbyn: zo als 'er een by Letter D. afgebeeld is. De Snuit was evenwel Z.f//, D,
Zde Deel ide Stuk. Xx aan
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Tad. aan dezen niet half zo lang, als aan den voorigen,* maar ik vond denzelven naar
^^^'^ gcradc dikker. Hy had cene geelachtige bruinroode kolcur, gelyk aan die der

vlcugoidckzelcn; en dezen waren met verheven en verdiepte linien in de lengte

doortoogcn. Het halsfchild was zwartgroen, in 't midden met een helderen

ftreep; en de zes poocen vertoonden zich insgelyks zwart -groen. Voor 't ove-

rige niOLte ik nog aanmerken, dat deze Kever, wanneer men hem aanraakt,

het gevaar niet zoekt te ontvluchten,' maar alleenlyk den kop en (hult onder

het borllfluk te zamen trekt, van zyne plaats op de aarde ncdcrvalt, en dus

een tydiang gantlch onbcweegelyk liggen blyft; he: welk, zo niet alle, toch

de meefte 5nuitkevers doen.

Befchr^ving van vyf vcrfcheUen Rupsen; behoorende tot

de tiueede Clajje der Ncichtvlinders.

S- I.

Tad.
LXVIII

't T s niet alleen de tamelyke voorraad van Rupfen , die ik federt 1 1 jaaren.

J_V(.r^ameld en afgebeeld hebbe, welke niy nu doet btfluitcn, om oo¥

zodaniü,en uit te geevcn, wier gantfche Verandering my nog niet bekend is;

maar ttlFens het verlangen der Liefhebberen, welken myne afbeeldingen ge-

zien, en my daarom verzocht hebben. Men heeft 'er te iVerker op aan licftaan,

om dat men geloofde, dat daardoor mifTchien aan ander n gelegenheid geuee-

ven kon worden , om 'er een omlhndiger bericht van niide te deelon. Diea-

Fig. I. volgende vertoooe ik hier in de i^e Fig.

Bene hyzondere geelachtig- groene Rups met verheven ringen ^

veek korlige punten, en een witachtigen zyden-flr-eep.

%. 2.

Deze Rups hebbe ik in de jaaren 1745 en 1746. aan een Wollenwilli.Te-

boom, op den voorgrond van een bofch, gevonden. De eerftemaal ontdekte

ik dezelve in de maand Jitl'j^ doch pas half volwafTen; en de tweedemaal in

de maand Augufitts^ warneer ze, bykans volwaflln, haare volkomen grootte

genoe;:;zaam bereikt had. Zy was toen, uitgeflrekt zynde, wel twee en een halven

duim lang; doch in 't zitten Ichecn ze korter, om dat ze zich dan wat meer

in een kromp. Het zien dezer laatile Rupfe verheugde my inzonderheid, om
dat ik de eerfte, door de by de Liefhebbers der Vlinders zo zeer verwen fel te

Sluipwespen, verlooren had. Ik vond des mjn verlies niet alleen vergoed,

•maar
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maar vkide my ook met de hoop, dat die Rups, wegens haare grootte, Tab.

naby de verandering zou weezen; ithoon ze by my nog eenige dagen fmaaklyk ^XVIII

ace van de Wolkwilj^ebladeren.

§. 3-

Dat nu deze byzondere Rups tot die genen behoort, welken zelden gezien

worden, blykc, myns oordeels, duidclyk daaraan, dat dezelve my in de ver-

fcheiden boeken, die van de Infcftcn handelen, en welken ik met veel op-

let' endheid doorbladerd hebbe, nog nooit voorgekomen is; ook hebbe ik 'er

«immer ccne belchryving van gevonden, üewyl ik nu benevens ék Rups, ook
de Pop en Vlinder diene te kennen, wanneer ik, bcllaanbaar met mytie eens

gemaakte verdeeling, zal vaftftellen , tot welke ClafTc deze of gene Rups te

brengen zy; zo kan ik van de tegenwoordige, by mangel van den Vlinder,

wet geen zekerheid bepaalen, of ze tot de eerfle dan tot de tweede Clafle

bchoore. Byaldien ze een Staartpunt had, zou ik haar in de eerlle Clafle der

Nachtvlinders plaatzen : want buiten dit ontbreekt haar niets van 't gene

,

waardoor zich anders de Rupfen de;:er Clafle van anderen onderfcheiden. Dan
dewyl *er geen het minfte teken van een Staartpunt aan haar te bekeuren zy,

gclyk nog aan die, welke m \ eerfle Deel myner Hillorie, in de eerlïe

Clallè der Nachtvlinders, op Tab. V. afgebeeld is, als aan welken toch eenig

teken van een Staartpunt gevonden woi"dt; zo hebbe ik haar onder de Rupfen
van de tweede ClafTe der Nachtvlinders ecne plaats ingeruimd*.

S- 4°

* Deze groene Rup»> wellte èe Iletf Rë/er hier, volwaffèn aynde, befchryft, eU' op Taé
LXVllI. Fig I'. afgebeeld heeft, is eece der merkwaaidiglten onder alle de Rupfen, die

in Nacht vl'.ndeis van de Tweede Clallè veranderen. Als men dezelve in haare jeugd, en
jiog vour de dejde verwiflèling van luud, vindt, zou ook de befte kcnoer zich niet be-
denken, om, met den Heer Riifef, haar voor eene Rups, tot de Eeifte Claile der Dag-
vlinders behoorcrde , te houden Want ichoon ze in haare jeugd geen hartvormig verdeelien
Kop hebbe, zo verfchynt ze nochuns hl' dien tjd , tot aan de derde veiwifieling van
iu^d, met even zo'knige Doonilpitzcn bc?.et , als andere Ruplên, ti:e in de cerfte Clafle

der Tagvlindcrs ie plaatzen zjn. Röfci heeft haar op de volgende TaA. LXX , naar ecne
*fhceld.ng, die hy 'er in 'i jaar 1745 uit Kon.ngsbergen- van ontving, in Fig. 4. « en
Ffg 5 /» in haare jeug-ieb.ke gellahe, met haare karmyiiroo.ie Doornlpitzen, als eene tot
«Ie ceifte Clafle der Dagvlinders behooren^ie Doorn - Ruplèn , onder 't oog gebragt; en hkld
dezelve ook voor ecne Rcps van die ClaiTe; tot dat hy in handen kricg het Elf<ie Deel
dtr van den Heer Hofiaad en Prof. Kiiefnci: , te Cottingen in 't Hoogduitfch ouergc7ctte
Ve;hmid«litigei^ over df Naluiirlcere (s'c. van de Koninpl. Academie der Weetenfchappcn j
«n in 't Zelve de g^antlche vciar.denrg dezer Ruple belthrecven en afgebeeld vond. "Toen
ïag hy ecrll, dat de groene Rups, van hem op de volgende Taè. LXX Fig- 4 a. in haare
reille jeugd met karu)yr,ioode Doorneili afgebeeld, by meerJer waddom, oe Dijornlpitzen
»eilittt, de gci*alfe Her tegenwoordige, op 7/?è. LXVIII. Fig. «.afgebeeld, aanneemt, ci* ver-
volgens in 'itn fchocnen Nachtvl uder der tweede Claffe verandert; dicni hy in 't valgende
Vierde Deel van dit Werk, op Tnb VII Fig ^ en 4 zeer naiuurlyk aÉjebsc'd h-cft; en
wellen de Heer Lin!h?us N. ed XIf p 811 I'èalcsnO' /tttacus Ta» noemt. De Heer Ge-
IkeiMe Rc;a4 Rait», ^ic dezelve ia. de etnoerade Veihandeiing, bcickw^vok liee&, noemt

Xx ». Iu«r
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§. 4.

Tab. De ongemeen fchoone ,
geelachtig - groene koleur dezer Rupfe , die eigenlyk

LXVlir. alleen het bovendeel van 't lyf bellaat, doordien de kop, de hals en de gant-

fche ondervlakte, benevens de pooccn» blaauwaehtig- groen zyn, is, even als

op die genoemde deelen, n-ïcer dof dan glanzig; gemerkt de gantfche huid

met veele verheven tedere korreltjes bezet is, en 'er uitziet als Chagrynleer.

De Kop is meeftal rond, en de bek geel van koleur. Het halslid ziet men
van vooren wat fcherp opgeworpen; en 't heeft aldaar, geiyk ook aan beide

de z\den, eene hoog-geeie bezooniing; hoedanig eene bczooming 'er mede
aan den Staartklep, over de beide Nalchuivers, te zien is. Van deze geele

bezooming aan den hals af, loopt 'er van onderen, ter wcderzyde van 't lyf,

een vvitachtige zoom , waardoor het bovenlyf van 't ondcrlyf afgezonderd

wordt. Alle de leden of ringen, (den hals en het daarop volgende dwars ge-

vouv.'cn lid, benevens den Nafchuiver uitgenomen,) hebben van boven, in 'c

midden , eene byzondcre , voorwaarts gefpleeten of iugediepte verhooging ,

waar

haar Bladrups t iicH onthoudende aan de wilde Appel -, Boeke - en Doornboomen. Eea
myner Vrienden heeft deze Rups met de bladeren van den Boekeboom gcipyfd; en

opgemerkt dat zy in haaren volwaflèn toeltand niet altoos groen , maar lomtyds
ook vleefchverwig gevonden wordt. Hy is zo gelukkig gewecft , van eens 94 Eieren

'

van één enkelen Vlinder te krygen. Deze Eieren 1 uit welken die merkwaardige
fcort van Ruplen voottkomt, zyn volgens eene afbeelding, die de geleerde Heer
Paftoor Goeze in Qiiedlingburg my mede gedeeld heeft , tauielyk groot, meer eirond dan

kogelrond, glad, en bleek- geelachtigbruin van koleur. Dees beroemde Geleerde fchrcef my
in dato 5 Maart dezes jaars I775> de volgende omlhndigheden : ,,Bygeval komt de Rups,

«van Phal. Tau- Linn. met de roode Doornlpitzen gedoomd uit de Eieren Gy zult 'er in

.,het Vytde Stuk van den Walchiichen Natuur -Onderzoeker meer van vinden. Men gaf te

,, Berken-, Sleen-en audere bladeren; maar ze zyn geftorveu. Jammer is 't, dat wy het

„ tydpunt niet konden zien, wanneer zy de Doornlpirzen afleggen. Waarom brengt deze

,. fbort van Rupfen die Doornfpitzcn mede uit het Ei. daar v.e dezclven toch naderhand

„weder veilielt.',, Dit zeilde herhaalt dees beroemde Geleerde in eene Aanmerking, welke

hy gevoegd heeft by de Hoogduitfche ^'overzetting van de Verhandeling van Aew Heer van
Geen, nopens de Gefchiedenis der Infeöen, eerfte Otiartijl, eerde Afbeelding, pag. 6. Ik

aoeme de voortkomft dezer Rupfen met Doornen uit een Ei deswegcn merkwaardig, ra-

dien andere Doorn -Ruplen haare Doornfpitzen niet mede brengen uit het Ei, maai- dezelvcn

eerft naderh.ind, ua de verwiiTeling der eerlte huid , verkrvgen. Byaldicn nu de Heer Prof.

Goeze deze R.upfen werklyk, reets met Doornen, uit het Fi heeft zien voortkomen , ea
haar niet vcelligt eenigen tyd na de geboorte belchouwd heeft; zo moet men bekennen,

dat deze foort van Rupfen inderdaad een gantfch ander gellacht uitmaakt; tot het welke

zy , buiten dit, alleen naar den uiterlyken en jeugdigen Irhyn , m.iar niet naar haaien vol-

len Wasdom en manier van verandering behoort. Want wanneer mea haare volwaflèn ge-

ftalte, haare Pop, haar Vlinder, en de Eieren befchouwt, zo zal men ligtlyk ontdekken,

dat men, uit hoofde van de Doornen, die zy alleen voor een tyd vertoont, en die zy niet,

zo als de Heer Paltoor Goeze meent, behoudt, maar geduurig verheft, geen reden hebbe, om
haar voor een Infeft, tot de ecrife ClalFe der Dagvlinders bchoorendc, te houden; men zal

dan liever toeftaan, dat men beter doet, met dit Inleft zo lang onder de tweede Clafle der

Nachtvlinders te rekenen, tot dat men meer diergelyken ontdckke, welker Rupfen in de

jeugd Doornen bezitten, by verderen Wasdom geen derzelvcn vcrtoonen, en naderhand,

.even alsdeze, in Nachtvlinders veranderen. Kleemamn-
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waardoor de Rups eene gantfch ongewoone gedaante krygc. Van acht dezerTAB

verhoogingen, welker getal negen is, loepen even zo vecle heldere llreepen^^^^ïl»

van voorcn naar achteren , en alzo van boven fchiiins naar beneden ; dicrgely-

ken ook aan de Riipfen van de eerlle CLiflo der Nachtvlinders, in 't Ecrlle

Deel op Tab. I. en II. afgebeeld, gezien worden. Dit deed my eenigerinaate

te meer in twyfel ftaan, of ik deze Rups onder de eerlle of tweede Clallè

der Nachtvlinders zou plaatzen.

§• 5.

Wanneer men den hals by de overige leden telt, ziet men omtrent het

vierde lid, in den witachtigen zoom, eene Oranjegcele vlak meteen fpleetje;

waaruit deze Rups, als ze ontrull wordt, naar allen fchyn, ter haarer verdee-

diginge, een helder water fpuit. De zes voorde klaauwpooten zyn fchoon

Oranjegeel, en de iiJ Luchtgaten Okcrgeel. Voor 't overige is uit de dikte

dezer Rupfe ligt afteneemen, dat ze, in vergelyking van andere dunne en ranke

Rupfen, zeer langkzaam van de eene plaats naar de andere moet kruipen.

§. C.

De tyd der verandcringe onzer Rupfe, welke ik in haar verblyf zo wel met
eenige aarde als met voeder voorzien had, genaderd zynde, zo boorde zy in

de aarde. Eene holligheid in dezelve gemankt hebbende, overtoog zy die met
een weinig Spinzel; en veranderde voorts binnen vyf of zes dagen, in eene

Pop; dat omtrent het einde van Auguftus gebeurde. Even daarom ben ik van

gedachten , dat deze Rups , in vryheid zyndc , zich ook onder de Struiken in

de aarde begeeft, en aldaar op gelyke wyze eene rullplaats voor haar toebe-

reidt. De Pop, waarin zy veranderde, zien wy in de 2de Fig. Had ik my nuF"'^. s.

te vooren over de byzondere gellalte der Rupfe verwonderd , zo ver-

diende de Pop niet minder myne opmerking; nademaal ik iets aan haai- be-

fpeurde, dat ik te vooren nog aan geene andere Pop, hoe veelen ik 'er ook
befchouwd had, gezien hebbe, 'Er vertoonde zich naamlyk, op haar dikke

en donkere roodbruine lyf, aan alle de leden of ringen van 't achterl)f, eene

menigte van tedere hairtjcs, die veehl geleeken naar de haakjes der Kliffen;

waarvan die aan 't kleinlle en laatlle lid de dikllen en grofften waren; van

Jaar af wierden zy, naar vooren, tot aan 't bodlltuk, allengskens tedcrer en

kleiner. Om zulks des te beter aan 't verftand te brcntren, hebbe ik het

laatlle lid in de 3^f>-" Fig. by vergrooting afgebeeld; waaraan de haakjes, die''o-3«

roodachtig geel van koleur zyn , onderfcheidenlyk gezien konnen worden ; ook
zyn 'er, tot nog meerder diiidelykheid, twee di.r haakics afzonderlyk en vry

meer vergroot in de 4de Fig. onder 't oog gebragt. Derzelvcr hardigheid enf'V^. ^.

ftyfte doet my denken, dat zy 'er niet, gelyk andere weeke liairtjes, enkel

voor 't gevoel zyn; maar dar ze veel eer der Poppe ter vallhoudinge aaa 't

Xx 3 Spiu-
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Tab. Spinzel dienen; op dat ze des te veiliger en vaftcr in haare wooning hange
LXVIII. en bewaard blyve. Buiten deze haakjes toont ook de 3^'e 2ug. wydcrs, dar

het gemelde laatfte lid , op zyne vlakte , met veele ronde verdiepingen verci.rd

is. Verder heeft men aan de Pop >:clve nog op te merken, dat ze van onde-
ren, zo wel aan 't laatlle lid, als aan 't lyf, ettelyke vvratachtige uitlleekzcJs,

en van vooren, ter plaatze van den kop, een paar naar oogen gclykende
punten heeft. i)e eerlten gceven alleenlyk te kennen, dat aldaar de pooten-
der Rups gezeten hebben; en de laatiten zyn de beide voorfle luchtgutcn.

§.7.

Wanneer ik bet nu met inyHC Rups tot zo verre gcbrag: had, zag ik den
Vlinder met veel verlangen te gemoet: maar by bleef achter; zonder dat ik

'er de minlle oorzaak van wille te bedenken. Wel is waar, dat ik, cene

wandeling doende en de Rups vindende, juill geen Doos by niy had,, om
'er de Rups in te doen; ik nam derhalve myne Tabaksdoos, tnaakie dezelve

ledig, en deed 'er de Rups in. Dus is 't niet onmogclyk, óu 'er eenige nog.
overgebleevcn TabaksHof in haare luchtgaten gekomen zy;, en dat dezelve,

door eene lan^kzaame werking, niet juift de Rups, maar da Pop om 't leven

gebragt heeft; doch dit is flechts eene gifïïng. En wat 'er ook de oorzaak vati

geweell: zy, ik ben 'er altans door buiten ftaat gefield, om den zo begeerden

Vlinder te leeren kennen. Vermits ik nu daarenboven na dien tyd gcene zoda-

nige Rups weder gezien hebbe, is myn wenfch, dat de een of de ander der

Heeren Liefhebbers van Infeften dezelve door den tyd vinden, en ter veran-

dering brengen moge," wanneer het my niet weinig verheugen zou, een onv
ftandig bericht daarvan, of wel den Vlinder zelven magtig te worden. Onder-
tuflchen 2ullen wy thans eene andere Rups befchouwen, te weeten:

De gladde hrulne Rups, met eene rei heldere ruitvonmge
vlakken , en een diergeleken Zyden - Streep ; welke zich

aan de Eikebladeren onthoudt.

§. 8.

Fig. 5' Deze zo fraai vercierde en getekende Rups, welke in de 5^^ /"tg, afgebeeld

is, ontving ik eenige jaaren geleeden van een Vriend, met bericht, dat hy
dezelve, twee dagen voor de afzending, op een Eikeboom gevonden, en zo

lang met Eikebladeren gevoerd had*. Vermits ik dezelve nu gaerne ter veran-

dc-

* Deze cp Tab- I.XVllI. F/g- S afgetceWe bruine Rups. tnct rmtvorinige Rugge-vkkkeai
is tny in oe macndcn van J^/at tn Jnny reets van verftheidin Liefhebbers der Infeften ge-

zoiu^nj ock hcLbe ik ze leïi in dien tyd wel ontdekt, Zy is z.omtyds, nog grooter, don-
kerer
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deringe wilde brengen, dro2g ik behoorelyk zorg, dat ze aan dieri:;elyk voed Tab.

zei geen gebrek had; zy nuttigde ook, nog wel vyf dagen, inyne Eikebla- ^^V^^'*

deren fniaaklyk; doch ze wicrd J-s nioc cejjn.hanJe kjrc di.inr.i ziek, kron:)
te zanien en iHerf. Of ik haar nu te droo; geboudjii hebbe, d.in of ik haar,
devvyl zj gaerne in de aarde veranderen wilde, wat aarde had moeten bezor-
gen, kan ik niet zeggen,- zy was altans vry van uit^uigjnde gafton, dat is ie

zeggen, dat ik 'er, by de opening, geen Maden van SJuipwespen in gevonden
hebbe i zo dat die de oorzaak van haarcn dood niet geweefl: konnen zyn.

S- 9-

Men kan juid niet zeggen, dat dczs Rups met een veelkoleurig Leverci
pronkt; maar nochtans heelt ze zulke heldere en donkL-rbruine cieniaden, dat

ze wel ecncr naauwkeurigcr befchouwinge waardig zy. De Kop, welke niet

onder de kleinfcn behoort, heeft eene blinkende helderbruine koleur; boven
den bek is zy met eene zwarte vlak getekend; en boven deze ziet men nog
een paar ongelyk breede, iets van eikand.t wykende, zwarte ftreepen. De haJs

vertoont zich helder, en in 't midden door een donkeren ftrcep in de lengte
verdeeld,* hoedanig een, die echter gefplceten is, 'er ook aan ieder zyde ge-
zien wordt. De gancfche breedte der bovenvlakte van 't lyf heelt een don-
keren grond, waarin zich verlcheiden merkwaardige heldere cieraaden opdoen.
De derde ring naamlyk heeft, zo als de volgenden tot den twaalfden toe,
van boven eene heldere ruitvormige vlak; en alle die vlakken zyn aan de
vier hoeken, met een wit punt, als niet een diamant, bezet. Dew^yl 'er nu
buiten dien, midden door den rug, en alzo ook door de ruitvormige vlakken
heen, nog eene v/itte linie getoogen is, zo vcftoonen deze vlakken genoeg-
zaam een van edel gellecnte te zamen gezet halscieraad. Op ieder zyde is de
donkere grondverwe daar benevens met een heldpren zyde - ilreep b.zoomd,
en boven denzelven Ihat, in ieder lid, een helder punt. De gantfche onder-
vlakte van "t lyf heeft, zo als de pooten , insgelyks eene helderbruine koleur,
en is teffens met donkere ftreepen in de lengte doortoogen. De hierop vol-
gende Rups dezer Tah. nocme ik

De

kerer van koleur, «i duidelyker getekend, din de Rofelfche Afbeelding 2,y behoort tot die
foort vau Rupfen, welken zich, in den Herfit uit de Eieren komende den gan-lcheo
Winter door, zonder de minfte ipyze te gebruiken, tuirchen de reetcn en onder de iVhoiIe
der Eikeboomen verbergen; met de uitfpruiting der bladeren dezer booiTien, in 't voor-nar,
weder te voorfcliyn komen; en 'er 7.ich mede voeden, tot dat ze, in 't einde vau M.H
en 't begin van jmiy, in 1'oppen veranderen. Deez-ia zyn aanvar.gklyk groenichtig - wt,
en worden naderhand bruin Uit deze Poppen komt eindelyk in den rierfil de bleek

-

blaiuwichiig- groene Nachuli: der der tweede Clalle voort, welke in dit derde Deel ho/en
op Tab. XXXiX. Fig. 4 afgebeeld, en den Liefhebberen onder den naim van Diana
bekend i;. Door en tyd zal ik in myne Byvaegzels» nog eene naauwkeunger Atbcelduig
vaa deszelft Rufi ea Fop mededceicu.

Klebmann,
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De onaanzienlyke bruine Aard- Rups.

§. lO.

t
1

Tab. Gelykerwyze veele Rupfen de koleur der voorwerpen hebben, waarop of

LXVIII. waarin zy woonen, zo heei'c oolc de tegenwoordige, door de 6Je tig. aan^ewee-
itg. <5. 2en, eene bruine Aardkolcur; overeentiomllig met de Aarde, waarin zy zicii

meellal onthoudt, en daar ik haar ettejyke reizen, in de maand Mai, in ge-

vonden hebbc. Wanneer ik op zekeren tyd naar eene Rups van die foorc

wilde grypcn, was zy, in de aarde kruipende, als eene fchim uit myn gezicht,

waaruit ik belloot, dat de aarde haar eigen Element en bellendige woonplaats

is. Doch waarin haar eigcnlyk voP'^.zel berta, hebbe ik tot nog toe niet kon-

nen ontdekken, fchoon ik haar veelerieie gvwaflen ter fpyze bezorgde. Miflchien

is 'teen zeker kruid, en miflchien bedaat het in wortelen; hoe 't zy, dewyl

haare fpyze my onbekend bleef, hebbe ik het ongeluk gehad, van ze nooit

toe de verandering te konnen brengen. Alles is aan dezelve bruin, behalve de

kop; die, in zyne geele koleur, wederzyds mee twee tegenover elkander ftaan-

de, buitenwaarts gekromde, zwarte llrecpen doortoogen is; verder heeft ieder

ring of lid van achteren twee dwarsvouwcn. Hut is niet onmogelyk , dat 'er-

uit deze Rups een fchoone hoogkoleurige Vlinder voortkome; vermits zodanige

onaanzicnlyke Rupfen, veeltyds , by haare laacile verandering, de grootfte

pracht van koleuren nanneemen. Maar dewyl ik 'er tot hier toe geene andere

merkwaardigheden van te melden hebbe, zal ik 'er niet verder op Iban bly-

ven, en voorts de gelegenheid afwachten, of ik niiHchien door den tyd iets

meer van haaren Vlinder te zeggen vonde; laacendc thans op deze volgen

De kleine roodachtig - grc.aiiive Rups met een geeJen Kop ,

en diergelyke hezooming aan de zyden , benevens andere

zwarte cieraaden ; die zich op den Lindeboom onthoudt.

§. II.

Voor zo veel ik door de ondervinding geleerd hebbe, is deze Rups, in de

E.. , 7de pig. afgebeeld, niet alle janren even gemeen; doch indien zy 'er is, dan
'^* '*

wordt ze, in de maand 71/ö/, in eene tameiyke menigte, op de Lindeboonien

aangetroffen. Men vindt haar als dan in één, of ook wel in meer bladeren

ingewikkeld; welken zy door een draad te zamen weet te trekken. Byaldien

iemand haar nu, uit dien hoofde, onder de Bladwikkelers wilde plaatzen, ik

zou 'er niet tegen hebben; te meer dewyl ze haare ,uit bladeren beflaande

wooning ook tot fpyze gebruikt; en zich terllondeen nieuw verblyf bezorgt,

wanneer zy zich, de helft van haare wooning verteerd hebbende, 'er niet

lan-
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langer geheel in verbergen kan. In 't voorjaar, toen ik de tegenwoordige Tab .

vond, waren ze gantich niet zeldzaam; doch zo min als ilc ze in dien tyd ter
^^^^^'^*

veranderinge konde brengen, even zo min hebbe ik ze naderhand weder kon-

tien vinden.

De lengte van de grootPicn dezer Rupfen, die ik gezien hebbe, beliep

naaiivvlyks één duim; en ik mag, niet zonder reden, vermoeden, dat ze nooit

grooter worden. Doch fchoon ze dus, met opzicht, tot de grootte, juill niet

aan;',ienlyk zy , heeft ze nochtans tekeningen, die maaken, dat ze wel verdiene

belchouwd te worden. Haare grondvervve is roodachtig -graauw; en men ziet

in dcztlvo op ieder ring of lid twee langkwerpige zwarte punten, die op den

rug der Rupfe, in de lengte, twee reien uitmaaken; daarenboven heeft ze,

in den roodachtig- bruinen grond, nog ontelbaar veel tedere, witte puntjes

of Üipjes, en aan iedere zyde eene helder -geele bezooming. De kop is geel,

en heeft een zwarten bek. Het daarop volgende halslid zou ten eenemaale

zwart zyn, indien het van achteren geen heldere bezooming had; ook fchync

'er cene heldere linie midden door te loopen. De tien ftompe buikpooten zyn

blcekgeelachtig, maar de zes voorflen zwart. Indien deze Rups in haare celle

oncruft of gcfloord wordt, zoekt zy, dewyl ze zo fnel achterwaarts als voor-

waarts kruipen kan , alle gevaar door de vlucht te ontvvyken.

Eindelyk hebbe ik nog op deze Plaat afgebeeld

De hUnkende gladde, hruine Rups met een helderen Kop,
'

en vyf insgelyks heldere Lindvormige ftreepen.

% 13-

Toen ik het jaar 1753 beleefde, waren 'er reets tien jaaren verloopen,

binnen welken tyd ik de tegenwoordige Rups, hier in de 8il>^ Fig. te zien^Fig. 8,

flechts tweemaal gevonden had; zonder dat ik ze naderhand ooit weder ont-

dekt hebbe. Wanneer ik ze voor de eerflemaal in de maand Mat zag, had

ze, by haare dikte, omtrent de lengte van andcrhalven duim, en was bykans

volwalTèn; doch voor de tweedemaal vond ik haar, in de maand Juny^ omtrent

de helft kleiner, eenigzins ingefponnen in de G^«//7^- of Brembladeren, van

welken zy zich ook tot haare fpyze bediende. Vermits ik ze nu de eerftemaal

zo veel grooter dan de tweede reis gevonden had , zo vermoede ik , dat ze

haare Rupfen- gcdalte den gantfchen Winter door behoudt, en in den vol-

genden Zomer eerft in een Vlinder verandert.

•§ 14-

Deze Rups heeft eene fchoone Kaflanje- bruine grondverwe; haar lyf loopc
2,de Deel. ide Stuk. Y y naa?
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T,\B. naar achteren iets fpkzsr toe , en zy is vercierd met vyf even breede heldere ,.

LXVlII.bruingeele ftreepen, die van den kop af tot aan 't laatfte lid yoortloopen:

ook hebben de acht paar pooten de eisrenfte koleur. De kop is blinkend ge^l

,

doch het halsUd is aan deszeifs voorde helft zwart. In 't kruipen was dev,e

Rups zeer langkzaam; en wanneer ze aangeraakt wierd, bleef ze een geruimen
tyd ganifch onbeweegelyk liggen.

De Bajlerd Galwespe, die uit de halfronde , rood en

geel gejtreepte Galappelen voorkomt.

%. I.

Tab. "Ï ^ hebbe in dit Derde Deel bereids tweeërleie groote en elkander veelal

LXIX. I gelykende foorten van Galappelen, benevens de daar inwoonende twee-

ërleie Wespen, waaruit eigenlyk de Galappels ontdaan, befchreevcn. Van de

eerften hebbe ik van pag. 162 tot 194 gehandeld, en de afbeeldingen, daar

by beiioorende, zyn op Tal;. XXXV. en XXXVI. te zien: de befchryving

der tweede foort gaar van pag. 253 tot 265 , en men vindt derzclver afbeel-

dingen op Tab. LIL en LUI. Nu volgt 'er wel eene derde foort van Galap-
pelen, doch niet de derde., maar de vierde van de my bekende zeven foorten

van Gallen der Eikenboomen, welken ik op pag 182. gemeld hebbe; vermits

ik de eerflgenoemde nog niet, maar deze al in zo verre onderzocht hebbe,

dat ik 'er, zo geen volledig, ten minrte een belioorlyk naricht van geeven

konne.

S. 2.

Dienvolgens befchryve ik thans de half kogelvormige , of eenigzins platge-

drukte Gal; die met haare breede vlakte aan de onderzyde van een Eikenblad

vaftzit; en welke, voor dat ze nog volkomen ryp is, met hoogroode, verhe-

ven, ruwe. en op een geelen grond ftaande ftreepen vercierd is. Deze half-

ronde of knoopvormige Galappel wordt, even als anderen, in September by

menigte aan onxe Eiken gevonden; hoewel niet aan alle Eiken zonder ondtr-

fcheid. Ik hebbe dezelven meed ontdekt aan een kleinen, ouden Eikenboom,
die in onze Landdrcek , onder andere boomen , aan een grooten Vyver alleen

ftond, wiens b.'aderen, zo menigmaal als ik 'er bykwam, altoos fterk met

deze Gallen bezet waren; dcrwyze, dat ik 'er zomtyds vyf of zes aan de onder-

vlakte der bladeren vonde; doch ze zaten niet aan de raiddelribbe, maar aan

de daaruit fpruitende zyde- ribben. In de eerde Fig. vertoont zich een dierjidyk

blad, 'c welk m€C vyf zodanige knoopvormige Galgewaiïen bezet is, die allen,

we-
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wegens hunne fchoone kolcuren , eene bekoorelyke gedaante hebben ,• doch T\b.

van onderfcheiden grootte 7.yn, Dit verlchil van grootte ontfliaat, myns oor- '''^'^'

deels, daaruit, dat de Galwespen niet ten gelykcn tyde haare Eieren aan 'c

blad gelegd hebben : hier door moeten de Gallun , die 'c eerft beginnen te

groeien, het toevloeiende ü.p mter genieten, en grooter worden, dan de

Lactren; te meer, devvyl het blad, in 't eerfle geval, nog jong en frifch is;

wanneer de toevloeijing van 't fap veelvuldiger gefchiedt', dan als het reets

zync vtreilchte grootte heeft, of bykans volwaflèn is.

S. 3-

Deze Galappels vertqonen zich niecftal in September^ hoewel ze ook
zcnnyds reets in Augttjliis gezien worden. Dezelven zyn tenigzins plat gedrukt

ot platrond, en jaaten zich deswejjïen wel by een knoop vergelyken. In 't

btgin, rog niet groot zynde, hebben ze eene grocnachtig - geele koleur;

doch dezelve verandert, by toeneemenden wasdom, en wordt allengskens frifcher

en Ichooner; des zy, in haare volkomenheid, de gedaante hebben der Gal-

len, weiken de itie Fig.^ zo als ze aan het blad zitten, vertoont. Hunne l^^. i.

grondverwe is dan alomme fchoon helder - geel , en derzelver oppervlakte

pronkt met een «vaal - ronden , karmynrooden Ring; die genoeg7aam twee
ongelyk breede, hier en daar doorgebroken, naar de lengte van 't blad loo-

pende flreepen maakt, waardoor de Galappel eene bevallige gedaante verkrygt.

Deze King echter, of die beide (Ireepen, zyn altoos eenigzins bovea de
overige vlakte van den Galappel verheven.

% 4-

Wanneer men eene reets volwafltn Gal opent, zal men in derzelver midden
niet ligt iets ontdekken , byaldicn men zich niet van een Vergrootglas bediene.

Fie: daarin zittende Ei, om wiens wille de Gal groeit, is dan nog zo klein,

dat het bezwaarlyk met het bloote oog gezien of gekend konne worden ; en
de iVIade is 'er omtrent dien tyd nog niet in te vinden. Dan zo dra dezelve,

die, uitgenomen haare geringe grootte, van de reets befchreeven zeer weinig
verfchilt, uit het Ei gekomen is, groeit ook de Gal niet meer; alzo de
Made of Worm zich nu met het fap begint te voeden, en den wand, die

hem omringt, van binnen afknaagt. Even daarom neemt nu ook de Made
meer en meer in grootte toe, en erlangt in 't kort zyn volKn wasdom. Hoe
hy 'er dan uitzie, kan ik niet in plaat vertoonen, nademaal W verzuimd
hebbe denzelvcn aftemaalen; doch de Leezer verliefl 'er weitig by; aangezien

deze Made, als reets gezegd is, alleen in grootte van de anderen verfchille.

Yy ft §. 5.
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§• 5-

Tab. Deze Worm blyft doorgaans den gantfchen Winter over in zyne Cellft
LXIX, liggen; hoewel ook zommigen reets in den Herfll tot Poppen, en, als het

een warm Najaar is, zelfs tot Wespen worden; welken men niet oneigen

Vroegers zou konnen noemen. Maar zodanige vroege Wespen zyn niet in

ftaat, om derzelver gedacht voort te planten; gemerkt de koude haar geen

lang leeven vergunt; ook zouden zy, Ichoon ze nog voor 'c einde van den

Herfll gepaard hadden, en bevrucht waren geworden; nochtans geen jonge

Eikenbladeren vinden, om 'er haare Eieren aan te zotten. Dan zy, die in

de Gallen blyvcn , het zy ze nog Maden en Poppen , of reets Wespen zyn

,

brengen den Winter, in haare beflooten wooning door, zonder de mmlte

fchadc, en zelfs onder de diepllc fneeuw.

§. 6.

Gelyk voorts de bladeren van den Eikenboom in den HcriTl: hunne groene

koleur verliezen; zo verandert ook de fchoone en frifche koleur van onze

daaraan hangende Galgewaiïèn; in diervoege, dat ze eindelyk even zo bruin

als de bladeren zelven worden , en hunne verheven hoogroode tekeningen

verliezen; waar benevens ook de fchoone geele grondverwe verdwynt, gelyk

jP'^'2' in de ü-^2 Pig- te zien is. Wanneer de Eikenbladeren in den Herfli afvallen,

zo vallen de Galgewaiïèn insgelyks met hun ter aarde; blyvende aan dezelven

zitten, tot dat de bladeren verrot zyn. Is nu het daarin woonend Infeól ge-

zond, het moge eene Made, Poppe, of Wespe zyn, zo blyft het ook ge-

nieenlyk, tot dat ten laatde de Gal vergaat, in 't leven, Ondertuiïchen hebbe

ik evenwel in zommige Gallen, wolken ik in 't voorjaar opende, het Infeél

dood, of bafchimmeld, ja zelfs zoanyds geheel vergaan gevonden: maar ik

kan niet zoggen, of zulks reets vo^r, of geduurende den Winter gefchied

zy. Doch de Maden, die nog voor den Winter in geen Poppen veranderd

zyn, zullen buiten twyifel in 't voorjaar, en dus in Maart of Aprils die

geftalte aanneemen. Men treft altans, in de laatlligenoemde maand, de meeflen

als Poppen in de Gallen aan; indien men de moeite neemt, van dezelven

onder de Eiken, inzonderheid onder de zogenaamde Vroeg- Eiken, of ook

wel onder de bladeren , waaraan ze menignaaalen nog vafl: zitten , op te zoeken.

L:tt, A. AHe zodanige Gallen, welken, gelyk die van de i^^ Fig. by Letter y/.,

een gaatje hebben , zyn reets van eene daar in geweeft ,en tydig geworden zynde

Wespe verlaaten,- die 'er doorheen gebeeten, en dit gaatje in gemaakt heeft.

p^„ , Gelykervvyze nu de Gal van buiten platrond is, zo heeft ook de daarin zynde

Lel'r, 'i?.Celle der Wespe een platronden vorm, naar uitwyrer. van de 3^ie //V.by Lett. 5.
Der,
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Derzelver biiinenftc wand is, gelyk aan de reets befchreeven Gallen, gantfch Tab.

glad, doch zy verkrygc deze gladheid echter eerll:, wanneer de Made, in LXIX.

eenc Pop veranderd zynde, geen voedzel raeer gebruikt, en 'er bygevolge niet

meer af knaagt. Ik hebbe meer dan 100 dicrgelyke Gallen, in vcrfcheiden

tyden des jaars, geopend, om hec daarin woonende Inleél naauwkeuriger te

leeren kennen; geduurende dat onderzoek vond ik 'er menigmaal tweeërleie

Schepzels als Maden in ,• en , wanneer ze in Poppen veranderd waren , vierder-

leie Poppen; naamlyk de Mannetjes- en VVyfjes-Pop eener Sliiipwespe, en

de Pop van 't Mannetje en Wyfje der Galvvespc. De ecrflgcmelden onder

dezen waren grooter dan de anderen ; en ik vond ze in deze Gallen ook
menigvuldiger; weshalve ik ze werklyk voor de echte Inwooncrs der Gallen,

die om haaren wille gegroeid waren, aan/.ag; en ze met achterlaating van de

anderen afmaaide. Wy zien dezelven in de 4'Je en 5^1^ Fig. onzer LXlX'fe Tab. F'ë 4-

alwaar de vierde het Mannetje en de vyfde het Wyfje aanduidt; welk laatlte ^" 5.

door de dikte en grootte van 't Mannetje onderfchciden , en boven dien met

eenc lange Legpyp bedeeld is. Men kan dezelve, in de vergroote afbeelding,

Fig. 6., duidelyk zien,- en daar uit bemerken, dat ze van 't laatlle lid des '''5'- ^•

achterlyfs C. tot byna aan den kop C over den rug heen loopt. Haare koleur i^'/«CC.

is in 't begin wit, ca wordt eerll, ten tyde wanneer de Wesp 'er uitkomen

zal, donkeren

f 8.

In de maand Mai zag ik uit de Gallen, welken ik bewaard had, om de

Wespe deelachtig te worden, louter- groene en met een goudg'ans vercierde

Wespen voortkomen; onder welken de Wyfjes zich, door hunne lana;e legpyp,

of leg -angel, wel dra van de Mannetjes lieten onderfchciden. Men vindt ze

beiden, in haare natuurlyke grootte, in de /Je en 8 '0 fig, afgebeeld; alwaar F/i;-. 7.

de eerde het Wyfje , en de andere het Mannetje vertoont ; en in de volgende *"' 8-

9Je en loJe Fig. hebbe ik ze by vergrooting onder 't oog gebragt; waar by ^"'8 O*

de lange legpyp van 't Wyfje met Letter D. aangeweezen wordt. Deze ge- ^" '° _
gemelde Legpyp, of Angel, opende voor 't eerll myne oogcn; ik zag toen,

dat ik, in plaats van den waaren Inwooner der boven befchreeven Galle, en

in plaats van de Wespe, uit hoofde van welke de Gal gegroeid was, eene

Sluipwespe had afgemaaid. Zo dra ik deze dwaaling begreep, beyverde ik

my, om nog ui: de overige Gallen de waare Wespe te ontdekken, en dezelve

aftebeelden: maar ik had 'er flechts weinigen overgehouden, die niet door-

boord waren; en in dezen vond ik ook diergclyke Sluipvvespen, als ik hier afge-

beeld hebbe. Het verdriet, dat ik 'er van had, zou nog grooter gewcell zyn,

indien deze Sluipwesp geen andere foort gcwceft ware, dan die gene, welke

ik op de Lllllv-' Tab. van dit Deel afgebeeld, en pag. 160. §. 11. befchreeven

hebbe; maar dezelve is van eene geheel andere foort, gel\k aanfionds zal

blyken. Zy komt wel met de eerll.u.emelden dr-zrin overeen , dat ze eenc

Yy 3 fchoons
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Tar. fchoone groene en goudblinkende koleur heeft, dat haare oogen roodbruin,
LXIX.

gjj jy ;,(,g pootcn geelachtig zyn; maar de Sprieten vertoonen zich hier kolf-

achci!;er, en de Legpyp zit op eene ^antfch andere plaats. By de eLrlten heeft

ze haare inl.dinjj; voor aan de ondcrvlakte des achtcriyfs; maar hii.T komt ze

uit de buitenlre fpits van 't Jaarfle lid; tudchcn net welke en het naall voor-

gaande 20 groot een onderlcheid is, dat het wel de hellt dunner fchyne,

§• P.

"Byaldien ru eenigen myner Leezers van gevoelen mogten zyn, dat echter

-deze Wesp wel de waare Galwesp en geen Sluipwcsp kon weezen, zou ik

jeulks in den eerden opdag wel kunnen infchikken: want ik moete bekennen,
dat ik eerft ook van dezelfde gedachten was, in weerwil van al 't gene ik

van de Sluipwcspen reets gezegd had. Ik raakte te meer op die gedachten,

om dat de goudkoleurige Wesp grooter was, dan eenige andere, welke ilc

insgelyks in deze Gallen gevonden had, en die zwart van koleur wai: want
dcwyl de Made eener SJuipwespe zich voeden moet van 't Schcpzel , waarin

het Ei, waaruit zy voortkomt, gebrai^t is, zo moet ook deze noodwendig
grooter zyn dan de andere; en daaruit befloot ik, dat 'er ook wel groene

óalwespen konden zyn. Maar de lange Legpyp , waarmede de Wesp onzer

LXIX Tab. voorzien is, wederfpreekt dit gevoelen: want de Galwesp heeft

zulks niet noodig; aangezien zy haar Ei alleen aan de zydtribbe van een

blad legt, en dus niet zeer diep behoeft te booren; waartegen de Sluipwesp

een zo langen Angel noodi.; heeft, om du ze dieper booren moet, indien ze

haar Ei in 't midden der Gïl , daar de Made ligt ; wil brengen. Ik kan derhalve

de tegenwoordige Wesp voor niets anders dan voor eene Sluipwesp houden:

doch ik denke, nog in den tegcnwoordigen Herfil, een goed gedeelte van

dtze Gallen te verzamelen, om 'er de waare Gahvespen in te zoeken; en

hier door deze twyfFeling met zekerheid te konnen befliflen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 'T xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

l)e ongemeen fchoone y groene en eenzaame Doorn-Rups, mei
roode doornachtige Jpitzen; benevens haare verandering in een

Vlitidtri behQorende tot de Eerfte Clajfe der Dagvlinders,

S- !•

Tab. Tj ^oor de byzondere jifoedheid van den, in de celeerde waereld, genoeg-

LXX. 1 J zaam bekenden Heer Dofter en Hofraad Wagnfr te Bayreuth^

ontving ik. in de maand Jutiy des jaars 1752, tot myn . roorfte vergcno^a: -n

,

een paar van duze ouj^emeca i'ciioune en ^eldzaame Rupfcn. In een by^evoegd

be-
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bericht meldde hy my. dat dezclvcn, zo wel in Juny en July^ als mede 'n^^°*

Augujltis , aan den Xylojho jrucïu gemino nigro , of Hondskerfenbooin met ^^

zwarte vruchten, mitsgaders aan de Lonicera j'ni£iu rubro of Xylofteo fru£lu

gemino rubro ^ dat is Hondskerfenboom met roode vruchten, van hsm gevon-

den waren*,' en hoe hy van gedachten was, dat zq de groone bladoren vati

den Periclymenos j of Roos van jfericbo, welke ook Hoeianger boe liever

genoemd wordt, zo wel als de bladeren der e.rftgemelde plant, tot fpyze

gebruikten. Voorts Ichreef hy my dat deze Rupfen alleen , in dalen en fcha-

duwachtige plaatzen, aan de genoemde gcwafien gevonden wierden. Vermits

ik nu nitt twyffcle, of de befciiryvin^ dezer Rupfe, nevens haare afbcilding,

zal den Leczer zo aangenaam zyn, als my de overzending geweell is, zal ik

ze beiden hier laaten volgen.

Deze Rups is van de overige foorten, die met haar ondereene zelfde Claflè

behooren, door het volgende te onderfcheiJen. Haare lengte, welke zy vol-

gens de i""^ Hg. dezer Vab. heelt, beliep, nog frifch en gezond zynde,^',?-'.

wanneer ze kroop, niet wel één duim;, en daar by was de Rups meer rank

dan dik. Alle de leden of rmgen van 't lyf hebben eene fchoone, aang^naame,

geelachtig ,roene grondveiwe, en zyn daarbenevens met vecle z.er tedere,

b\kans on^ichrbaare , wiite hairtjes bezet. Van onderen lo( pt 'er, langs alle

de ringen een. witre linie; en op ieder ring, den eerden , die dea

hals uitmjukt, niet gerekend, ziet men twee fraaie, omtrent Carmynroode,

doorniichtige, met veele tedere bytakjes bezette uitlleekzels, welken te zamea

elf paar uitmaaken, en in twee reien liaan, doch van ongelyke grootte zyn.

Van de drie cerlle piv.iren, die langer zyn dan de overigen, is het d.rde, op
de.1 vie'-Jen ring ilauude, het i^roocfte; hier op volgen vyf paar kleiner; ó.\Xk

weder twee paar iets groote, en eindelyk het laatlle paar, dat men \ kleinfte

kan noemen. Dit laatfte panr is zo rood niet, maar witachtig; en men virdc

de wedcrzydfche witte linie 00': met diergelyke witte , doch nog klei: -r

doornen oezet. De hartvormige kop, wiens groiidverwe eenig;cins donker rood

is, en die aan 't voorhoofd twee tegenover ei;:andcr ftaande witte ftrecpen

h''eft, vertoont zich, wegens zyne tedere fpitzen, eenigzins dof van koleur,

en gantfch ruuw in 't aanzien; ook fteekt 'er, onder deze kleine doornachtige

fpitzen, van boven een paar, dat iets langer is, als een paar ooren omhoog.

De zes fcherpc klaauwpooten zyn wit, en zo ook de acht ilorape buikpooten,

benevens de nafchuivers. De2£ Rups was zeer langkzaam in 't kruipen, en

men

* Derc groene roodgedoornde Rups, is ook in Zwitzerland, in 't Land van Zuricb, aa»

<k Uondskeifen (Lonicera) gevoudco.

Kleemadin.
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Tab. men kon wel twee honderd tellen, eer ze één duim verre van de plaats

LXX, kwam; by ieder bewceging waggelde zy heen en weder, invoege, duc ze

haare fchreeden niet zonder foltering volbragt. Schoon ik myne Rupfcn nu,

wel met voeder voorzien, ontvinge, moeft ik haar echter frifche fpyic bezor-

gen; en daartoe verkoos ik de bladeren der Roozen van Jericho, welken ik

haar alle dagen vcrfch vcrfchafte. Doch eene derzelven wilde 'er in 't geheel

niet van eeten; en de andere, die dit voeder in 't eerft, zo het Icheen,

greecig en (maaklyk nuttigde, begon echter allengskens minder te eecen. Zulks

deed my denken, dat myne Rupfen nog eens vervellen niocften, of wel haalt

in Poppen veranderen zouden. Maar myne beide mecningen waren valfch;

de eene was met de verwenfchte Sluipvvespen bezet; en de andere, fchoon

zy van dat on;^edierte vry fcheene te zyn, vermagerde van dag tot dag, tot dat

ik haar tindelyk dood en te zamen gekrompen vond liggen.

§•3-

Zo groot als myne vreugde, op het vcrkrygen van deze my nog onbekende

Rupfen was, zo groot was myn verdriet wegens haar verlies. Ik klaagde zulks

aan den Begunfliger, van wien ik ze ontvangen had; met een bygevoegd

verzoek, of deze Ichade niet, door andere diergelyke Rupfen of Poppen, te

vergoeden ware. Ik ontving daarop, in de maand ji'uly, van dien goeden

Heer, twee Poppen, met een nevensgaand bericht, dat 'er kort geleeden uit

eene derzelven een volmaakte Dagvlinder van de Eerlle Claffe gekomen was;

welke juid dezelfde fchecn, dien ik te vooren op Tab. XXXIII. in de 3de

en 4cle Fig., zonder Rups of Pop, onder 't oog gebragt hebbe. Dit maakte

my op nieuw verheugd; maar deze blydfchap was van korten duur: want

fchoon ik uit de andere Pop, waarin de Vlinder nog verborgen zat, denzelven

hoopte te erlangen, vond ik echter ook deze myne hoop ydel; dewyl de

Pop reets geftorven was. By dit alles toch wierd myn hartzeer daardoor nog

verzagt, dat ik nu will:, hoe de Pop der voorgemelde Rupfe 'er uitzag, en

welk een Vlinder daaruit voortkwame ; als mede dat 'er ook zodanigen in ons

Gevvell te vinden zyn.

Aangaande de Pop, welke in maakzel en geflake al veel bj'zondcrs ople-

F'S' 2» ^^"' ^'^ hebbe dezelve, zo goed als ik kon, in de 2de fig. afgebeeld. On-

dertulTchen ben ik in twyffel, of myne afbeelding wel volmaakt zy; nademaal

de Poppen zei ven, naar welken de afbeelding gefchied is, niet volkomen

waren. Aan de eene had ik flechts eene ledi__;e huize, en de andere was

zonder leven; ze hadden des mifichien, zo wel in maakzel, als in koleur,

reets eenige verandering ondergaan. Deze Pop hangt loodrecht nederwaarts;

op hoedanig eene wyze zich ook de Rups, wanneer ze veranderen moet,

vaft-



DER OVERIGE INSECTEN. 35
n

vaflmaakt. Wanneer men deze Plaac omgekeerd befchoiivvt , dan gelykt de Pop
niet kvvaalyk naar een jong Haasje; waartoe de kop, mee zyne twee hoorn- Tab.

aciuige fpit;^en, en het ilompe deel, dat, naar den fchyn op den buik, doch L.XX,

inderdaad op den mg van den nog verborgen Vlinder zit, zeer veel doet.

Ilaare koleur is mecrendccls fchoon blinkend groen; van vooren aan 'c uic-

üeekende deel ziet men ecne heldere groenachtig -geele vlak, benevens eenige
anderen, blinkende als goud en zilver; hoedanigen 'er ook aan de borfl: en
den kop te vinden zyn; doch ik hebbe 'er iiet zilver niet wel aan konnen
trengen; dewyl dit metaal door den tyd, op afgezette figuuren, zware wordt.

s- 5.

Volgens het bericht, dat ik wyders, nopens dit Infetl ontvangen hebbe, is

de Vlinder juirt 15 dagen, na dat de Rups in eene Pop veranderd was, te

voorfchyn gekoinen ; ook wierd 'er bygevoegd , dat dezelve zeer veel gelyk-

tieid had met dien van lab. XXXUI. ; zo ten aanzien der grootte, als der

fchikkinge van de vlakken , en andere Eigenfchappen ; behalve dat de bovcn-
vlakte der vier vleugelen niet bruin, maar zwart was; en dat de vlakken der

onderzyde veel levendiger en friicher waren. Buiten dit ontbrceken echter,

aan dezen Vlinder, de beide oranjegeele vlakken, met zwarte punten, welken
aan den voorigen , op de bovenvlakte der ondervleugelen , te zien zyn. Dit alles

toch doet my denken, dat de Vlinder van Tal;. XXXIII. miflchien wat oud,
en zyne koleur deels verfchooten, deels vergaan geweeft zal zyn; dat ook
anderen zeggen zouden , vt'anneer zy den mynen zagen ; en zy konnen zulks vry
duidelyk befpeuren, wanneer ze beide de afbeeldingen tegen elkander be-

fchouwen. Ondertuflchen zou ik de tegenwoordige afbeelding van de ^'^e J^ig, p,.

op Tab. LXX. niet hebben konnen maaken, ingevalle zeker Begunftiger van
myn Werk my den Vlinder, toen ik my te vergeeffch met de hoop gevleid

had, van denzelven uit myne Pop te zullen erlangen, niet toegezonden had;
en dit heeft my in ilaat gelteld om myne belofte, op pag. 178. gedaan,
eenigzins te konnen vervullen. Voorts hebbe ik op deze LXXüe Plaat afge-

beeld

De kleine bleekgroene Rups met hoog C/irmynroode Doorfh
fpitzen, die zich op de Berkehoomen onthoudt*.

De doornachtige gedaante der voorige Rupfe doet my denken op de afbeel-

ding

* Deze kleine bleekgroene Rups, «et hoogroode doornen, is gecne andere, dan die op Tab>

LXVilJ.
^de Deel ade Stuk. Z z
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TAr.. ding eener andere, welke ik reets in den jaare 1745, op den 18 February^
LXX. uic Koningsberge in PruifTen, van T. Pl. Heer van Wernkr, een byzonderen

Begunlligcr myner Werken, dien ik nog ten hoogden verpÜgc ben , ontvangen

hebbe. Gemerkt ik deze Rups federt dien tyd, in weerwil van alle aange-

wende poogingen, nog niet nader hebbe lecren kennen, te meer om dat de

Bcrkeboomcn zcldzami by ons zyn, zo hebbe ik dcrzelver niededecling niet

lan^^er willen uitllellen, maar bellooten deze afbeelding alhier te plaatzcn. My
geheugt niet, dat my dit fraaie Rupsje ooit oiidcr 't oog gekomen is; en

dewylik, uit de anders zeer nette afbeelding, de gefteltcnis der pooten niet

duidelyk waarneemen kon, weete ik niet zeker te zeggen, of ze tot de

Wespen - Rupfen , dan tot de Doorn,- Rupfen van de eerlte Clafie der Dag-

vlinders behoore; alhoewel ik ze tot nogtoe daaronder telle.

§. 2.

Met deze Rups ontving ik te gelyk de volgende befchryving van dezelve.

„Toen ik eens, in de maand Juny^ een frifchen Berkenliruik in myne kamer

f»^. 4. fl.» nederzette, viel my deze Rups, ter grootte, zo als ze in de 4ae fjg. Lctt.

„^. voorkomt, cp de hand._ Ik befchouwde dezelve door een goevl Vergroot-

T:g 5.ö„glas; en zag haar toen in "die gertalte, zo als ze in de 5de Pig, Lett. a. is

„afgebeeld. Zy is vvitachtig - groen , doorzichtig, en vol witte doorntjes. De
„Sprieten, (hoewel, om eigenlyk te fpreeken, de Rupfen geen Sprieten heb-

„ben,) zo wel als de uitftcekzels op den rug, boven den Ihart en aan den

„ftaart ze!ven, zyn van onderen en aan de uiterlle fpitze Robynrood; wyders

„hebben de beide uitllcekzels van den rug, en dat boven den ilaart, aan 't

„uiterfte einde, twee fpicze takken en veele roode doornen; welke laatfteti

„ook aan de Sprieten gevonden worden.,, Tot dus verre die befchryving

dezer Rupfe,- daar ik ter nadere ontvouwiugc niets by te voegen hebbe, AÏleen-

lyk moete ik hier nog melden, dat het my, wanneer het getal der pooten

gezien had konnen worden, ligt gevallen zou zyn, om dezelve, onder de

verfcheiden Clafien van Ruplèn, haare behoorlyke plaats aan te wyzen: want

de Rupfen der Bladwespen, die geene geüalte van Maden hebben, zyn, ge-

lyk meermaals gezegd is, altoos met meer dan acht paar pooten voorzien. In

gevalle het nu met ons Rupsje ook zo gelegen ware, dan zou men het daar

onder mogen plaatzen: te meer, wanneer de Kop, die uit de afbeelding niet

wel te erkennen is, mede rond en niet hartvormig ware; doch zo die hart-

vor-

LXVlII. Fig. I. in haaie volkomen volwaifen grootte, wanneer 7,y geene doornen meer

vertoont, afgebeeld is. Ik heb ook aldaar reets aangemerkt, dat ze in den Nachtvlindei-

,

dien de Heer Röfel in 't volgende Vierde Deel op Tab. VII. Fig. 3. en 4. vertoont, veran-

dert; en hoe ie uir dien hoofde, ondanks de Doornachtigc fpitzen, welken zy in haare

jeugd deelachtig is, echter in geenen deele tot de Doornrupfen behoort, die in Dagvlin-

ders veranderen; doch dat Lc diarom ev-en'-vel . onder dr Ruplru , ccne der nierkwaardig-

llca van alle de Claflèn zy.

Klpfmann,
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Vorm tg; zy, cr\ \ getal van haare pooten acht paarcn uitmaake, dan zou ze, Tab.

inzonderheid dewyl ze ook met doornlpiczen bezet is, onder de Rupfen van''^^-^'

de ccrrte CluiT'e der DugvHndcrs gerekend konnen worden. Dit hebbe ik hier

bygevojgd ter onderriehtinge van anderen, welken by geval zodanig een

Rupsje moge voorkomen. Verder wenfehte ik ook nog wel te weeten, of

het Rupsje dus c^p zyne hooglle grootte zy, dan of het nog niet volwaflètl

ware. De zogenaamde uitlleekzels fchynen even zulke doornen te zyn, als die',

welken wy aan de voorige Pvups gezien hebben. Wydcrs volgt 'er nu op
onze LXX. 'ïai>. nog eene

•

Kleine geelgroene Rups, met den 'ukefchverwigen ronden Kop
^

en twee fpitzen van gelyke koleur op het laatple lid; behoo-

rende tot de tiueede Clajfe der Dagvlinders*

•

§. I.

Dit Rupsje is my, voor meer dan tien jaaren, in de maand yuny, van het^'o. 5. ^.

Landgoed van eenen myncr Bcgunftigers toegezonden; met een bygevoegd
bericht, dat hetzelve op eene Weide in 't gras ontdekt was. Alhoewel ik het

nu geen gebrek aan zodanig voedzcl liet lyden, zo wilde het 'er nochtans

niets van nuttigen. Twee dagen lang will ik niet, waaraan ik zulks zou toe-

fchryven; doordien de Rups 'er uiterlyk zeer gezond uitzag; doch baardood,
die 'er kort opvolgde, leerde my wel dra, dat ze ook eene wooning van de
Erfvyanden der Rupfen, ik meene ran de Maden der Sluipwespen, geweeft,
en door dezelven uitgeteerd was geworden. Jk beklaage deszelfs verlies te

meerder, om dat ik dit Rupsje na dien tyd niet weder gezien hebbe. Echter
maake ik hetzelve bekend, in hoope, dat ik 'er van den eenen of anderen
Liefhebber eenig nader bericht van verkrygen moge; daar ik te fterker naar

verlange, om dat ik niet zeker weete, of het volvvaiïèn geweefl zy, dan of
het nog grooter moede worden. Ik hebbe hetzelve voor 't overige alhier

geplaatft, fchoon alle de andere Rupfen dezer Tab. tot de Eerfte Ciafie der

Dagvhnders bchooren; uit vreeze dat ik mi(rchien in lang geen betere gele-

genheid mogte vinden , om 'er van te fpreeken.

§. 2.

De gedaante en geltalte dezer Rupfö is, in de aangeweezen ö^l»-' Fig. gete-

kend

* Dit geelgroene Rupsje is onfeilbaar, wegens lyne twee fpitzcrt öp het laatftc lid, zodanig

«en iVi.udcl- Inlcft, dat, volgens zyne verandering, ten deele onder de tweede, en ten deele

ónder de eeifte ClafTe der Dagvlinders geplaatll kan worden i en dat in een Dagvlinder Jer

eeiite Claiïe, d'e üechts 4 met volkomen klaauwen bezette, Én 2 halve of llompe pooccn*

Mnder klaauwen heeft, verandert.

2z % Rleemann.
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Tab. Uend met Letter b., te zien. Haare lengte beliep bykans drie vierde van een
LXX. duim. Het lyf was van vooren iets dikker dan van achteren; en had door-

gaande , zo wel als de 8 paar pooten , eene fchoone en aangenaame geelgroene

koleur. Daarenboven ontdekte ik og ieder lid of ring, benevens de ordenlyke

inkerving, nog eene dwarsplooi; en in de lengte waren, rechtuit, vyf zeer

tedere liniën getoogen; naamlyk twee aan ieder zyde, en ééne midden over

den rug: de onderden ter wederzyde waren heldercr, en de drie overigen

donkerer, dan de grondverwe. Voorts zag men het gantfche lyf nog met zeer

veele tedere en korte hairtjes bezet, die der Rupfe eene gedaante gaven,

als of ze met fluweel bekleed ware; en even diergclyke hairtjes vertoonden

zich ook aan den kogelronden kop; die eene bruinachtige vlecfchkoleur , en

aan ieder zyde een zwart oogpunt had. Het byzonderfle, dat aan deze Rups

op te merken is, en tot een kenteken dient, waardoor zy van and:re Rupfen

merkelyk onderfcheiden kan worden, beflaat in twee helder- vleefchverv;ige

fpitzen; welken van boven een bruin Ilreepje hebben, naauwlyks eene linie

lang zyn, en op het laatde lid (laan. Deze Rups was zeer langkzaam in hnare

beweeging; en , wat hard aangeroerd wordende , kromp ze te zamen, in

welke geftalte zy, een geruimen tyd, onbeweegelyk bleef liggen.

De groote^ graauwe R.ups, met den broeden zwart hezoomdcn^

hlaauwachtig-graauwen lluggejlreep , en roodbruine, hairige

•vlakken en punten, benevens haare verandering tot in

eene Pop : beboorende tot de tweede ClaJJe der Nacht-

vlinders.

§• I.

T/iB J ~\^ tegenwoordige groote Rups is, in de maanden van Mai en Juny,
LXxr. j|_^in zommige jaaren, tamelyk veelvuldig, aan de Eikeboomen, wier

bladeren haare fpyze zyn, te vinden. Maar 't gebeurt ook dikwerf, dat men
haar, verfcheiden jaaren achtereen, zeer weinig of in 't geheel niet te zien

krygt: ten ware meir 'er hier of daar bygeval eene enkele ontmoette. In 't

jaar 1750. waren ze in onze Geweden by menigte, weshalve ik 'er ook een

goed deel van verzamelde ; met voorneemen , om ze zo lang te onderhouden

,

tot dat ze volkomen veranderd waren. Doch ondanks alle myne aangewende

moeite, hebbe ik ze nooit verder konnen brengen, dan dat ze zich infpon-

tien, en in eene Pop veranderden; des de Vlinder niy rot heden toe nog
on-
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Onbekend cebleeven zy*. - Tab.^ '
Lxxr.

Dc grootlle lengte, welke dc?.c Rups van Fig, a. i. bereikt, beloopt byna f'o- 1^' '•

üj duim, en de leden van haar lyfzyn nagenoeg van ecnerleie dikte. De blinkende

zwarte Kop, iets kleiner dan dc overige leden, is rond van vorm, en fchynt,

van vooren, even als een Perlik verdeeld te zyn. Het grootllc gedeelte van

't lyf heeft eene aichgraauvve grondvcrwe, en aan den hals ziet men, van

boven, een klein driekantig zwart viakje, het welk door eene witte linie ver-

deeld is. Midden over den rug loopt Yt, in de lengte, een brcede blaauw-

achtig-graauwe flreep; die, by zyne in -en uitgcronde breedte, aan ieder zyde

eene fmalle zwarte linie ter bezooniinge heeft , by welke de afchgraauwc

grond in eene witte linie vcrdwynt. De twee eerfte ringen, naad den hals,

zyn aan den blaauwgraauwen Ruggeftreep met eene iets verheven, breede,

hoog bruinroode bezooming voorzien; welke mede door de inkervingen heeix-

loopt, en uit louter digt by een zittende ftompe hairtjes bedaat, die een

zwarten grond hebben, en 'er als fluweel uitzien. Op de volgende ringen, de
beide laatllen uitgenomen, ziet men, in de zwarte zoomlinie, telkens twee

tegen over elkander ftaande bruinroode fluweelachtige punten, die te zanien

zeven paar uitraaaken. Voor 't overige zyn alle de ringen met eene foort van
bruin - graauwachtige hairen, van ongelyke lengte, doch wat fchraal, bezet;

en de acht paar pooten hebben eene oker- of roodachtig- gcele koleur. In 't

kruipen is deze Rups noch fnel, noch langkzaam.

§.3.

Toen de tyd der verandcringc daar was, zocht deze Rups zich in een hoek
te verbergen; en dien gevonden hebbende, toog zy zich te zamen, omfpon
zich in denzclven, met een hardfchalig, glad, eivormig en zo klein Wcefzel

(zie Fig. a. 5.) dat zulks voor ccne Rups van die grootte gantfch niet ruim %''^»''*

genoeg icheene te zyn. Ondertuflchen had zy 'er toch haare huisvefling in;

want toen ik, na eenige dagen, dit Spinzel opende, ter plaatze, daar men
duidelyk merken kon, dat de Rups zelve eene zamenvocging gemaakt had,

om

* In 't jaar 1771- rfcn 26 Rlai, vond ik deze Rups Fig. a. i. insgelyks op <fe Eikcboomerii
doch ïy waren niet zo volwafTcii als se hier afgebeeld zyn, ze zaten echter enkelvoudig,

en altoos aan de onderzyde der takken, in de fchaduw der bladeren. Ik ondervond, dat ze
in nood, by gebrek van Eikebladercn, ook de bladeren der Boeken -en Efleboomen voor
lief namen. Eii fchoon ze, gclyk de Heer Kofel in de volgende §. zegt, in 't kruipen nocli

Incl noch langkzaam zyn, hebbe ik echter waargenomen, dat ze zomwylen tamclyk fnel

voortg^n. Op den buik, tusfchen de pooten, zyn ze gantfth fluweel zwart.

KlEEM.\N»N.
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Tab. om den aanftaanden Vlinder, als 't ware, eene deure tot den uitgang te laa-

LXXl. teil • 20 zag ik 'er de Pop alrede in liggen. Echter liad ze toen de koleur

nog niet, die ze naderhand, by meerder rypheid, vcrkrygt, en welke in /7^.

Fig.a.ya. 3. te zien is. Hiertoe gekomen zynde, is haar voorfte deel zwart bruinrood ,•

en 't achterdeel, met zyne ringen, fchoon blinkend geelrood. Zy was ook,

uit hoofde van haar teder en week Poppevlies, ligtlyk in beweeging te bren-

gen -, gelyk wy zulks reets hebben aangemerkt van andere diergelyke foorccn

van Poppen, die zich mede in zulke harde eivormige weefzels belluiten; hoe-

danigen 'er in 't Eerde Deel, in de tweede ClafTe der Nachtvlinders, op de

beide XXXViic Tab. a. en h. mitsgaders op de LXII. Tab. aldaar afgebeeld zyn.

Deze laatfte geiykt de tegenwoordige Pop, zo wel in 't begtn, als naderhand,

allermceft,- maar de beide Rupfen verfchillen zo veel van elkander, dat ik

niet wel gelooven konne , dat 'er eeneilei Vlinder uit haar beiden zoude

voortkomen. OndertuiTchen ben ik niet in Haat, om 'er met waarheid iets van

te verzekeren; nademaal alle de Poppen van deze foort van Rupfen by my
verdorven zyn; zonder dat ik 'er ooit de waare oorzaak van hebbe mogen

ontdekken*. Nu volgt op de eigende Tah. LXXI,

De gladde, groene, met vyf -zuiite liiiiën getekende Rups, be-

nevens baare verandering in eene Pop; behoorende mede tot

de voorgenoemde ClaJJe.

§. I.

Vermits ik deze Rups flechts eenmaal in onze Landftreek gevonden hebbe,

kan ze niet zeer gemeen zyn. Ik ondekte dezelve in de maand Juny van 't

jaar 1746. op een Pruimenboomf; en zy at ook greetig van de bladeren der

i^;>. i,4.Kwetzeboomcn. Zy is op deze Tab. in Fig. b. 4. afgebeeld. Haare grootftc

"
lengte beliep nagenoeg i^ duim. Het gantfche lyf was over 't geheel, bene-

vens de kop en de' pooten , fchoon groen ; ten eenemsal glad , zonder eeni::^e

haircn, en in de lengte met vyf even brcede witte liniën, van den kop af'

tot aan den flaart, overtoogen,- waardoor de Rups eene ongemeen fraaie ge-

daante had. In 't kruipen "was ze tamelyk fnel; en wanneer ze aangeraak:

wierd, floeg ze met den kop hevig rondsomme van zich.

§. 2.

• TDc Nachtvlinder, waarin der.e fbort verandert> is in 't Vierde Deel, op Tab. XXXIV-

Fig. a. en b. afgebeeld te vinden.

K L E E M A N N.

t In 't iaat- \-76i, den 24 Mai, ontdekte ik deze Rupfen ook op een Wilgenftruik tuflchen

de bladeren verborgen > maar ik ben z.o gelukkig niet geweeft, van 'er den Vlinder uit

voort te teekn. „Kleemann.
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§. 2.

Deze Rups was myne gafl: niet lang geweeft, of zy bedankte voor de Tab.

fpyze; en verkoos een hoek tot liaare wooning, alwaar zy zich infpon, met LXXI.

zulk een witgraauw, doorzichtig en eivormig wecfzel, als in Fig, b. 5. leP'S-^-S.

zien is. Onder dit wcefzcl veranderde zy, binuL-n drie dagen, in eene tedere

Pop, zo als ik 'er eene in Fig. b. 6. afgebeeld hebbe. Haare kolcur is fchoon- F'ff- *• <^»

glanfig, bruinrood, van vooren echter iets donkcrer, dan van achteren. Ik

wecte niet of ik deze Pop te warm of te droog gehouden hebbe; ik moete
ten minlte zulks denken ; aangezien ik , toen my de Vlinder te lang uicbleeve

,

en ik de Pop opende, dezelve gantich ledig bevond. Onze Tab. vertoont

verder nog

Ds breedlyvige^ zvitgraauwe Rups, mei zwarte vlakken van
onderfcheiden gedaante en grootte^ benevens haare verande-

ring in een Vlinder; behoorende insgeljks tot dezelfde ClaJJe.

§. I-

Deze aardig gevlakte Rups vond ik toevallig op de Lindebladeren* ; hoewel
ook de bladeren der Appelboomen, zo als ik naderhand ondervonden hebbe,
haar eene fmaaklyke fpyze zyn. Met de Lindebladeren hebbe ik haar tot aan

de verandering gelukkig opgekweekt , en ik was 'er des te meer over verheugd

,

om dat 'er, naar myne gedachten, een fchoone, my nog onbekende Vlinder,

uit voortkomen moeit; mitsgaders om dat de Rups my gantfch onbekend voor-

kwam»

* In det) jaaic 1771 . den 26 Mat j vouJ ik de/.e foort van Rupfen , in dezelfde grootte en

gcftalte, aan de ondeizyJc van den tak van een grootcn Eikeboom, met uitgebreide

pooten, zitten- De ondcriyJe van 't lyf was bleek okergecl, of ledcri-erwig; en ieder lid

is aldaar met eene zwirte vlak bezet 3 waar onder die genen, welken tuiTchen de 8 buik-

pooten liaan, de grootften zyn Zy volbragten haaren gang, door beurtswyze voortfchuiving

haarer leden. Zonder dat ze die merkelyk verhieven of optilden; en zulks gelchiedJe uoch
overlangkzaam , noch zeer fnel. ivlaar 't is my niet gelukt dezelven zo verre te brengen,
dat ze in Vlinders veranderden; overmits de Mieren, welken in 't gemelde jaar 1771, zo
menigvuldig v/aren, dat ze met gintfche Cara vanen, als men zegt, in de huizen kwamen,
myne Infeöen, toen ze reets in Poppen veranderd waren, vernielden. Dan, indien de waar-
neeming van een naauv/keurig Liefhebber der Natuurkunde vaftgaat, zo komt uit deze
Rups geenzins zulk een Vlinder voort, als de Heer Röfcl '\-a de 2de §. meent, en in 't

Eerde Deel onder de tweede Clafle der Nachtvlinder', op Ttib. LX. algebeeld heeft; maar
nagenoeg even zodanig een Nachtvlinder, met Carmozyn • roode ondervleugelen, als die

geene, welke ons in 't Eerlle Deel op Tab. XIV. in de tweede Clafl'e der Nachtvlinders,

voorgefteld wordt. Byaidicn ik door den tyd ondcrvinde , dat die Liefhebber wel gezien

,

en de Heer R'ufel hierin wezcnlyk gedwaald heeft, zal ik niet nalaatcn zulks in myne
Byvoegzelen aan te merken.
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Tab. kwam. Haare lengte was 2|- duim, en zy zelve, volgens Fig. c. 7., aldus
LXXI.^ gertcld. De Kop maakte, onder alle de leden, het kleinlle lid uit, en was
'*''^* '^^

"
bleckbruin van koleur, met eenige donkere gevlamde liniën, die denzelven

de gedaante van glad nooteboomenhout gaven; zynde voorts, even als de

overige leden van 't lyf, met korte hairen bezet. Het lyf zelve is met zo

verfc [lillende witte, graaiiwe en zwarte vlakken en liniën vercierd, dat hec

bezwaarlyk zoude vallen dezclven te befchryvcn; weshalve ik den Leezer liever

tot de afbeelding zelve wyze. Evenwel moete ik nog aanmerken, dat men
de inkervingen door okergeele dwarsftreepen onderfcheiden ziet; en dat 'er

aan de zyden eenige punten .van gelyke koleur gevonden worden. De acht

paar pooten, van welken de buikpooten en nafchuivers langer fchynen dan

naar gewoonte, hebben insgelyks ecne okergecle koleur.

§• =.

^Na dat myne Rups cttelyke dagen gevalt had, begon ze haar droog en

verdord voeder aan kleine flukjes te byten,* en die llukjes te mengen onder

de draaden van 't fpinzel , waarmede zy bezig was zich in te fpinnen. Deze

,%. f. g. wooning, vaardig zynde, had de gedaante van Fig. c. 8.; en ra verloop van

^'S' <. 9> drie dagen vond ik 'er die Pop in , welke in Fig. c. 9. te zien is. Zy had

in 't begin eene groenachtig- witte, en kort daarna, op den rug, eene roode,

en aan den buik eene groenachtige koleur; en deze beide koleuren vermeng-

den zich aaH de zyden gantfch ongemerkt met elkander. ^laar gemerkt deze

Pop naderhand veel donkerer wierd, gaf 2ulks my te kennen, dat ik haar

wat te vroeg afgemaaid had. Doch indien my toen bekend geweeft ware 't

gene ik naderhand ontdekte, zo zou ik noch de Rups, noch de Pop afge-

beeld hebben; want, na verloop van drie weeken, zag ik 'er, in plaats

van een onbekenden Vlinder, dien uit voortkomen, welken ik in 't eerde

Deel, in de tweede ClafTe der Nachtvlinders, op Tab. LX. reets vertoond

hebbe. Nadien ik echter de Rups al vaardig had, zo oordeelde ik het niet

ondienftig, dezelve bekend te maaken; vertrouwende, dat het veelen myner

Leezeren toch niet onaangenaam zal zyn, deze Rups te leeren kennen; te

meer, devvyl ze, zo wel in koleur als in grootte, zeer onderfcheiden is van

de voornoemde op Tab. LX. maar den Vlinder nog eens aftebecidcn kwam

my overbodig voor.

De donkere, kaneelhrulne , of bruinroode Rups, met drie

hooggeele , lindvormige fïreepen , een bruinen kop , en

zodanige pooten i behoorende tot de bovengemelde Clajfe.

$' I.

Had de tegenwoordige Rups zo wel vier, als drie geele flreepen gehad,

waar
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waarvan 'er één over 't midden van den rug, en de beide overigen langs de Tas.

zyden loopen; en byakiicn ook de itop nevens de pooten vleefclwerwig , in'-^Xf,

plaats van bruin, geweell waren, zou ik haar gewislyk niet als eene my
onbekende Rups hier gcplaatft hebben. Zy zou, dus voorkomende, geen andere

geweeft zyn, dan die gene, welke ik reets op Tab. Lil. in 't eerfte Deel,

van de tweede CiafTe der Nachtvlinders, afgebeeld, en omllandig, in haaren

gantfchcn levensloop, befchreevcn hebbe. Maar dewyl ze in al het bovenge-

melde van de andere onderfcheiden is, als uit de beide afbeeldingen blykt,

zo verdient ze eene byzondere melding.

§, 2.

Haare lengte beloopt, gelyk Fig. d. 10. aantoont, omtrent één duim. Zy p,gji^.
vvierd, in de maand ^Jugufitis, niet verre van eene Hegge, in 't gras gevon-

den; en dewyl ik haar gaerne behouden wilde, zo liet ik myne Rups twee

dagen achter een , geen gebrek lyden aan allerhand loof en gras ; ja ik

bragt haar zelfs op eene Weide in 't gras; maar zy wilde van 't een zo min

als van 't ander proeven*, ilierop had ik geen andere gedachten, of zy was

verlooren," en het bleek ook wel dra, dat ze krank was; alzo ze vervolgens

hoe langs hoe zwakker in 't kruipen, en het lyf hoe langs hoe fchraaler

wierd; tot dat ze eindelyk het leven verloor.

De gladde en vkefchverwige Rups, met groene en zwarte
ofgebrooken liniën , die op de Zuuring leeft; henevens

baare Pop. Behoorende mede tot de tweede ClaJJe

der Nachtvlinders.

$. 1.

Toen ik deze Rups, weinig meer dan één duim lang zynde, in de maand

July^ aan de Zuuring vondf, terwyl zy bezig was met haare maaltyd te doen,

bedacht ik my niet lang, om haar in deze bezigheid te ftooren; ik nam de

Rups

* Ik vond haar in de raaand September J7<J2 , en zag dat ze van de Mos-Diftel ati echter

Iiebbe ik ze ook niet ter veranderinge konnen brengen.

K L E E M A N N-

+ Ik vond haar ook aan een grasfteegel, al ectende, aittenj en in myna Byvoegseten hebbe

ik op Tab. XXIV. dit Infeö in 't geheelc beloop der veranderinge, benevens den daar uit

Toortkomenden Vlinder, a^ebeelA
Kl.EEMAN\«

3«/« Deel. ^de Stuk. Aaa
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Tab. Riips van dat gewas af, deed dezelve iii eene Doos , en gaf haar tsrrtond zo
LXXI. yccl bladeren van die kruid, dat ze, na de eerfte ontllelcenis, haaren verderen

eecluft kon voldoen. Zo dra ik 'er mede t' huis gekomen was, zetcede ik 'er

Fig.e.ii.my toe, om haar aftemaalen, op die vvyze als ze Fig. e. ii. verfchynt.

Haare grondverwe is over 't geheel vleefchkoleurig ; de kop alleen is blinkend

i

en gelyk deze met donkere of zwartachcige liniën doorcoogen is, zo ziet men
ook aan 't lyf verfcheiden in de lengte uitloopende liniën, welken in de vol-

gende orde (laan. De bovenvlakte van den rug heeft op ieder zyde een-

zwarten ftreep, en deze beiden zyn grover dan de anderen. In 't midden

tufTchen dezelven ziet men eene bleeke en tedere graauvvs linie, benevens

welke men zo veele paaren zwarte ftipjes befpeurt, als 'er ringen aan 't lyf

zyn. Onder de beide grove rug- liniën telt men, ter weder :;yde, nog drie

hairdunnen, bleek graauwen; van welken de twee onderden zo naby elkander

voortloopen, dat ze maar ééne linie fchynen uit re maaken,

i^ verloop van drie dagen kroop deze Rups in de aarde, en kwam niet

weder te voorfchyn. Ik liet dezelve vyf da.^en lang ongelloord liggen ; en toen

ik haar eindelyk weder opdelfde vond ik, dat de Rups in een, zonder eenig

fpinzel, verwulfd kuiltje gelegen was; hebbende de gedaante der Poppe, die

J«g.r.u.in Fig. e. ia. te zien is. Zy vertoonde zich tamelyk rank; blonk als meteen
verlakzel overtoogen; had eene fchoone oranje- geele koleur, en was aan 'c

einde van 'c laatik lid met twee hairdunne fpitzen bedeeld. Den Vlinder kreeg

ik niet te zien; alzo de Pop, zonder dat ik weete door welk toeval, te vroeg

geftorven is. Ten laatfte vertoont deze Plaac nog

De aardhntine Rups, met zwarte Schubben - Vlakken op den

rug; behoorende mede onder de meergemelde tweede ClaJJe.

der Nachtvlinders.

§. I.

Zo wel in eenige voorige bladen, als in het tegenwoordige, hebbe ik

van zodanige Rupfen gefproken , welken ik voor byzondere en my nog on-

bekende foorten uitgaf, tot dat de daar uit voortkomende Vlinder my toonde,

dat zulks alleen voor eene wiflèlvalligheid te houden is. Doch gelyk dit menig-

maalen plaats heeft, zo gebeurt het ook wel in tegendeel, dat men zomwylen

Rupfen ontdekt, die in den eerllen opflag volkomen gelyk fchynen aan anderen,

en uit welken nochtans vervolgens een gantfch andere Vlinder voortkomt,

dan die gene is, welken men daar uit verwachtte. Dit alles heeft my zo op-

merkzaam leeren worden, dat ik niet ligt meer eene Rups zo ter loops be-

fchouwe
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fchouwe ; maar als zy eenige gelykheid heeft mee deze of gene my bekende Tab.

foorcen, dan onderzocke ik haar des te naauwkeuriger; en ingevalle ik 'er eenige ''^^'^''

byzonderc tekeningen aan vinde, befpaare ik geen moeite om ze zorgvuldig

pp te kweeken.

§. 2.

Met deze laatftc Rupfe onzer Tab. LXXl.
,

'm Fig. f. 1 3. afgebeeld , hebbe F«^./.i3«

ik even zo gehandeld. Ik zag dezelve eens, by geval, terwyl ik eene wande-

ling deed, op een Knollen -Akker, op den grond kruipen. In 't begin fcheen

ze my dezelfde te zyn, die ik in 't Eerde Deel, in de tweede Claflè der

Nachtvlinders, op Tab. XXX. Fig. 2. afgebeeld en befchreeven had; doch
nederbukkende om haar nader te befchouwen, zag ik terftond, dat ze byzon-

dere donkere fchubachtige vlakken op den rug droeg; en dat haar laatfte

lid niet zo fpits toeloopende als dat der voorgemelde, maar meer rond ver-

heven, en eenigzins opgeworpen was; ook bemerkte ik op deszelfs verhooging

eene geele dwarslinie; en vond op den hals geene zwarte vlakken. Dit alles

bewoog my deze Rups mede te neemen, en te zien of ik haar ter verande-

ringe konde brengen : maar zo goed als myn voomeemen ware , zo flecht was
in tegendeel de uitflag ; want de Maden , die 'er airede inwoonden , bragten te

•wege, dat ik my met de enkele afbeelding der Rupfe vergenoegen moeft;

iewyl ze, zonder te veranderen, ftierf.

Aaa s, N A«
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NABERICHT.
Vermits ons nog cenige Aanfnerhingen van den

Heer Kleemann ter hand gekomen zyn,

na dat de bladen, tot welken zy be-

hooren , reets afgedrukt waren , zo
zullen wy dczelven hier laaten

volgen

:

Op pag. SIS' van onze Vertaaling by Tab. LXIV. ftaat: Befchryv'mg van

den kleinjlen Scorpioen. Hier op merkt de Heer Kleemann, het volgende

aan. De Heer S. F. Geöffroy zegt, in het IVde Deel zyner Verhandelingen

van de Materia Medica^ Hoogd. overzetting, Leipz. 1763. pag. 573. Het

Franfche vi^oord Scorpion , 't welk even zo in 't Hoogduitfch en Engelfch ,

doch in 't Italiaanfch Scorpione, in 'c Spaanfch en Gaskonfch Efcorpion, en

in 't HoUandfch Scorpioen uitgefproken wordt, is afkomflig van 'c Latynfche

Scorpio of Scorpius , dat men ontleend heeft van 't Griekfche i.y.o^Tno<; ; invoege

dat men, in navolging van Aldrovandus, met recht zega;en moge, dat dit

Infeft genoegzaam by alle Natiën van Europa eenerleien Naam heeft. Men
noemt het Land -Scorpioen, om het niet alleen van een ander klein Infeót,

dat Swammerdam den Water -oï Vliegenden Scorpioen noemt, maar ook van

zekeren Zeevifch te onderfcheiden , dien zommigen den Zee - Scorpioen , en de

Inwoonevs van Marfeille Scorpeno of Racalje heeten.

Op pag. 316. onderaan (laat: dat, volgens Linnxus., de derde foort van

Scorpioenen., 30 tanden heeft., zo als de Italiaanfche. Desaangaande zegt de

Heer Kleemann. De Heer Rjöfel heeft in 't vervolg aan zynen Italiaanfchen

,

op Tah. LXVI. afgebeeld, in ieder kaak, in plaats van 30 tanden, welken

de Heer Linnaus hem tct een kenteken geeft, flechts jo gevonden. Dan ik

heb-
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hebbe in de kaaken van de kleine bruine Scorpioenen , die uic Tyrol in

Duicfcbland gebragt worden , niet meer dan 7 of 8 tanden waargenomen ; en

in ieder kaak van een bruinen Surinaamfchen Scorpioen, hebbe ik niet meer
dan 18 tanden konnen ontdekken. Byaidien nu de itellmg van den Heer Lin-

naus geen misgreep zy , dat men naamlyk , uit het verfchillend getal der

Tanden in de kaaken der Scorpioenen, hunne verfcheiden foorten kan bepaa-

len, zo moeten 'er, behalve zyne drie opgegeeven foorten noodwendig meer
foorten weezen; dewyl de Heer Rö/èl, zo wel als ik, het getal der Tanden
in de kaaken verfchillend gevonden heeft.

Üp pag. 318. in §. 6. ilaat: dat de fiaartlooze Scorpioen^ aldaar befcbree-

ven , zyn verblyf heeft in de reeten van oude gebouwen &'c. De Heer
Kleemann voegt 'er by. Ook worden, onder de fchorfe der Pynboomen, ze-

kere kleine ftaartlooze Scorpioenen gevonden, die veelligt dezelfden zyn, of
ten minde dezen zeer naby komen. De beroemde Heer ïVilhehn Frederik

van Gleichen, anders Rujpivorm genoemd, vermaard door zyne Microscopi-

fche Waarneemingen, heeft in het Supplement van zyne uit het Hoogduicfch

in 't Franfch overgezette Decouverte% , les plus nouvelles dans Ie Regne Vege-

tal &€. Neurenberg 1770, op de Vlllite Tab. ook zodanig een kleinen

ftaartloozen Scorpioen., doch veel meer, dan die van Röfel., vergroot, afge-

beeld onder 't oog gebragt. Dan dewyl hy hem bleeker van koleur, de zyden

van 't lyf en de pooten geelachtig - groen , maar het borftftuk en den kop
purperrood verbeeldt; zo wille ik het daarlaaten, of de verfcheidenheid van
zyn Microscoop hem , gelyk by verfcheiden veranderingen van lucht ligt ge-

beuren kan, de koleuren heldercr dan de Rcfelfche hebbe doen voorkomen;
dan of de van hem vertoonde Scorpioen van eene andere foort geweeft zy.

Ten minfte hebbe ik eens eene helder- groene foort met roode fchaaren ge-

zien, die my echter te fpoedig weder ontfnaptc; des ik niet konne zeggen,

of het eene andere foort, dan een diergelyke Scorpioen geweefi: zy; welke,

mifichien van huid veranderd zynde, na dezen weder, gelyk die van Rö/èl^

roodachtig - bruin kon worden.

Verder fiaat op pag. 318. Avat laager, ik hehbe aan myne Scorpioenen

geen oogen aan de zyden konnen ontdekken; en de Heer Kleemann betuigt

insgelyks: Ik ook niet; en de gemelde afbeelding van den Heer Baron van

Cleichen heeft 'er mede maar twee aangeweezen,

Aaa 3 Op
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Op pag. 321. aan 't einde van §, 9. ftaat, dat de Heer Röfel gelegenheid

hoopt te vinden, om de bovengemelde oogen aan een leevenden Scorpioen

naauwkeitriger te onderzoeken; waar op de Heer Kleemann het volgende

aantcivent. Wanneer de Heer Röfel de 4 verheven blinkende knopjes van on-

gelyke grootte, welken de Heer Swamtnerdam aan zyne foort van Scorpi-

ocnen vooraan 't borftlluk, boven de Vangtangen, als zo veel byzondere

oogen, behalve de twee grooten, die bykans midden in het borftfliik (taan,

en behalve de zes kleinen, die vooraan ter wederzyde van 't zelve gevonden

worden, ontdekt heeft, met den Heer Swamtnerdam voor geen wezenlyke

oogen kan houden, om dat hun de zwarte ftar (^ Humor Cbrifiallinus') ont-

breekt; zo moete ik hem gelyk geeven. Maar tefFens kan ik niet afzyn van

te erkennen dat de 6 kleine knopjes, waarvan 'er, voor aan ieder zyde van

't borftfluk, 3 gezien worden, fchoon de Heer Röfel die niet hebbe konncn

ontdekken , zo wel eene zwarte ftar hebben , als de beide groote oogen ; en

dat de Heer Linnaus bygevolg gelyk heeft, wanneer hy den geflaarten Scor-

pioen 8 oogen tocfchryft.

Op het zeggen van den Heer Röfel, pag. qaa. in §. ï2, dat 'er op de

Scorphen-jleeken, in warme Landen, doorgaans meer kwaads volgt dan

in kouder Gewefïen, melde de Heer Kleemann het volgende. De Heer Jo-

ban Bell, een Geneesheer van ^ntermey in Schotland, verhaalt in zyne

Reizen, die hy, van 1718 tot 1730. onder Peter d^n I. Keizer van Rusland,

door Tartarye naar China gedaan heeft, en die in 't jaar 1766. by Robbin

te Parys , onder den tycel van Foyages depuis Petersbovrg dans diverfet

Contrees de VAfle, gedrukt zyn, dat de Scorpioenen te Cajan, door hunnen

ftcek, eene Wonde veroorzaaken , die met olie, waarin zy vergruifd worden,

te geneezen is. Maar dcwyl, volgens het 63'le Stuk der <©OttifcljC SCn^cigCIt

toon <0eIc»)CtClt ^acïicn/ van den 26 Mai 1766, dit ongedierte niets toe-

brengt, tot de geneeskracht der Olie, zo moeten de Scorpioenen te Cafan,-

en vermoedelyk ook die van andere plaatzcn, gv.ene zo doodlykc ft*. eken

doen , dat de Olie alleen dezelven niet zou konnen geneezen. De Heer

Ricbard Pocock zegt in het III. Deel. aJi^ Stuk, 5de Hoofdftuk, volgens de

tloogd. Overzetting, van zyne befchryving van Klein Azië, inzonderheid van

Carie, pag. 87. §. 77. Dat MelaJJb, in Carië, meer dan eenige andere oort

in deze Landfireek, van de Scorpioenen jreplaagd wordt, en dat 'er alle Zo-

mers verfcheiden menfchen , door de fteeken dezer Dieren Uerven. Even

zo wil men, dat 'er op 't Eiland Java, onder veele andere gevaarlyke krui-

pende Dieren, inzonderheid Scorpioenen zyn, waarvan zommigen de len;:,te

hebben van een vierde van eene El; en dat die van de kleine foort 'er zo

menigvuldig zyn, dat men geen Kift, Spiegel of Schildery van de plaats kan

netmen, zonder dezelven ie ontdekken, en gevaar te loopen van 'er door

ge-
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geffookeri te worden. Ook hier zou de Olie, waarin het Dier verdronken is,

volgens de eens aanj,enomen nieening , het bcile middel ter gencezinge van de

ontvangen wonden zyn. Daar benevens fchynt de Landftreck van Kaap ds

goede Hoop, by haare vruchtbaarheid, ryklyk van deze Infeften voorzien te

weezen. Zie de Ncdcrduicfchc overzetting der Rcize rondsom de Waereld van

den Heer i>jro«, Opperbevelhebber van een Engelfch Smaldeel Schepen, ia

de jaaren 1764 en 1765, gedrukt te Haarlem 1767. in S\ pag. 174. [Men
voege hierby nog het berigc van den Heer Thomas Sbaw , nopens de Scor-

pio^-ncn, in zyne Reizen door Barbaryen en h.t Oollc I. Deel bladz. 282,*

te meer daar het teffens dient, ter bevefliginge van het denkbeeld van den
Heer Rö/el, pag. 323 en 324; dat de Scorpioenen^ natuurlek, niet meer
nog minder dan zes knoopen aan den Staart hebben. „Sommige foorten van

„ Scorpioenen
,

(zegt die oplettende Reiziger,} zyn lang en fmal; anderen

„ zyn ronder en breeder van gedaante , met lleerten van zes leden. Ik heb 'er

„nooit gezien, met zeven leden, fchoon 'er de oude Schryvers van melden*.

„Die ten noorde van den berg Atlas gevonden worden, zyn niet zeer gevaar-

„lyk, wyl hunne fteek flegts gevolgd wordt van eene geringe koorts, en een
„weinig Venetiaans Tberiaak verzagt ten eerften de pyn. Maar de Scorpi-

„ oenen van Getulï'éii, en de meefte andere gedeelten van de Sahara, zyn
„niet alleen grootcr en zwarter, maar ook is hun vergif naar evenredigheid

„kwaadaartiger, en wordt dikwyls van den dood gevolgd. Ik heb eens eea
„wyfjes Scorpioen gehad, dewelke, als zynde een levend- barend dier, j'uifl:

„haare jongen voortgebragt had, omtrent twintig in getal, ieder kwalyk zo-

„groot als een gerltekoorn.,, ]

Op pag. 343. wordt gezegd, dat de Heer Maupertuis verfcheidgn proeven
met de Scorpioenen genomen heeft; en de Heer Kleemann meldt ons nog;
hoe hy zulks gedaan hcbbe aan Honden, Hoenderen en Muizen; en dat het

aan de meefien dezer Dieren van geene kwaade gevolgen geweell was; uit-

genomen aan één enkelen Hond, die opzwol, dikwyls braakte, en eindelyk^.

omtrent 5 uuren na 4 buikfteeken ontvangen te hebben, aan Ituiptrekkingeii

fticrf.

Ter gelegenheid van het gezegde, op dezelfde Bladzyde wat laager, dat
Leeu-

• „Plinim -Ltsx Lib. XI. Cap. 25, dat het bekend is, dat de Scorpioenen, die zeven leden, of
„knoopen, in hun fleert hebben, vergiftiger zyn dan de andere Strabo meldt ons Lib XIII.
„dat 'er een menigte Scorpioenen zyn, zo gevleugelde als ongevleugcide, die ze^en lecd;es
„in huniien fleert hebben En Mlianus zegt Hifi. Anim. Lib. VI. Cap. ao. dat nen 'er
„ook gezien heeft, die zevea weryelbecnderen hadden.»
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Leeuwenhoek twee kleine gaatjes aan den Jngel des Scorpioens ontdekt

heeft, voea;t 'er de Heer Kleemann by, dat de Heer Leeuwenhoek, in het

Derde Deel van zyn vervolg der Epiflola Arcana Nat., in den 123(1^" Brief,

aan den Heer Dr. Bogardam, pag. \6j. Fig. 2 en 3. deze opening by
vergrooting afgebeeld heeft; en dat dezelve ook door hein, Kleemann zeFvcn

,

door Vergrootglazen, aan den Angel der Scorpioenen waargenomen is.

Raakende den Snuitkever, waarvan pag. 333. gezegd wordt, dat dezelve

uit den Hazelnoot • Worm voortkomt, merkt de Heer Kleemann aan, dat

hy dezen Snuitkever ook op een Eikenboom gevonden heeft. Maar, zegt hy,
of de Worm ook in den Eikel, als de Vrucht dezer Boomen, aan te treffen

zy
, gelyk een Liefhebber der Natuurkunde my heeft willen verzekeren

,

kan ik uit eigen ondervinding nog niet beveftigen.

Op het gezegde pag. 33Ö, aan 't einde van §. 10. dat geene Rups op

de bladeren der Nooteboomen aaft, heeft de Heer Kleemann nog de vol-

gende aantekening. Schoon de Rupfen geene bladeren van Walnooten eeten,

15 'er echter eene foort van kleine Kevers, die 'er zich mede geneert.

H I S T O-
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HISTORIE
V A N D E

Z O E T -W A T E R-

F O L Y F E N,
EN ANDERE KLEINE

WATER-INSECTEN.

T O O JK M JE M J C M T.

§. I.

^<>^^ou het wel mogelyk zyn , dat men een Dier, een Infeft, iil

•O" 7 "O" veele deelen aan ftukken konde fnyden , en dat van ieder dezer
Ó"

'O' deelen weder een ander Dier voortkwame , 't welk het eerffce

,

^<^><*x^ niet; alleen in gedaante en geftalte volkomen gelyk zou wee-
zen, maar ook met hetzelve éénerleie Eigenfchappen hebben? Ja, is 't

wel te gelooven , dat een Dier zyns gelyken , zonder voorafgaande paa-
ring

, gelyk de Planten , door uitTpruiting zou verwekken ; en dat een
Dier, uit het afgefiieeden deel ontftaande, zich op eene gelyke wj'ze

verder zou voortplanten ? Dus dacht ik voor meer dan tien jaaren

,

toen ik my eerft op de Natuurlyke Hiftorie begon toe te leggen;

wanneer ik, in eenige Nicuwstydingen , of andere Schriften, zodanig
iets verfcheidcn maaien las. Maar is 't wel zo groot een wonder , dat

ik aan diergelvke berichten terrtond geen geloof kon Haan, daar een
Bbb ge-
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geleerde DeReaumur zelf fcho'ft, dat men, om diergelyke berichten

te gelooven , meer vertrouwen op de menfchlyke oprechtheid moet
hebben, dan het raenfchen van inzicht wel geoorloofd fchynt? Dus
fpreekt een Man, die zynen meeden leeftj'd, met het onderzoeken

van Natuurljke dingen, doorgebragt heeft; welken niemand den naam

van een groot Natuurkenner zal weigeren; en die reets zo veele Fa-

belen in de Hiftorie der Infeften, door de ontdekking der voortrefFe-

lykfte en nuttigfte Waarheden, v/ederlegd heeft. Hoe moeft ikdan,al^

een leerling, aan zulke berichten niet twyffelen? te meer» dewyl ^er,

onaangezien al de vl.yt, waarmede men hedendaagfch de werken der

Natuure alomme onderzoekt,, nog veelcn gevonden worden, die zich

met Fabelen en fprookjes ophouden. Zodanig eene twjffeling is , dunkt

my, te verfchoonelyker, daar ik menigmaalen ondervonden hebbe,

dat 'er lieden zyn , in zo verre \^^anden der Waarheid ,. dat ze derzel-

vcr onderzoeking en ontdekking, door allerhande lifcige.^ en zomtyds

aok nog zinryke vindingen, niet dleen zoeken te verdooven, maar

ook belachelyk te maaken. Het zou my gantfch niet raoeilyk vallen,

om zulks , in de drie Ryken der Natuure , door veele voorbeelden te

bewyzen ^ byaldien ik 'er my thans mede kon en wilde- verledigen.

Dan zulks is een ieder genoegzaam bekend; en uit dien hoofde ben

ik van oordeel, dat men, vooral, in zodanige omftandigheden , voor-

zichtig te werk dient te gaan. Ingevolge hier van hebbe ik my zelven

al vroeg dien Regel voorgefleld, om, in Natuurlyke zaaken, niets

te gelooven, 't gene ik niet zie, of dat, myns oordeels, niet door

deugdl\'ke bewy«gronden beveiligd wordt. Ter dier oorzaalce hebbe

ik ook, op het eerfte bericht, dat 'er een Infeót ware, uit wiens

afgefnecden deelen weder nieuwen groeiden , niet alleen aan de echt-

heid van dat bericht getwyfFeld, maar ook myn ongeloof deswegen ia

't jaar 174:1., openlyk bekend. (Men zie het Eerfte Deel 2de Stuk,

pag. 343. van dezen Nederduitfchen Druk*.) In deze twyffeling bleef

ik.

* In den Hoogduitfchen Druk heefc de Heer Röfel meermaab openlyk bekend , dat

hv tvvyffe'de aan de ondoodelyke deelbaarheid der Polypcn ; dm men heeft de
melding h^er van by de Vertia'ling weggelaaten; om dar de Heer Röfel tefFen.s be-

loofde^ dar hy den Liefhebberen zyner Hiftorie der Infeften nog eeiie cm'tandi:;,er

befchryvinc^ van dit wonderbaar Schcpzel zou vcrlcenen; welke belofce in dit ge-

deelte vervuld wordt.

Ond'-rtudchen kan de twyffeling .aan de waarheid eener zo gewichtige ©ntdek-

kinge hem tot geen fchande vcrP-rekken ; de7elve laat zich volkomen recbtvaard'gen.

d.oor de woorden van den Heer de Reaumur, te vinden in 't Vide Deel i vner
Mem.
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Ik tot op het jaar 1745; tot dat ik eindelyk in handen kréege het
Traktaat van den Heer 'f r e m b l e y , het welk in 't jaar 1 744. te Lei-

den uitkwam*; en wa:mn het buitengevvoone , 't gene ik van dit Infeét

gehoord of geleezen had, zo omftandig en overtuigend aangetoond
wicrd , dat 'er van toen af geen twyffel meer by ray overbleeve. Hieroj»

ontllond 'er in tegendeel eene hevige begeerte , om het Infeét zelve te

zien ; dan 'er verliep echter nog al een geruime tyd , eer ik zo geluk*
kig was; maar na verloop van denzelven ben ik in myne onderzoe*
kingen zo wel geflaagd, dat ik my thans in ftaat bevinde, om mynè
Leezers eene omftanclige befchryving van dit Infeót te konnen mede-
deelen.

Dat 'er evenwel, fedeit myne eerlte begeerte, tot op den tegen-

^voordigen tyd, (of het jaar 1754.) waarin ik deze myne waarnee-

min-

Mem. pour fervir d VHift. des InfeStes, alwaar hy zegt: „Anders zou het Wonder-
„baare van eenig verhaal de oorzaak weezen om het des te eer te gelooven; maaf
,,'c gene onze £euv/e , waarin mtn, over 't algemeen gefproken , de kunft van
„twyffel en geleerd heeft, tot eere verftrekt, is dit, dat, fchoon de ontdekking
„der Dieren, welken men, door 't in (lukken fnyden, vermeerderen kan , eene
„nieuwigheid ware, over welke by 't Hof en in de Stad veel gefproken wierd,
„ik nochtans niemand gevonden hebbe, die, 't gene hy 'er van hoorde, op hec
„ cerfte bericht geloofde.

Kleemann.

* Van dit Traktaat van den Heer Ttembky ^ genaamd; Memoires pour fervir d l' Hifteire
d'un Polype d'iau doucsy d bras en forms de Cornes , par Mr, A. Trembley, zyn 'er

drieërleie Drukken in 't licht. De Eerfte , waar in de befte Plaacen gevonden wor»
den, is gedrukt te Leiden, in 4'^. by de gebroeders f^erbeck 1744. ^^ Tweede te Pa*
rys in 8'. by Durand tj^^. in twee Deeltjes. De Derde in 8'. te Quealingburg by
Cbrijlopb ^diRuft Reisner 1774. Deze laatfte is door den beroemden Natuurkundige^
Huer yob- Aug. Epbr. Goeze, Falloor by de St. Blazius Kerk te Quedlinburg, uit

het Franfch in 't tloogduitfch overgezet, en met veele nutte en fclioone Aanmer-
kingen voorzien, v/aaruit ik, in 't vervolg van deze Röfelfche Hiftorie der Poly»
pen, um derelven meerder opheldering by te zetten, verfcheiden meikwaardigheden

»

Dy wyze -/an Aanmerkingen, zal aanhaalen; dewyl de Heer Paftoor Goeze, by zyne
Overzetting, niet alleen de Waarneeraingen en Proeven van den Heer Tremble^

lingen van Röfsl ^ Schdffer en anderen, zorgvi' "
'

herhaald, maar ook de waarncetningen van Rö/sl ^ Schdffer en anderen, zorgvuldig
tecjsn ftlksndcr ve'-fclpekon heeft.
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mingen voor den dag brenge, nog wel lo iaaren verloopen zyn, ge-

lieve men niet toe te fchryven aan eenige nalaatigheid , maar veel eer

aan de menigte der Schepzelen , die tot het geflacht der Infeflen

behooren. Honderd maaien dreef my de _ nieuwsgierigheid voort, om
op dit Infeft uit te gaan; en 't zelve in 't water, waarin het zich

gewoonlyk onthoudt , te zoeken ; doch in 't eerfle jaar hebbe ik het

zelve nooit konnen ontdekken. Intuflchen vond ik geduurig, in des-

zelfs plaatfe, zo veele andere, my nog onbekende, 't zy groote 't zy

kleine Schepzelen, dat de gedaane moeite, hoewel vruchteloos met

opzicht tot dat Infeét, my niet berouwde. Ik voelde myne nieuwsgie-

righeid hier door beftendig opgewakkerd, en vond, met de befchou-

wTng en afmaaiing dezer tegen verwachting ontdekte Tnfeélen, zo veel

te doen , dat myn yver naar 't nieuw Infeót allengskens begonde te ver-

fiaauwen. Ik verviel zelfs tot die gedachten, dat dit Infeft, dewyl ik

het, ondanks alle myne aangewende poogingen toch niet magtig kon
worden , of in 't geheel in onze wateren niet , of 'er alleen , in zom -

mige my onbekende maanden te vinden vv^are, en dat ik het dan by-

geval wel eens aantreffen zou.

§• 3»

Schoon ik nu geen gelegenheid hadde , om het Infe6t van den Heer

Trembley zelve te onderzoeken, was ik nochtans wel te vrede,

dat ik uit zyn Werk geleerd had, op hoedanig eene wyze deszelfs

vermeerdering gefchiedde. Dit behaagde my inzonderheid, om dat 'er

veclen waren , die op het eerfte bericht , 't welk men daarvan ontving

,

nu bewys genoeg voor hunne valfche meening geloofden te hebben,

dat 'er Dieren uit de verrotting ontftonden; en dat de Infeften ge-

volglyk ook uit zich zelven konden ontflaan. Zo dra zy gehoord

hadden , dat 'er , uit de atgefneedeu deelen van 't nieuw Infeél , ande-

ren voortkwamen, fielden zy vaft, dat deze Infeólen niet van eener-

leien , maar van een gantfch anderen aart waren ; ert dreeven derhalve

den fpot met my , om dat ik zulks niet gclooven wilde. Doch nu had

ik gelegenheid om hunne dwaasheid overtuigelyk te befpotten: want,

fchoon de Heer Trembley niet konde aantoonen, dat zyn Infeól

zich
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zich door eieren en door paaring vernaenigvuldigt* ; zo heeft hy noch-
tans beweezen, dat uit dcszelfs ftukken geen ander, maar een even
diergeli'k Infeft groeit, als dat gene was, daar de flukken van geko-
men waren; mitsgaders dat de jongen, die 'er uit voortkomen, gelyk
de fpruiten uit eene Plant, groeien; zonder dat 'er in beide de geval-

len eenige verrotting plaats heeft. Zulks gaf my teffens het vermaak
.,

van mynen tegenftreevers , door hun eigen voorbeeld, aan tetoonen,
dat men zeer ligt dwaalen kan , wanneer men , 't welk ik altoos gelaakt

hebbe, te veel op vermoeden of giOen vertrouwt

§• 4-

Met dit alles nochtans wille ik, hief fpreekcnde van dwaalingen die

uit vermoeden of giflen ontdaan , alle giilingen niet verwerpen ; noch
ook, fchoon ik het fterk vertrouwen daarop laake, alles, wat ik in

myne fchriften zegge, voor onbetwiftbaare Waarheden uitventen. 'Er
is immers altoos een groot onderfcheid tuffchen eene wel gegronde,
en eene oppervlakkige giffing; en gelyk de laatfte ons zeer ligt kan
doen dwaalen, zo geeft de eerfte in tegendeel merkelyke aanleiding

tot een nader onderzoek, ter beveftiginge van de Waarheid. Ook zyn
'er, fchoon ik altoos vermyd hebbe, in myne uitgegeeven Werken,
iets als eene wezenlyke waarheid vaft te ftellen, byaldien ik niet ge-
noegzaam overtuigd , en in ftaat ware , om 'er een volledig bewys van
te geeven; nochtans menigmaal giffingen door my te berde gebragt,
zonder die voor Waarheden uit te geeven; maar ik hebbe dezelven
altoos, wanneer ik 'er de ongegrondheid van ontdekte, laaten vaaren;
dat ik, door meer dan één voorbeeld, openlyk kan aantoonen.

* Schoon de Heer Trcm'oley, in zyn Traktaat, op de Waarneemingen van den Heer
de Reaumur, en van den Heer ^ujjieu, welken voorgeeven, dat ze de Eieren van
den zogenaamden Vederbos-Polyp niet alleen ontdekt, maar ook de jongen daar uit
hebben ziea voortkomen; en fchoon hy, niet tegenftaandc hy aan dezelven veeje
kleine ronde, witte en doorzichtige Lichaampjes van onderfchciden grootte, welken
hy ook voor Eieren aanzag, ontdekte, evenwel niet beveiligen durfde, dat de Po-
lypen zich door Eieren en Paaring, zo wel als door iiitfpruitzels, vermeerderden;
zo is hem zulks echter naderband, te weeten in de jaaren 1745 en J746, gelukt.
Doch ik zal wat laater in deze Hiftorie der Polypen nog wel gelegenheid hebbon,
om meer te zeggen, zo van de ontdekkingen van den Heer Iremblcy, als van diu
van de Heeren d} Reaumur en JnJJieu.

Bbb 3 Kleema.n-n
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§.5.

Dus hebbe ik in *t eerfl de in dit Deel befchreeven en op Tab. l

en II. afgebeelde Rups en Doodshoofd -Vlinder, mitsgaders de Olean-

der-Rups en Vlinder van Tab. XV, en XVI. voor uitheemfche In-

feélen gehouden ; tot dat ik ze naderhand in onze Landflreek insgelj'ks

gevondjn had. Nochtans heeft mjne gilïing my daaromtrent niet ge-

bed bedroogen; nademaaï zy, als zynde alleen in heetc Zomers by
ons te vinden, toch meer uitheemfche, of wel zodanige Infeften bly-

-ven , die in andere Landen veelvuldiger dan by ons gevonden worden.

De kleine, zwarte Neushoorn -Kever, dien ik, in het tweede Deel
myner Natuurlyke Hiflorie der Infeften, in het Voorbericht Tab. B.

Fig. 2., by giffing voor een uitheemfchen opgegeeven hebbe, en welke

my toen eerfl: bekend was geworden, is ook by ons te vinden; ik

hebbe denzelven naderhand meer dan eens aangetroffen , maar zynen
Worm nog niet konnen ontdekken. Even zo is 't gelegen met den
grooten, witten Vlinder, met fchoone Carmyn-roode oogenfpiegeb

,

op Tab. XLV. in dit Derde Deel afgebeeld, als behoorende tot dè
tweede Clafle der Dagvlinders. Want deze, waar van ik zeker wift,

dat dezelve in Italië zeer gemeen voorkomt, is ook, volgens het be-

Ticht van een der Begunfl:igers myner Werken, in onze Landfl:reek te

vinden; derhalve hoope ik nog eens het vergenoegen te hebben, vaii

«den Liefhebberen deszelfs Rups en Pop onder 't oog te brengai.

%. 6,

By deze gelegenheid mocte ik ook nog te kennen geeven, dat het

Wandelend Blad, een InfeJl, van 't welke ik airede in het Voorbe-
licht tot de Befchryving der Springkhaanen en Krekels, (te vinden in

het tweede Smk van het tweede Deel der Nederduitfche uitgave dezer

Natuurlyke Hiflorie der Infeften,) gewag gemaakt, en toen op Tabr

J. en II. afgebeeld hebbe, niet alleen in Iiidië, gelyk aldaar gezegd is,

maar ook in Europa, en wel in Hongarye, gevonden wordt. Dit kan

ik des te gewiffer verzekeren , doordien ik bet geluk gehad hebbe , dat

hetzelve my, op bevel van zeker Hoog -Edel Heer, in de maand
O&ober des jaars 1 753. , uit IVenen leevend wierd toegezonden. Ik ont-

ving diestyds wel vier dezer Schepzelen, zo Mannetjes, als W>fjes;

met een bygevoegd bericht, dat dezelven, geraeenlyk in den Herfft,

in
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in de Hongarifchc Wynbcrgen te vimien zyn, en ook aldaar voort-

teclen. Doch de verre reize, welke deze Diertjes, eer zy te Neuren-

herg kwanoeii, hadden af te leggen, mitsgaders de invallende koude,
had dezelven zo krachcloos gemaakt, dat 'er reets drie van geftorven

waren ; des ik 'er bygevolg maar één leevend ontvinge. MifTchien z;ü

ijv het geluk hebben, dat ik, by eene andere gelegenheid, iets meer
van dit Infed: zal konneii melden*.

%• ?»

Thans keere ik weder tot dat Infeót, van 't welke ik eigenlyk ge-

zind ben hier te handelen; en waarvan ik boven gezegd hebbe, dat

ik het zoeken na hetzelve een tydlang had uitgefleld, in hoope, dat

ik bet bygeval wel eens vinden zou. Ik ben ook in die hoop niet

bedroogen geweeft; want, hoewel het my tot in 't jaar 1753. verborgen
tleeve, vond ik het eindelyk toch op een tyd, wanneer ik 'er de
niinfte gedachten op had. De Allerhooglle, naamlyk, had my, in 't

voornoemde jaar 1753., met eene zwaare Lichaams - Krankheid be-
zocht, waarop ik, rot viermaal toe, van eene Beroerte overvallen
wierd, welke my de laatftemaal de gantfche Linkerzyde verlamde, en-

ipy dus in een zo elendigen toeftand bragt, dat het zich inderdaad liet

aanzien, als of ik nooit weder in ftaat zoude zyn om Infeften te on-
derzoeken. By de verzwakking der Lichaams krachten , waren ook die
van den Geeft niet weinig afgenomen;, dan deze beiden begonnen
echter, door Gods genade, allengskens weder toe te neemen; en ilc

wierd in eene gerufte gelaatenheid gebragt, die my myn ongeluk met
geduld deed draagen; in hoope, of veelligt de AUerhoogfte de gebruikte
middelen, waardoor myne verlooren krachten van t3'd tot tjd weder-
keerden , ( waaronder ik ook de EleEtricheit mag rekenen

,
) zodanig'

zegende, dat ik hem voor de volkomen herftelling vennogte te danken.
Intuflchen wilde en durfde ik myne Kamer nog eenigen tyd niet ver-
katen; en evenwel fpoorde my myn Geeft, die, voorheen zo lang-

bezig geweeft zj'nde in 't onderzoeken der Natuurlyke zaaken , inzon-
derheid, der Infeélen , niet ruften kon , op nieuw geftadig aan , oiu den.

Al-

* Dit is vervolgens in 't Vierde Deel dezer Hirtorie der Tnr,'<^en op Tah. XII. |^e-
fchied; alwaar dit merkwaardig Infeft, zo in zyne geboorte als wasdom, afgebeeld.,
ee zien is.

K L E E MA N.IT4



376 VOORBERICHT.
Almagtigen Schepper in zyne Schepzclen te verheerlyken. Ter dier

oorzaakc befloot ik, zo dra het my geoorloofd ware, myn Bed voor
cenige uuren te vcrlaatcn, die zelfde Schepzelen, welken ik eertyds

met zo veel genoegen, op het Veld en in 't Water, gezocht en ver-

zameld had, in myne Kamer te befchouwen. Ik vleide my met het

denkbeeld, dat deze gemoedsverkwikking een heilzaamen invloed op
myne verzwakte Lichaamskrachten hebben, en my tot een dienftig

geneesmiddel worden, of de werking van andere geneesmiddelen be-

vorderen mogte. Ik verkoos daarop tot myn onderwerp de in de ftaande

Wateren veelvuldig leevende kleine Infeften; en liet my, in de maand

yi/)/-!/ des jaars i753-, verfcheiden Glazen vol van zulk Water haaien.

Naauwlyks had ik dit Water eenige dagen achter den anderen befchouwd,

en met behulp van een Vergrootglas naauwkeurig onderzocht , of ik

ontdekte, buiten alle verwachting, het Infedl van den Heer Trem-
BLEY, waarop ik diestyds zelfs geen de minfte gedachten had. Myne
vrcu^-de was by die ontdekking grooter, dan ik dezelve met woorden

zou *konnen uitdrukken. Toen ik dezen my zo aangenaamen galt ééns

had leeren kennen, vond ik 'er wel haaft meer; en allengskens ont-

dekte ik , in het met zogenaamde Meer - of Water - Linfen bedekte

Water, 't welk ik, met deze gewaffen, dagelyks hier en daar uit de

Vvvers liet haaien, niet alleen meer foorten, maar ook verfcheiden

andere hun tot voedzel dienende kleine Infeéten; benevens ettelyke

andere Schepzeltjes , welken , om hunne byzondere Eigenfchappen

,

myne opmerking teffens verdienden. Dus had ik nu gelegenheid ge-

noeg, om den tyd, dien myne zieklyke gelleltenis my lang zou heb-

ben^ doen vallen, met genoegen, en ten pryze des Scheppers dier

kleine Schepzelen, te befteeden; en de Waarneemingen, die ik, van

Am-il af tot den laatften Herflt , omtrent dezelven gedaan hebbe , zal

ik^iu,' met de da.iruit voortgevloeide ontdekkingen, in de volgende

bladen befchryven. Doch voor dat ik ter meldinge hier van overga,

zal het niet ondienftig zjii, een kort Hiftoriefch verhaal van 'tinfeft,

't welk 'er de meefte aanleiding toe gegeeven heeft, en dat eenigen

myner Leezeren miffchien weinig of wel in 't geheel niet bekend is

,

mede te deelen.

, . §. 8.

Ik hebbe hetzelve al meer dan eens het Infeét van den Heer
Trem-
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Trembley genoemd; en de rede daar van is, om dat deze Heer
Trembley, een Geleerde van Geneve geboortig, toen in 's Graven-
hage woonachtig*, dit Infeél zo niet eeril ontdekt, (want de Heer
Leeuwenhoek had het reets voor hem gekendf, ) tenminfte, raa-

kende deszelfs byzondere Eigenfchappen , het eerde en voUedigfte
befchreeven heeft. Gemelde Heer Trembley verhaalt , in 't bo-
ven aangeduide Gefchrift , hoe hy, in 't jaar 1740 , op verfchei-

den Waterplanten**, veelerleie kleine Schepzels waargenomen heb-

ben-

* De Heer Trembley is nog in weezen, en heeft zyn verblyf te Genevt', alwaar hy,
even als zyn Vriend, de beroemde Natuurkundige Heer Bonnet, als een vergeeten
Burger, zonder eenige openlyke bediening leeft; en daar zyn ouder Broeder Sindicui

gewecft is.

Kleemann,

t Het gene den Heer Leewwenhoek , reets voor den Heer Trembley, beker.d was, heeft
de Bovennatuurkunde den beroemden en kundigen Heer Leibnüz, al vyf en twintig
jaaren voor de ontdekking van den Heer Trembley leeren vermoeden. In zekeren
Brief, naamlyk, aan zyn Vriend Herman (^te Leiden, door Koning, by Elias l.uzac
in 't jaar 1752 uitgegeeVen,} voorfpelde deze groote Geeft, op pag. 44., uitdruklyk
de ontdekking van zodanige Wezens , welken men met even zo veel recht voor
Planten als voor Dieren kon houden; dcwyl hy vaftftelde, dat zulks overeenkom-
ftig was met de orde der Natuure, die geen fprong doet, maar zich houdt aan de
Wetten der onafbreeklykheid; ja hy beweert dat 'er noodwendig diergelyke We-
zens, die 5wrfrfeaf Plant -Dieren noemt, moeten zyn; en dat de Natuurkunde dezel-
ven door den tyd nog ontdekken zou. „Zelden,, ("zegt de Rsgv Bonnet , in 't sopde

Artikel zyner fcherpzinnige Confiderations fur les corps organifés of Bedenkingen over
de Werktuiglyke lichaamen, gedrukt te Amfierdam by Mare Micbel Rey in 8>^. i-58.

)

,,is de Bovennatuurkunde zo gelukkig, om de Natuur te giffen. De byzondere Voor-
„ zegging, die zy den Heer Leibnüz ingaf, is vervuld. De Polyp is in de Wateren
„ontdekt, en de beide Werktuiglyke Ryken zyn vereenigd. Vermits dezo vereeni-
.„ging my zo wel geviel, waagde ik het, in den jaare 17-I.4, eene Ladder te ont-

„ werpen , die op 't einde der Voorrede myner Verhandeling over de l?ifc6lologie te

„vinden is. In dien tyd gaf ik ze uit voor 't gene zy v/as , naamlyk voor eene
j, zwakke Schets, en thans hebbe ik 'er geen hooger gedachten van.,, Onze Röfel
•{leeft deze Ladder van Bonnet , waardoor die Heer tracht aan te toonen , dat de
onloochenbaarfte trapswyze volging in de Natuur plaats heeft, ook in zyne lee-
aenswaardige Voorrede van 't Eerfte Deel dezer Hiftorie van de Infeftcn, met ver-
diende hoogachting geplaatft.

Kleemann,
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bende , zommigen dezer Planten in een met water gevuld Glas

gedaan' had , om deze Schepzeltjes beter en naauwkeiiriger te be-

fchoLiwen ; en dat hy , onder anderen , ook eea Polyp ontdekt

had ,
( doch deze benaaming heeft dit

.
zyn Infeót allereerlc van den

Heer De Reaumur ontvangen,) welken hy voor eene Schrok-

plant, (Pla»ta Parafitica,^ of zodanig eene Plant aanzag, die op

andere Planten groeit. Want zy was groen, en zonder beweeging; zy

zat op eene andere plant vaft, en vertoonde aan haar bovenfte deel

eènige dunne draadachtige uitfteekzels. Ondertuflchen duurde het niet

ïan-^ of hy belpeurde, dat de gewaande Plant niet alleen haare draa-

den 'beweecfen en korter maaken, maar ook zich zelve inkrimpen en

uitbreiden \on. Voorts zag hy , hoe ze zich van de eene naar de

andere plaats bewoog; andere kleine in 't water leevende ïnP^ften op-

flokte^het licht naging, en zich door byfpruiten vermenigvuldigde.

Hy ontdekte naamlyk, dat 'er uit het lyf van een Polyp, aan de zy-

den, eenige kleinen uitgroeiden; welken zich in 't vervolg van den

ouden afzonderden , en even als dezelve bewoogen , geneerden en

voortteelden. Dit alles veroorzaakte eindelyk, dat hy dit Schepzel niet

meer voor eene Plant, maar voor een leevend Dier begon te erken-

nen Terwyl hy nu met de onderzoeking der byzondereEigenfchappcn

van' dit Infeft bezig, en nog in twyffel was, wat hy 'er van maaken

zou, kwam hy op de gedachten, om 'er eens een overdwars in twee

ftukken door te fnyden. Zulks gedaan hebbende, zag hy, na verloop

van ne^-en dagen , met verwondering , dat die beide doorgefneeden

deelen twee volmaakte Schepzels waren geworden; derwyze, dat het

kopftuk een firaart, en het Itaartftuk een kop gekreegen had. Dit was

het byzonderrte , dat hy aan dit Schepzel befpeurde; en toen hy

'er andere Natuurkundigen kennis van gegeeven had, bevonden zy
ins-

fcherpzichti2, dat hy menigmaal, des Zomers by helder weer, ter plaatze daar de

zon in 'c helder water tot op den grond fchcen, en daar de kanten van den grond

iets fchuins afhellend waren, de Prlypen op den bodem des water?, eo a^n alle

in en op de vlakfc des waters zynde lichaamen , met bloote oogen ontdekken

k-onde De Heer Pafloor Goeze te öiicdlinbur^ heeft aangemerkt, dat de zogenaamde

Arm-Polvpen, als üe flvmachtigik'ii v.;n allen, het liefft zodanige Kruiden verkie-

zen die 'inet h'in vrn dezelfde nat.'ur zyn, en zich niet al te fnel beweegen. De

Y\Qm<t MkroskoopU'cbe Bajl .rd Polypen, gclyk de grzellige f ederbos - Trccbtervormtge-

en Struik- Plfpen f zetten zich metaal aan de Icevendiglte en gezwmdfle Dieren j nis

aan de Wai<.rvloon, aan de zogenuamde Sacyrs, aan de Spinnen enz en laaten zich

met dczelvcn Oinvoeien; hec welk ccne vermaaklyke vertooning geeft.

Kleemann.



VOORBERICHT. 3^()

insgelyks, door proefondervindingen , dat dit Schepzel van zodanig
eene natuur was. De Heer T r e m b l e y gaf 'er ook , behalven aan an-

deren, kennis van aan den Heer De Reaumur; wien hy teffens

eenigen dezer Schepzelen toezond; die, gelukkig in Parys gekomen
zynde , zo wel aan hem , als aan den Heer T r e m b l e y , de opgemeldc
Eigenfchappen vertoonden. Maar dewjd zy zich van hunne draadach-
tige uitfteekzels niet alleen tot verraffinge van hunnen buit, maar ook
tot loopen en vallhouden bedienen, zo dacht de Heer De Reaumur,
dat ze met recht den naam van Zoet - Water Polypea mogten draagen.

Dus toch is het dat de by ons Duitfchers zogenaamde Ktiitelfifch*

,

die ook anders Meerfpinne genoemd wordt, en reets voorlang by den
naam van Polypus , dat zo veel zeggen wil als Veelvoet\ , bekend was

,

met zyne acht pooten niet alleen gaat, maar ook zynen buit grypt,
vaft houdt, en aan den mond brengt. Ja, wat nog meer is, de van
my zogenaamde draadachtige uitfteekzels of fpitzen ftaan aan de Zoet -

Water - Polypen rondsom hunne bovenfte opening , of den mond

,

gelyk wy in 't vervolg zullen zien; en even zo ftaan ook de pooten
by de voorlang bekende Zee -Polypen, of den Kuttelfifch** , rondsom

den

* Kuttelfifch is hier eene benaaming van zeker Zee-Infeft of Virch. Anders betekent
Kuttel eigenlyk een Bovenrok of Mantel, waarmede men de andere kleederen bedekt',
van daar het Hoogduitfche fpreekwoord , 'er bat den Kuttel umgewendet , dat is, hy
heeft den Mantel of Rok omgekeerd, hy is veranderd van Religie. Welke eene
foort van Vifch of Infeft 'er hier door verflaan worde, is blykbaar uit de volgende
benaaminge van Meerfpinne s die by ons Zeefpinne genoemd worde

De Vertaaler.

f Met veel meer recht zou men den Polyp Veelarm, in plaats van reelvoet , konnea
noemen.

Kleemann.

** Tot deze Zee -Polypen, die men deels Blakvifch, Cahiar, Zcekat, (Sepia, ColigO,
Linn. S. N. ed. XII. p. 1069. n 4.) deels Zwartvifch en Inktvifch noemt, uithoofde
van 't zwarte vocht of Tap, dat hy, wanneer hy vervolgd wordt, van zich geeft»
om zich voor andere vifchen te verbergen, C welk fap men wil dat de Chineezen
tot hunne beroemde Tonfcbe gebruiken,) behoort ook de Sepia Maris C Zcekat,)
dien de onvermoeide Heer Dr. Swammerdam in zyne Bibl. Nat. onder den naam van
Spaanfchen Zeekat , afgebeeld, ontleed en befchreeven heeft. Van dezen Blakvifch
verhaalt Conrad Gesner , reets in het i3ric deel van zyn Eerfte Boek van de Vifchen

,

't welk hy in de XVI<ie Eeuw heeft uitgégeeven , f zekerlyk uit Mlianus Hijl. Ani-
mal. lib. 1. Cap. 17.} dat ze des VVmters hunne eigen Armen opeeten, die nader-
band weder zouoen aangroeien; waartegen anderen dit van den Blakvifch ontkennen

;

Ccc 5 M
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den mond. Nademaal nu de Zoet - water - Polypen , daarenboven ,

hunne draadachtige fpitzen niet alleen naar believen konnen verlengen

,

maar ook dcrmaate verkorten , of zodanig te zamentrekken , dat ze

eenigermaate naar Hoornen gelyken, zo noemt de Heer Trembley
deze uitfteekzels Hoomvormige Armen , en de Poljpen zelven om-
fchryft hy, als Polypes cT Eau doiice h Bras en Forme de Conus ^ dat

is, Zoet -Water -Polypen met Hoornvormige Armen.

§.9.

Men verdenke my hier niet van een mifllag begaan te hebben , met

in de voorige Affnede te zeggen, dat de Heer Trembley den

Polyp het eerfl en 't voUedigft befchreeven heeft. Want fchoon de Heer

Baker, een lid der Koninglyke Akademie in Engeland, zjiie met

dit Infeft gedaane proeven voor hem uitgegeeven hebbe; zo zyn ze

echter alleen gegrond op het gene de Heer Trembley deswegen

aan den Heer Folques, Voorzitter van die Koningl. Akademie der

Weetenfchappen , bericht heeft; hem teffens eenige Polypen overzen-

dende*. De Heer Folques befchreef daarop zyne proefondervindin-

gen van deze Polypen in de Engelfche Transa&ions ; en 'er drie van

aan den Heer Baker vereerd hebbende, had die 'er eenige honderd

anderen uit voortgeteeld. Deze Heer kreeg 'er vervolgens ook ettely-

ken, die in Engeland gevonden wierden; en 't gene hy daaraan waar-

genomen had , heeft hy naderhand in een byzonder Werk befchreeven

,

het

en verzekeren , dat zulks alleen door de Zee - Aden ( Congres , Zee - Slangen ) ge-

fchiedt; echter komen ze daarin overeen, dat de armen hergroeien. De Zee-Poly'

ten beftaan, volsjens het vroeger eenpaarig getuigenis van alle Natuurkundigen, 10

Mannetjes en VVyfjes, die te zamen paaren en Eieren leggen. Maar uit het bericht

van den vermaarden Jobn ElUs, in zyne Proeve eener Natuurgefchiedenis van den

aart der Koraakny volgens de Hoogduitfche Overzetting van den Heer Dr. Krunitz.,

Neurenberg, 40. 1767. in de Inleiding pag. "^6, weet men nu met zekerheid, dat de

Zee- Polypen, fchoon in geftalte van de Polypen der Zoete Wateren onderfcheiden

,

nochtans op even dezelfde 'voyze, als dezen, gevoed worden, toeneemen en zich

vermeerderen. _
Kleemann.

* Bovengenoemde Heer Martin Folques is, tot groot leedwezen van ?11e de genen,

die zich over zyne uitgebreide waarneemingen, well«.en hy , na gehuwd te zyn,

met een gedeelte 7yner Familie door gantfch Europa gedaan, en den lof, dien hy

in alle Natuurlykc WeetenfchappüQ verworven heeft, zo wel ais over zyn Menfrh-
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hetwelk ook in 't Franfch is overgezet , onder den Titel van Ejjln fur
r Ui[kire naturelle du Polype^ Infecle. par M. Henri Baker, de la

Societê Roiale de Londres ^ & Membre de celle des Infcriptions . Traduit

de r Anglois par M. P. Demours, Medicin de Paris. A. Paris 1 744.

In dit Werk getuigt liy niet alleen het zelfde, dat ik boven gezegd
hebbi, maar hy geeft ook te kennen, dat de Heer Trembley de
byzondere Eigenfchappen van de Polypen reets in 't jaar 1739. ont-

dekt had*. En deze. Befchryving is, benevens het Werk van Trem-
tLLY

lievend Karakter, moeten verwonderen, reets geftorven, en zyn Vriend Bahr is

hem» den 25 Novemb. des jaars 1774, in de Eeuwigheid gevolgd.

Klfemann.

* Volgens het gene de Heer Paft. Goeze te Quedlinhirg , in eene Aanmerking op de Hoog-
duitfche Overzetting van de Trembleyfche Hiftone der Polypen, pag. 6 en 7. zege,
zo beweert de Heer Le Cat, in zyne Verhandeling van de Polypen, waarvan de
Hoogduitfche Overzetting in 't jilgemeen Magazyn der Natuur , Konft en Wetenfcbap-
periy III. Deel, Leipzig, 8'. 1754. pag. 1. enz., te vinden is, dat Baker hierin ge-
dwaald heeft. Ondertuflchen zyn de Werken van Baker en Trembley, daar wy Dr,
Scböfers Verhandeling van de Arm- en Bloe^n- Polypen, mitsgaders de tegenwoordige
Röjetfcbe Hiftorie der Polypen in dit derde Deel , nog konneti byvoegen , de volmaak-
Jlen die wy van de Polypen hebben. Philofophifche Bedenkingen over de 1 olypen
zyn in Bonnets Confiderations fur les corps organifés te vinden. Midlerwyl zegt de
Heer Trenbley in de eerde Verhandeling zyner Hiftorie der Polypen: ,,de Heer
f, de Reaumur meldt, in de Voorrede van 't vierde Deel zyner Befchryving der
„ Infeften, dac Bernard van JuJJieu de Polypen reets voorlang gekend, en in 't koper
„heeft laaten graveeren; ook weete ik, zegt hy verder, dac anderen dezelvcn reets
„voor my gezien hebban; en hot is te denken', dac ze al aan veele Natuurkundi-
„gen, by de onderzoeking der Waterplanten en Waterdiertjes, onder 't oog gc-
„ komen zyn.,. Het d .ar mede overeenkomftig getuigenis van den fcherpzichtigen
Heer Jaflitie - Raad Muller, te Koppenbage , mag men hieromtrenr wel beniflend
achten: daar hy in zvne f^ermium terrejlrium et fluviatiliuni , feu Aninialiuminfuforiorum„
belmintbicorum , et tejlaceorum , non marinorwn , fuccinta Hijloria , Hallonioe et Leipf. 40.
1774. Pars altera, (waai in alleen de Helminthka voorkomen, mitsgaders iets van de
groene, oranjegeele en bleeke Polypen, die Röfel de Stroogeelen no-ïmt, aangemerkt
wordt,) /)ng. 15. van de ontdekKing der Polypen zegt: „ Inventum Polypcrum Swam-
„merdamiü non dehetur; pedes enim in ore venniculorum, quos nonnulU Polypos credunt,
„tantum fuspicatur yerba ejus funt Bibl. N. iS8. os forte pedibus pollet; biveroyfeu
„cirri in Hydris manifejti fuut ut motuni vehc'dimum taceam , nee Scorpii aqiiatici oviim ,

„ licet figura baud abjimli , btic pertinet , Hydris nunquam in ovarüs vijïs; pag. 232. t. 3.

,,ƒ§. 7. l.eeuwenhoek vero, Joblot, Lyonet , priusquam- Trembicius , Pulypi mentionetn
„faciunt, reBe monente fummo , Hallero PbyJioL vol. 8- pag. 165.,, Doch de merkwaar-
dige Reproductie, of voortbrenging, die aan verfcheiden afgefneeden Itukkcn der
Polypen gefchiedt, zegt de i\cer Trembley , heefi niemand voor hem waaigcnomcn.
En zeker, deze ontdekking moed, natuurfyker wyze, n.et zo zeer de vrU'-ht van
een langduurig geduld, of van eene groote fchranderheid, als wel een gefcheuk d.-r

Ccc 3 toe-
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BLEY, het voUedigfte bericht, dat wy van de Polypen hebben. Al

wat anderen, ook onder de Duitfchers, over dit onderwerp gefchree-

ven

toevalligheid zyn; ook heeft hy dezelve aan zo gelukkig een toeval te danken.

Wel is waar, dat de beroemde 'Hifl.oriefcnryver van de Koningl. Pruififche Acade-

mie der Weetenfchappen 5 de Heer Forniey , in derzelver Hiftorie van 't jaar 1745.
pfg, 8| getracht heeft te toonen, dat de ontdekking der Infeften, die men door

de aflegging of affnyding eeniger (lukken vermeerdert, niet zo nieuw is als men
wel voorgeeft. Hy haalt deswegen eene plaats aan, uit een klein Traktaatje van

Pater Paradys, in de voorige Eeuwe uitgegeeven, waarin deze Pater uit her Boek
van Aiigujlinuif de Quantitate Ahwkb, Chet welk echter, volgens de Aanmerking

van den Pafloor Goeze , met dat van de Civitate Dei, of de Stad Gods, verwifleld

fchyat te zyn, eene waürneemmg van AugujU7ius op een veelvoetig Diertje, (het

welk de Kancelarv- Raad Muller in Koppenhage, in zyn Werk van de Wormen der

zoete en zoute Wateren
,
/)ag. 179. voor den bekenden Paalworm , Julus terrejiris

,

houdt,) by brengt. Augiijtimls heeft, volgens dit zyn fchryven, by gelegenheid, dat

i
een zyner Vrienden een veelvoetig ü.crtje doorgefneeden had, waargenomen , dat beide

deze 'ftukken terflond, het eene herwaarts en 't ardere derwaarts, gekrocpen waren;

en teffens aangemerkt, hoe Arijloteles zegge: „dat zulks gefchiede aan de meefte
fre veelvoetige Infeftcn.,, Daarbcnevens beweert hy op eene andere plaats.

„dat het met zekere Dieren even zo gaat, als met de Boomen. Wanneer men een

,rysje of takje neemt, en hetzelve in de aarde fteekt, dan groeit het, en daar het
' voorheen flechts een deel van een boom geweefl: is , wordt het nu een byzon-

!'dere boom. Wanneer men nu ook alzo, zegt onze Philofooph , zulk een Dier aan

„ftukken fnydt , dan worden de ftukken, die te vooren Jlecbts één Dier uitmaakten, in 't

„vervolg weder even zo veele byzondere Dieren.,, Hier door zocht de Heer Formey

ayne Leezers te overtuigen, hoe Salomons gezegde, dat 'er niets nieuws onder de Zon

is, ook ten aanzien van de ontdekte vermeerdermg der Polypen , door de affnyding,

plaats heeft. Maar de Heer Bonnet brengt daartegen in, in 't eerfle Deel zyner

Confiderations ftir les Corps organijés , Art. 207. „Dat Auguftin, Ariftoteles , en Pater

„Paradys van eene wel merkwaardige, maar gemeenc en een ieder bekende zaak,

,gefproken hebben. Ook is het befluit van Ariftoteles, (zegt hy) wanneer hy

V,daar uit afleidt, dat zekere Infeften , door afzondering, gelyk de Plar.cen, ver-

„meerderen, veel te fliout, dewyl het op geen bewys gegrond is. Want hoe weinig

„gebeurt het, dat de ftukken van een doorgefneeden Infeft leeven en bewecging

„behouden? Hiertoe toch moeten ook de kop, de harflens, het hart, enz. weder

,
groeien. Eene midden doorgefneeden Wespe kruipt voort, en (leekt van achteren

*'den Angel uit, gelyk het'geheele Dier pleeg te doen; zou men daar uk wel

'met grond konnen befluiten, dat de Wespe zich uit de/e (lukken vermeerdere?

,', Zulks zou gewis een valfch befluit zyn. Dus vindt Salomons gezegde hier geen

„plaats.,," Kleemann.

IsIB. Om deze Helling van Salomon te rechtvaardigen, zou men konnen zeggen, dat

'er werklyk niets nieuws onder de Zon is; want hy leert niet, dat het gene 'er

reets is, niet verder uitgevonden en ontdekt Van worden; maar het gene on- nog

verborgen is, en naderhand gevonden of ontdekt wordt, is 'er toch vanden begin-

ne, fchoon h£t niet ontdekt ware, in de natuur gefch;tpen geweeft.

De Vertaaler.
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ven hebben, beftaat, voor zo veel ik weete, mecftal in 't gene deze

beide Heeren 'er te vooren van gezegd hebben*. En fchoon ik insgc-

lyks, wac de Hoofdzaak betreft, niets anders voortbrengen zulle, en

ik millchien niet eens zo vecle proeven genomen hebbe, als deze

doorzichtige Natuurkundigen, zo hoope ik echter, myne Befchryving

d.n-naate voldoenend op te Itellen, dat 'er de Leezers mede te vrede

zullen zyn.

S- IC).

Uit het gezegde in §. 8. is 't blykbaar, dat 'er tweeërleie foort?n

vnn Polypen zyn, naamlyk Zee-Polypen en Zoet- Water -Polypen,
Doch daar benevens Haat nog aan te merken , dat de naam van Poly-

pen insgel^'ks by de Artzen gebmikelyk is. Zy naamlyk noemen eene
zjkere foort van Ncuszweer, of Haitgewas, en een uitwas aan de
Lyfmoeder der Vrouwen, mede Polypen. Maar dewyl deze gewalTeii

niet onder de Dieren te rekenen zyn , en alleen dus genoemd worden

,

om dit ze menigma;il veele takken of uitzettingen hebben , zo behooren
ze eigenl3k niet tot ons onderwerp. Met veel meer recht zou, myns
bedunkens, de Zee -Ster, en haai-s gelyken , een Polyp genoemd mogen
worden ', welke by Rondelet den naam draagt van de boomachtige Ster

(^Stella arborefcens Rondektn ,') by Rumphius dien van 't hoofd van
Medufa, ( Ciiput Medufk Riimphn ,') en in het prachtige Werk van
LiNCKius over de ZeefceiTen dien van Sterreplant, ( Jjirophyton

Linckii. ) Dit Schepzel toch bedient zich van zyne veelvuldige pooten
of armen , welken rondsom den mond Haan , insgehi^s om zynen buit

te bemagtigen en vaft te houden. Dewyl de Heeren Jussieu en
GuETTARD, volgens het bericht van den Heer De Reaumur,
in zyne Memoires pour fervir h /' ////?. des Infecfes. Tom. VL Prefacd

pag.

* De Heer Dr. Krunüz heeft, in zyne Hoogduicrche overzetting der Ei lifchc proeven
eener Natuurlyke Hiftorie der Koraalen, Netirenb. 40. 1767., de volledigfte Lyft van
alle, zo wel van de Koraalen als van de Polypen handelende, Schryvers opgee;ecven.
Zie hier ond^rtuiTchen , beha've de bekende Schriften vanlremhley' , Baker, Röjel en
Srbdfer over de Polypen, nog de volgenden, waarin zeer goede VVaarneeining?n te
vnj^m 7yn. Mullers l^ermhim èfc. Hiftoria , Vol. L P. I p 105. 13T. P II. p. 13- lö.
Leder~n-diers Microscoopilche gemoeds-en oogen vcrluftigina;. Hét Aliemeen Magazyn
der Natuur evi. 1. Deel,;». 58. III Deel pag. i enz. Hanovers Mcigazyn 1 Deel,
1771- 5- Stii'<. O'/'i? Himburger Magazyn , I Deel III 317. enz. Vil. 2'--.

.-.r/.. XVi. 1R6.
Nieaiüe gezelfcbaplyke vertellingen enz. I. Deel, pag 251. enz. Brevier Magazyn, III.

Boek, pag. s^'Crufius aanleiding om over Natuarlyke Zeldzaamhcden orden'yk en
voorzichn^ te denken. II Deel

, pa^ 1x26. Berlyns'Magizyn U, B. P. s^>\. Hanoiina:
Zeldzaamheden der Natuur, I. B. ;>. 635. lil. B. p. 162, Kléemann.
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pag. 6i. daarenboven \raargenomen hebben, dat ook de Zeefterren

'

uit enkele lUikken weder volkomen worden; zo zal ook waarfchinlyk
de zogenaamde iSIeduzenkop zich op gelyke wyze vermenigvuldigen , en
dienvolgende eene Hoofdeigenfchap van de Zoet - Water - Polypen
hebben. Doch dit zou een Zee - Polyp weezen , zo wel als die , welke
de Heer Jussieu onder de zogenaamde Zeeplanten gevonden heeft*;

en deu^l dezen tot myn tegenwoordig onderwerp niet behooren, zaJ

.

ik 'er thans niet verder van fpreeken.

De Heer Trembley heeft drie foorten van Zoet -Water -Poly-
pen met hoornvonnige Armen belthreeven, en de Heer Baker
maakt gewag van vier foorten t- Maar de Heer Trembley

be-

* Zie zyn Examen de quelques ProduEtions marines, qui ont eté mi/es au nombre des

Flantes , et qui font Vouvrage d" une forte d' hj'edes de Mer. Memoir, de l' Academie
Roy. des Sciences 174.2. _pag-. 352. Ed. d' Amjierdam.

t De Heer Trembley heeft de hem voorgekomen Polypen in de volgende 3 ClafTen

verdeeld. In de Eerjle plaarft hy diegenen , welken hun lyf en armen 't minften

tiitftrekken of verlangen kotinen ; en dezen noemt hy groene kortarmige. In de

Tweede ftelt hy die genen, welken hun lyf en armen wel langer dan de voorigen

der eerfte Clafie vergrooten, maar het nochtans zo fterk niet doen, als men 't wel
van anderen ziet. Dezen zou men Middel Polyptn , of balfarmigen mogen noemen,
In de derde Clafle komen dan eindelyk die genen, welken hunne armen buitenge-

meen lang uitbreiden; welker achterdeel nog daarenboven zeer uitgerekt, en veel

dunner is dan 't lyf, zo dat het niet ongelyk zy aan een ftaart. Miflchien , zegt de Heer
Paft. Goeze, kon men dezelven de langarmige Staartpolypen noemen. De vierde (oort^

waarvan de Heer Baker verder gewag maakt, in zyn EJfai fut V Hiftoire Naturelle

du Polype Chap. IL p. 25., en die by hem de Tweede is, fchynt niet zo zeer eene
byzondere foort te weezen i maar veel eer eene nog jonge aan te duiden; nademaal

hy zelf bekene, dat ze aanvangklyk klein geweeft, en in 't vervolg zo groot als de
Hollandfchen geworden waren. De koleur is voer 't crverige, by de Waterdieren,,

een onzeker kenteken. De Heer Dr. Scbdffer heeft in eene Verhandeling, van de

£loempolypen der zoete Wateren, Regensburg 40. 1755. /• ?• 6. eene proef genomen,
om. de Polypen, volgens zekere aan hun te befpeuren Eigenfchappen, in Claflen te

verdeden. Hy heeft oy die gelegenheid, de waaTe en de bafterd- Polypen; de met
bloote oogen zichtbaaren , en de Microscoopifcben ; de gezelligen en de eenzaavien; de

gehuisden en ongebuisden\ de met armen, en voeten begaafden, en de armen -G-a voeten-

%ozen\ de met iveeken en de met barde Jcbaalen; de vajlzittenden en de beweegelyken

,

enz. in hunne eigen Clajfe , Gejlacbt en 'Soort; aangeweezen; doch hy kan niet ont-

kennen, dat züdanig eene VerdeeJjng nog aan groote zwaarigheden onderworpen

biyft.

Kl-EEMAKN,
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"befchiyft ons buitendien nog eene andere fooit, welke hyTAB.

Polype h panache of den Vederbos • Polyp , noemt*. Zo wel^-^-^^^'

deze, als ook verfcheiden foorten van de eerden, hebbe ik in

onze Geweften insgelyks gevonden; en men ziet dezelven op
Tah. LXXII. met eenige Watergewaflen , in haare natuurlyke
grootte, afgebeeld f. Deze Plaat is eigenlyk de Titelplaat myner

Be^

* De Heer Trembley heeft naderhand, behalve dezen Vederbos- Polyp, nog
eene andere foorc, van zyne te voeren waargenomen verfchillende, ont-
dekt; en de Heer Bonnet heeft 'er eene gewichtige Waarneeming over
medegedeeld. Zie Bofinets Confldirations Jut les Corps organifésy ;II. Deel,
Art. 317.

Kleëmann.

t Om den genegen Leezer vooraf te doen weeten, hoe veele Polypen, en
andere Water -Infeften Röjel eigenlyk in deze Hiftorie van de Polypen der
Zoete Wateren befchreeven heeft, zal ik 'er hier eene Lyft van plaatzen,
zo als ze iu zyne befchryving volgen.

(i.} De zogenaamde Vederbos - Polyp. Tab. LXXni-LXXV.
f 2. j De iets bleeke Stroosieele Polyp met korte hoornvormige armen. Tab.

LXXVL en LXXVlf.
( 3. ) De Oranje geele Polyp met lange hoornvormige armen. Tab. LXXVIII. i

C4.) Het ïTafer/Zangjf/e met den langen tongachtigen fpriet. Tab. LXXVIII,
en LXXIX.

(5.) De bruine Polyp met hoornvormige armen, die dezelven het langde
kan uitftrekken. Tab. LXXXIV.-LXXXVII.

(6.) De fchoone met veele armen begaafde groene Polyp. Tab. LXXXVIIÏ.
en LXXXIX.

(7.) Eenige in (leen gevonden Armpolypen. Tab. XC.
C8.j De kleine Vederbos - Polyp met een rond balvormig lyf. Tab. XCI.
C9-J Drieëileie Waterjlangetjes. Tab. XCll. en XCIII.
(10.) De gezellige kvodsvormige Bajierd Polyp, en de Schalmei - gelykendc

Bajlfrd Polyp. Tab. XCIV-XCVI.
(ii.) De kleine, gezellige Bekervormige BaJlerd Polyp. Tab. XCVII.
(12.) De Sorben - of Spreeuwbeziè'boom gelykende Bajierd Polyp , met twee

Adderfpitzen. Tab. XCVIII. Fig. i , 3. Lett. a. b. c.

e 13.) De Peervormige Bajierd Polyp, met twee paar Adderfpitzen. Tab.
XCVlIl. Fig. 2. Leit. d. d. e.

ij.J De Bafterd Polyp met het dekzel. Tab XCVIII. Fig. 5. en 6
16.) De Berbers -of Soujfeboom - gtlykende Bajierd Polyp. Tab. XCI]

tl?.) De Mispelvormige Bajierd Polyp. Tab. C.
(i8-) Het zogenaamde Kogeldier. Tab. Cl. Fig. 1-3.

De Mispeliiormige Bajierd Polyp. Tab. C.
Het zogenaamde Kogeldier. Tab. Cl. Fig

(19.) De Kleine Proteus. Tab. Cl. Fig. A. tot T.
Kleemann.

3<fc Detl aJe Stuk. Ddd
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Tar.

^ Befchryving der Polypen; welke ik, als een Aanhangzel van dit

^^^^^- Derde Deel van de Namurlyke Hiftorie der Infeóten, aanmerke;
des de Liefliebbers het zelve ook voor een byzonder Traktaat

konnen houden. In 't bovenfte gedeelte van de Plaat ziet men
de gemeene Waterlinzen, welken doorgaans groen zyn, maar
ook menigmaal geel en roodachtig worden; naar maate dat ze
vergaan of andere veranderingen lyden. Onder d^^ze Waterlinzen

vertoont zich , ter wederzyde , een zogenaamde Vederbos - Po-

lyp; en aan de overige WatergewafTen hangen louter Polypen
met hoornvormige Armen ; welk woord ik voortaan , in navol-

ging van den Heer Trembley, altoos zal gebruiken. De
Armen van eenigen dezer Polypen vormen draadachtige fpitzen

,

met welken naam ik die uitfteekzels boven reets genoemd hebbe;

by anderen hebben ze de gcdkante van lange hairen , en by an-

deren weder verbeelden zy eene foort van Sterren. Voor 't ove-

rige zyn deze alhier afgebeelde Schepzelen zodanig gefield, dat

zy ons de meeften hunner verrichtingen en eigenfchappen ver-

toonen. Zoramigen hangen aan hunne armen, doch de meeften

aan hunnen Haart. Eenigen zyn zo lang uitgerekt als 't hun
mogelyk is; anderen ziet men geheel te zamen gekrompen, zo
dat ze niet ongelyk zyn aan eene langkwerpig - ronde vrucht.

Men vindt 'er ettelyken, die met hunne armen andere kleine

Schepzelen vangen, welken hun tot voedzel dienen; mitsgaders

zulken, uit welker zyden de Jongen reets voortfpruiten , enz.

Om kort te gaan, ik hebbe mynen Leezeren hier mede vooraf

een duidelyker begrip van de Geftalte der Polypen willen gee-

ven , dan zy 't zichzelven , uit eene befchrj^ving , zouden hebben
können voorftellen. De twee Slangenvormige Wormen, welken

onder aan, in 't midden op de Titelplaat, (^Tal;. LXXII.) den

ftaf van Mercurius verbeelden , hebben ook die Eigenfchap der

Polypen , dat ze naamlyk , in (tukken gefneeden zynde , uit ieder

ftuk weder huns gelyken doen voortkomen. Bovenaan , recht

boven 't woord Hifiorie, ziet men eene Slak en een Kever;

waarvan de eene , zo wel als de ander , met eene menigte kleine

Schepzelen omringd is; hoedanigen 'er ook aan de naby zynde

wortelen der Waterlinzen gezien worden; welken voor .'t bloote

gezicht flechts puntjes fchynen, en van zommigen, doch ver-

keerdlyk , ook voor Polypen gehouden worden. Onderaan

,

bo-
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boven de gemelde Slangenvormige Wormen , befpeurt men ook Tab. ;•

eenige Waterlinzen, die zo veel als den hoed van Mercurius ^'^^^'

verbeelden; en ter wederzyden van dezelven heb ik een In-

feót gemaald, dat den Polypen tot voedzel ftrekt. Dit alles kan
eenigermaate dienen, om den Leezer gelyklyk onder 't oog te

brengen, 't geen hy in deze befchryving der Polypen te ver-
wachten heeft. Ik zal hier naamlyk niet alleen de vierderleie

Polypen met Hoomvormige Armen , welken in onze wateren te

vinden zyn , maar ook den Vederbos - Polyp befchryven

;

mitsgaders een bericht geeven van de kleine Schepzeien, die

dezen Polypen tot voedzel dienen; en dewyl 'er ook nog an-

dere Infe(ften zyn, die, even als de Polypen, door gefneeden
zynde , weder geheel voortkomen , zal ik ook aan dezen in

myne Waameemingen gedenken. Nademaal nu wyders de Poly-
pen , voor een Liefhebber die ze alleen uit de befchryving
kent, of in afgezette Plaaten gezien heeft, bezwaarlyk te vin-

den zyn, zo denke ik ook, dat derzelver afbeeldingen, in

myne Titelplaat onder 't oog gebragt, daartoe konnen ftrekken,
dat men dezelven van andere Watergewaflen zo veel te ligter

zal konnen onderfcheiden , en dus te gemaklyker vinden. Eindelyk
kah ook de Titelplaat dienen tot een bewys , dat ik , behalve de
gemeene ronde Waterlinzen , benevens haare wortelen , bloemen
en zaaden , ook defpitsbladigen , die onderaan op de Plaat te zien
zyn , wel gekend hebbe ; en gelyk ik ze thans kenne , zo waren
ze my ook reets bekend , toen zommige Schryvers geloofden , en
door hunne Schriften der Waereld zochten diets te maaken , dar
ik de Wortelen der Waterlinzen voor Polypen had aangezien-

Vermits ik boven gezegd hebbe, dat ik niet alle, of niet zo
veele, onderzoekingen met de Polypen gedaan had, als Trem=
BLEV en Baker; zo zouden ook zommigen wel konnen
d enken , dat ik met myne Befchryving , als niet volledig genoeg
zynde, wel weg had mogen blyven; gelyk ik ook eerft voomee-
mens was; maar de volgende oorzaaken hebben my van befluit

doen veranderen. De Polypen eens ontdekt, en myne Waamee-
mingen met dezelven begonnen hebbende , vond ik 'er zo veelmede

Ddd a te
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7"xxii ^^ ^^^^ » '^^^ ^^ ^^^ myne andere bezigheden moede laaten vaaren

;

gelyk ik 'er dan ook , ondanks myne verzwakking door de
ziekte, die myne linkerhand verlamd had, den gantfchen Zomer,
van 't jaar 1753., van de Lente af tot in den Herfft, myn tyd

aan hefteed hebbe. Dit veroorzaakte eene vertraaging in 't uit-

geeven myner Natuurlyke Hiftorie ; welke ik hier door eenigzins

hoopte te vergoeden. Eene tweede oorzaak was de beftendige

wenfch en begeerte myner Begunftigers en Vrienden; waarvan

zommigen myne onderzoeking der Polj'^pen hadden bygewoond

;

die my geduurig tot de uitgave aandrongen. Onder deze Vrien-

den waren 'er ook eenigen, die nog als eene derde beweegrede

bybragten, hoe milTchien anderen my, met de befchryving der

Polypen, mogten voorkomen; en men my alsdan zou konnen
befchuldigen , dat ik met eens anders vederen pronkte, of my
met de woUe van vreemde Schaapen bekleedde. Doch wat dit

laatfte betreft, hier voor duchtte ik geenszins: zo min als my
zulks ooit te lafte gelegd heeft konnen worden, alzo min zal

men 't, vertrouwe ik, in 't vervolg konnen doen. Myne Te-
keningen en Afbeeldingen moeten my ten dien opzichte verdeer

(
digen ; en ik ben nog kortiyk verzekerd geworden , dat de Heer
De Reaumur, dien ik den beften kenner in deze zaaken

mag noemen, dezelven volkomen heeft goedgekeurd.

§. 13.

Ik zal dit Foorhericht eindigen, met alleenlyk ten beduite te

zeggen, dat 'er, na deze Polypen nog veele Infeften overig

zyn; zo van die genen, daar ik reets nadere ondervinding van

hebbe, als van anderen, die by my nog niet te voorfchyn ge-

komen zyn , en welken ik echter hoope te leeren kennen ; waar-

van de Afbeeldingen en befchryvingen in 't Vierde Deel ftaan

te volgen. Ik zal my, gelyk te vooren, bevlytigen, om dezel=

ven niet alleen ten aanzien van hunnen oorfprong, maar ook
ten opzichte van hunne verandering, zo volledig te befchryven

als immers mogelyk is. De befchryving van een Infeft toch,

waarin alleen deszelfs deelen, en de overige Eigenfchappen , of
in 't gehed niet, of maar ter loops, aangehaald worden, kan

den
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den Liefhebberen der Natuurlyke Hiftorie weinig genoegen ver-J^b
fchaffen; welks bevordering nochtans het oogmerk is van hem,
die zich met veel achting noemt &c.

August JoHANN Rösei,

VAN ROSENHOF.

Ddd 3 Hl-
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Z O E T -W A T E R-

F O L Y F E M,

Befchryving van den zogenaamden Vederbos - Polyp,

S- I.

^***^e Heer Trembley, in de Maand April des Jaars 1741., naareene

LXXIU. ^ O * ^'^^^^ ^^" Polypen met hoornvorraige Awnen * zoekende , vond een
'* * ander flach van Dieren, welken hy, uic hoofde van hunne ge-

K***^ft^Ite, in de ClafTe der Pólypen ftelde. By deze Dieren wa-

ren de Armen rondsom den mond in eene regelmaatige orde geplaatft; en zt

vertoonden een aardigen Vederbos, of bondel van pluimen; waarom hy deze

Schepzels, ter onderfcheidinge van andere Polypen, Vederbos -Polypen noemde f.

De Heer Baker en zyn Vriend Anderon heeten ze Klokkebloem- Die-

ren; The Bell-Floiuer-z^nimals, or-Plumed-Polypes, zie Employment for

the Miscroscope.Lond.\y$i. Z°.pag. 306. C. X. Maar aangezien myn Veder-

bos -Polyp meer overeenkomt met het gemelde Infeft van den Heer Trembley
dan met dat van den Heer Baker**, zo hebbe ik my liever aan de eerllge-

noemde

• Naar de groenen naamlyk.
Kleemann-

I De Heer Dr. Sebafer te Regensburg noemt ze, in lyne Verhandeling van ArmpolypeB
Tab- I. Fig. I. 2. pag. 76. Kampolypen; die men ook, denkt hy, ter onderfcheidinge van

anderen, Koraalaartige zou konnen noemen.
Kleemann.

** De Heer Paft. Goext in Quedlinburg kon in zync Hoogduitfche overzetting van TrembUyi

Hiftorie der Polypen pag. 282. niet nalaatcn te erinneren, dat Baker openlyk gedwaald

heeft, toen hy in zyn Effai fur t' Hifloire naturelle du Polype &c. pag. 32. fchreeve, dat

het Diertje, door Leeuwtnhotk gezien, ceacriei ü met den Vederbos - Polyp. Laat de

Leeu'
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ZOET-WATER-POLYPEN. S9I

aoemde benaaming willen houden. De rede, waarom ik met denzelven eenTAs.

begin van myne Hillorie der Polypen maake, is eenvoudig" deze: om dut jk^^^""'
'er flechts ééne foort van ontdekt hebbe; waar tegen my vcrfcheiden . foorten

van de Polypen met hoornvormige Armen voorgekomen zyn; welken ik ach-

tereenvolgende belchryvcn zal. Vraagt men, op dit myn gezegde, dat ik

maar ééne foort dezer Vederbos - Polypen ontdekt hebbe, of 'er dan geen
meerdere foorten van zyn? Zo kan ik antwoorden, dat ik, fchoon ik 'er tot

nog toe geene ander/fn in onze wateren gevonden hebbe, echter vallftelle,

dat deze de eenigfte foort van dit Gedacht niet is; als in 't vervolg nader-

blyken zal.

Laaten vvy nu, om dit gedierte recht te leercn kennen, onzen Vederbos-
Polyp eens in 't algemeen, volgens deszelfs gelblte en natiiurlyke grootte,

befchouwen; en ten dien einde de LXXIIIftö Tab. met opmerkzaamheid na-

gaan. Vooraf echter (bat my hier te melden, dat de Vederbos -Polyp een

gezellige Polyp is. 'Er lecven doorgaans verfcheiden by elkander, fchoon elk

zyn byzonder Celletje hebbe; doch deze Celletjes zyn zodanig aan elkander

verknocht, dat ze te zamen een takkig Rysje, of eene foort van Coraalftruik

uitmaaken; en, wanneer alle de Polypen hunne Armen uitbreiden, een uit

verfcheiden bloemen geformeerde Bouquet of Tuiltje vertoonen; weshalve ik

ook, in 't toekomende, zodanig eene verzameling van Celletjes een Bloem-
bosje zal noemen. De ifte Fig. onzer Tab. (lelt ons zodanig een Bosje met onge-i''S. '.

veer twaalf Polypen voor oogen. Het zelve hangt aan eenige Waterlinzen met^ /,

a. getekend; en de daar inwoonende Polypen worden door ddddddd. aan-en/öV.
geweezen. 'Er is in deze Figuur niets anders van dezelven te zien, dan de
uitgebreide Armen, waar van ieder Polyp zulk een aantal heeft, dat ze ter

dier oorzaake, in hunne uitbreiding, een Vederbos vertoonen. Zulk een Bosje
is in de a^e Fig. met zo ^^ele Waterlinzen aa. bedekt, dat men 'er, byal-F'ig-. 2.

dien 'er hier en daar niet een Vederbosje uitllake, geene Polypen onder zoe-^'"- **•

ken zoude: lohbh. zyn de Wortelen der Waterlinzen; aan eenigen van weV len bbbb
ken, van onderen by cccc, de bloezem, in de gedaante van kleine worftjes,eii 'cccc.

te

Leeitwenhockfche befchryviDg dit verfchil befliflèn: Dit Diertje f zegt hy) leeft in een
buisje cf Celletje, waarmede het xich aan den wortel eener Waterplant vajlzet. Aan
den Kof beeft het twee raden , met veele tanden voorzien , welken het als om een as rond
draait. Op de geringfie beweeging trekt bet de raden, zo wel als bet lyf, ten eenemaal
in de Celle te rug, enz. Dit zelfde Diertje was den Heer Trembley van 'sgelyke bekend,
en hy noemt het P»lype -Teigne , of Motten -Polyp. Op dat evenwel myne Leezers, zegt
de Pall. Coeze, niet mogen denken, dat dit het eigenlyke thans zo bekende Raderdier of
de Radmaaker zy, zo heeft Baker zulks pag. 35. van 't ander onderfcheiden , en teffens

Setooo4> <Ut wy deszelfs ondeifcheiding insgclyJu aan Leeuwenbtek te danken hebben.

K L E £ M A N H.
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Tab. te zien is. In de s^^e Fig. ontdekken wy weder een Bosje van zodanige Po-

/'v^'^'*
Jyps" 1 ^^" '^ welke zeer veelen, zo wel oude als jonge Polypen, met

'^' ^' hunne uitgebreide Vederbosjes pronken. 'Er worden hier ook eenige ledige

plaatzcn , welker Inwooners vergaan zyn , gevonden , hocdanigen 'er insge-

!yks aan de voorigcn waren; die men daaraan kennen kan, dat zy 'er bleeker

cian de overige takjes uitzien, en van een wit flym omgeeven zyn. Doch dit

Polypenbosje was met veel meer Linzen blaadjes omgeeven; welken ik tot zo

verre wegfneed , dat het even dryvende konde blyven. In dit Bosje ziet men de
let/, e f, jonge Polypen, aan dezen ftam, tulTchen de Ouden in zitten; dezelven zyn met
Fig. 4. e e. getekend. Hetzelve was, gelyk dat van de i^e /V^., nederwaarts gegroeid

;

doch meer uit elkander verfpreid. Verder was dat van de 4de fig. wel het

Fig. 5. grootfte en breedfte van allen die ik gevonden hebbe ; en 't zelve hing wat
/-?//. ^i\ongefchikt te zamen. Naad dit hebbe ik ook nog een ander Bosje in de 5de

Fig. even daarom afgebeeld, om dat het zich aan een dun rysje gg. vaftgezet,

en zeer zonderling uitgebreid had. Van daar af, alwaar de meefte VVaterlinzert

te zamen gezien worden , was de eene Polyp uit den ander gegroeid , invoege

,

dat zy, als in eene rei, achter elkander lïonden; en mogelyk zou dit bosje

nog langer geworden zyn , byaldien de fpade jaarsgefteltenis , naamlyk de

Fig. 6, 7 m&awd Auguftus, zulks niet verhinderd hadde. De 3 overige I'iguuren dezer
en 8. Tab., te weeten de 6de, 7de en S^e, vertoonen afgezonderde takjes van dit

Bosje: want zulk een Bosje, gelyk wy naderhand zullen hooren, verdeelt

zich menigmaal; doch wy kunnen ons thans hier over niet breeder uitlaaten,

om dat we 'er in 't vervolg nog de eene en de andere byzonderheid van

hebben voor te draagen,

§•3.

Boven hebbe ik gemeld, hoe ik reden had om te gelooven, dat de van

my hier afgebeelde foort van Vederbos- Polypen de eenigfle foort van dit Ge-
flacht niet is; thans zal ik 'er de oorzaak van aantoopen. De Heer Trembley
heeft zynen Vederbos - Polyp indiervoege afgemaaid , dat dezelve met zyn

gronddeel aan een (tukje hout vaft zitte; beftaande volgens Tremblevs
fchryven, uit dezelfde ftoffe, waarvan de overige Cellen of huisjes van het

gantfche bosie , of van den Stok gemaakt zyn ; welk gronddeel ik echter aan

myne gevonden Vederbos -Polypen niet befpeurd hebbe. De Hoer Trembley
voegt 'er, 't is waar, by, dat men menigmaal Polypenbosjes aantreft, die

zodanig een gronddeel niet hebben; en dus konden de mynen nog wel van

eenerleien aart met de zynen weezen. Edoch, dewyl ik 'er eene groote me-

nigte van gehad, en 'er nooit eenig gronddeel aan gezien hebbe, zo houde

ik de mynen voor eene andere foort; te meer, daar de takken, of de byzon-

dere Celletjes myner bosjes, tamelyk verre van elkander afgezonderd zynde,

bykans overal eene gelyke dikte hebben; waar tegen die van den Heer

Trembley digt byeen flaan, en meer kegelvormig fchynen. Gelyk nu myn
V«-



Z o E T - W A T E R . P e L Y P E R 393

Vederbos-Polyp onderfcheiden is van dien van den Heere Trembley, zo Tah.

is 'cr ook een groor, ja nog grooter ondcrfclieid, tudchen dien van hem, en ^^^'"*

den genen, welken de Heer 13 aker befchreeven heeft, als uit zyne befchry-

ving blykt. Hy zegt naamlyk, dat 'er van deze Polypen tudchen de 10 en 15

te zamcn woonen; en dat 'er zelden meer of minder byeen gevonden wor-

den. Volgens hem is hunne wooning een vliezig en flymachtig huisje, het

welk, buiten 't water, geen regelmaatig bepaalden vorm, maar het aanzien

van een flymklomp heeft; doch, in 't water uitgebreid zynde, de gedaante

van een omgekeerd klokje vertoont, het welk gemeenlyk een halven duim

lang, en een vierde van een duim breed is. Hy getuigt daarbenevens , dat

men, vermits deze wooning zeer doorzichtig is, alle de beweegingen der In-

wooncren duidelyk kan waarneemen; en eindelyk, dat dezelve in verfcheidcn

kamers verdeeld is, of liever zo veele kleine holen fchynt te hebben, in ieder

van welken een Diertje huisveft.

S- 4.

Eenflemmig hier mede, kan men drieërleie foorten van Vederbos- Polypen

ondcrftclkn; welken daarin met elkander overeenkomen, dat ieder Polyp, al

waren 'er, gelyk de Heer Trembley zegt gezien te hebben, honderd Ia

een bosje te zamen, zyn eigen Celletje heeft; waaruit, behalve zyn vederbos,

maar weinig van het lyf te voorfchyn komt ; fchoon de vederbos op zichzelve

by alle de drie foorten eenerleie geftalte hebbe*. Wat de van my ontdekte

foorc

* De Heer Röfel heeft eindelyk nog eene vierde foort van Vederbos - Pdypen ontdekt; die

echter gantfch anders van geftalte, en van hem op Tab. XCI. afgebeeld is. En de Heer
Bonnet meldt ons, in het 317de Artikel zyner Confiderations fur les corps organifés, dat

de Heer Trembley eene zekere foort van Federbos- Polypen gevonden heeft, die nog onder-

fcheiden ds van zyne tot hiertoe befchreeven iborten. De Heer Paft. Coeze zegt wydcrs,
in zyne meergemelde Hooeduitfche Overzetting van Trembleys Hilïorie der Polypen , pag.

300 enz. ,,De allerniewwfle ontdekking van geheel nieuwe Federbos- Polypen toch hebben
,,\vy den Wen Blumbach in Gotthingen te danken. Hy heeft zyne WaarnCemingcn en Aftckenin-

„gen van dezelven, op den lo September 1774. aan de Koningi. Sociëteit der Weeten-
i.fchappen aldaar vertoond; en deze nieuwe foort, met de tot hiertoe bekende fborten

,

„welken hy op eene byzondere Tab. gefchetft had, naauwkeurig tegen elkander vergelee-

„ken. Voorts heeft hy dit alles, door voorbeelden van gedroogde Polypenbui sjes en der
„Serpula (kruipenden,) opgehelderd,
„Zyne nieuwe ontdekte foort van Federbos- Polypen ij inzonderheid door de volgende

,1 kentekens te kennen :

1. „Dezelve heeft altoos 20 armen. De anderen hebben 'er tteets tuflchen de 50 en 60;
„en een, door den Heer Prof. Lichtenberg flechts eens by Hanover gevonden, had 'er

„ maar vier.

2. „ StaaB deze armen noch in de gedaante van een Hoefyzer , als by vier andere foorten

,

„noch zo convergcerende of naderende als aan den gemelden Hanoverfchen; maar in een
„cirkel of kring.

3. „Is 't een Hoofdkarakter, dat 'er, behalve de 20 groote armen» vau buitcnora nog
«,eene rei korte hairen gezien wordt, die digt by de armen ftaan.

'\de Deel "^de Stuk. Koe 4-
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Tab. foort aangnat, ik hebbe dezelve in de maandefl van Rfai, Juny^ July en
LXXIII. ^^CT^/?;<j

^ ja zelfs nog in 'c begin van Septemker., in de me: Wacti linzen

bedekte Vyvers onzer Geweften, gevonden; en men hecfc 'er niy vcele Em-
mers vol van t' huis gebragt; doch na deze maanden kon ik zodanige Polypen

niec meer vinden. Ondercadchen zyn ze echter, fchoon 'er in de genoemde
maanden eene tamelyke menigte van voorkome, gelyk ik 'er dan dikwyls 30
en meer bosjes van byeen gehad hebbe , in dezelven zo menigvuldig niet aan

te crefFen, als de Polypen met hoornvormige armen; en men ontdekt ze ook
niet zonder veel moeite,' ter oorzaake, dat deze Polyp zich ten cenemaal in

zyn huisje te ruggc kan trekken, en zich nooit geheel laat zien. Het cerlle

gefchiedt, wanneer hy de geringde buitengewoone bev/eeging befpeurt; doch

als ik zegge, dat hy zich nooit geheel laat zien, zo bedocle ik den gantfciien

bos, waarin meer Polypen te zamen v\;oonen. Deze is altoos grootdecls onder'

de Waterlinzen verborgen, daar veelmaals nog allerleie andere dingen by ko-

men, welken de Polypen, met een lymig vocht, rondsom hunne wooningen-

feliynen vafi: te hec'htsji; invoege dat een Polypenbos, even als zommiL!,e

Water- Rupfen, altyd eene foort van bedekking om zich hebbe, waarvan men
den Polyp, zonder het lyf te befchadigen, niet ligtlyk los' kan maaken. Uit

dien hoofde zyn de Polypen ook eer aan de oppervlakte des Wateis, dan in

de diepte te zoeken; en in dat geval moet men nog teffeos die voorzichtig-

heid

4. „Het onderfciieid tuflcteti iett ftasn icr VederhoS' Polypen, wier fcuisjes fiecHfs uit

»»een fly machtig overtrekiel beftaan* en zekere Zee - koiaalen . die eene valle en fteenachtige

„huisvefting voor de daarin wooncode Polypen lyn , fchynt niec zo groot te weezen. Een»

(tin 't Water gebleeven, verttorven Itok van Federbos Pal pen, is zo verbard bevonden,

„dat hyi buiten het water, en onder een Vergrootglas gebragt, een tak van een koraal-

„ftruik vertoonde i en zodanige gedroogde Hulzen zyn in^geiyks. als een kalkachtig ftuk

«van 7,ce • koraalen , met zuuie geeftcn opgezet.

5. „Een ftuk, met Bergolie doorzichtig gemaakt, heeft nog, byna Je alle de takjes, de

„bru'ne lichaampjes, die JuJlJeu en de Reaumur voor Eieren gehouden hebben, denkende

„dat 'er de Jongen uit voortkwamen.,,

By deze gelegenheid, zegt de Heer Blumbiscb: „Dit fchynt gewis ftrydig tegen de Na-
,,tuur der Planttüeren v ten Vi.infle beeft noch Trembley noch iemand anden, voor zo veel

„tk weete > zulki komien beveftigen , Maar fchoois ik het ook tot nog toe, uit eigen on-

dervinding, niet konne lewaaiheden, zal ik echter in /t vervolg aantoonen, dat de Heer

Ireivbley ziilks naderhand beveiligd heefi In het voortrefïelyk Dagboek der Reize van den

Heer Lepecbin~ door verfchciden Provinc'ën van 't RulTifche Ryk, I. Deel. pag. \6. wordt

ook gewag gemaakt van eene lOoi i van P'ederboi - Polypen , welken de reizende Geleei den

by de S.ad JVolodomir, in een oud bed eener Riviere aan Rivier - Moflèlen , Slakken, en

ook op in 't Waier gezonken Rysjes zittende, ontdekt hebben Dfe beroemde Heer Prof.

Pall^s maakt ook gewag van deze Federbos • Polypen ( Ttibiilaria Fungofa ) in 't I. Deel

zyner Rei^e, pag. 20. en verzekert, dat deze grooie foort niet ongelyk is aan het gewas

der Zwammen Naderhand heeft hy ze nog in veele ftilftaande Wateren aan de Oika eU

ff'^nlga gevonden i en 'er, in Nov Comment. Acad. Scient. Petropolit. Tom. XII., ceüe btf-

fchiyving en afbeelding van mede(?:edceld.

Voor 'r overige toont de Heer Trembley, uit de Voorrede van de Hiftorie der Infefleft-

van den Hec: de Reaumur vati l^ef 7esde Deel, zelf aan, dat 'er ook in de 2ee nog

vafclieidea Vedcrbos- Polypen gevonden worden.
Kleemann.
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heid gebruiken, dat men zorg draage, van geene de minfte beweeging teT/^s
maaken. Zodra zy zulks bcfpeuren, krimpen ze allen te gelyk binnenv/aarcs* ^'^^^^^'

en hun Stok, die, vvr.nnecr zy alle hunne vederen uitgebreid hebben een
bosje, of tuiltje, van witte Starrckruid- bloemen vertoont, gelykc dan naar een
dor rysje^ waarin hy, die van onzen Polyp geen kennis liecft, nooit een Icc-
vend Schepzel zoeken of vermoeden zou. Wanneer ik dienvoij^cnde een Vc-
derbcs, of anderen Polyp zoeke, neeme ik, uit het met Waterlinzen bedekte
'water, een deel Waterlinzen, en doe ze in een klein met helder water gevuld
glas. Als dit eenigc uuren flil gedaan heeft, befchouwe ik hetzelve door een
middcimaatig Vergrootglas op de voorzichtigfle wyze, zonder de geringde be-
weeging aan de tafel te maaken; of te gedoögen dat 'er iemand in myne
kamer kome of gaa. Wanneer dus alles geheel UU en in rufl is, zo komt 'er,

nu hier dan daar, onder de Waterlinzen, een bloemvormig bosje voor den
dag; en dan is naderhand de gantfche bos ligtlyk te ontdekken. IntulTchen
moetc ik hierby crinneren, dat men den gevonden bos niet uit het water
moet neemen noch droog laaten worden; want toen ik zulks eens by "-eval
deed, dacht ik mynen Polyp weder verlooren te hebben; nademaaJ het bosje,
dat te vooren zo fchoon in 't water gebloeid had, weldra een gedoken en
vormeloozen klomp geleek, zo als de kuit van Vifchen of Kikvorfchen. Schoon
wyders onze Vederbos-Polypen, als ze eene fterke beweeging ontwaar wor-
den, terdond allen te gelyk hunne vederen of pluimen intrekken, zo volat
nochtans niet, dat ze dezelven allen te gelyk weder uitbreiden. In tegendeel,
^wanneer de inwooners van een Stok zich eens verborgen hebben, komen zy
vervolgens zeer langkzaam, niet voor dat 'er eene ftüle ruft is, en dan nog
de een na den ander, weder te voorfchyn,- zelfs blyven zy menigmaal één,
twee of drie dagen agter; zo dat het fchyne, als of ze dood waren; ook
komt het my voor, dat ze als dan eene foort van ziekte lyden, waardoor 'er

hier en daar eenige takjes verderven; uit welken echter, na verloop van twee
of drie dagen , weder jonge fpruitjes uitfchieten ; die zich kort daarna ais jonge
Vederbos - Polypen vcrtoonen; hoedanigen alhier in de 3de ftg, by e e. te
zien zyn. En zo hebbe ik menigmaal waargenomen, dat de Stok, wanneer
een gantfch bosje Polypen vergaan fcheen te zyn, dewyl 'er in drie of meer
dagen geen Vedei bosje meer aan te zien was, weder op nieuw eene tame»
lyke menigte jonge Polypen te voorfchyn bragc.

$• 5-

Dit vergaan der oude, en 't uitfpruiten der jonge Polypen, hebbe ü;
meeftal in July en yfugufius ondervonden. Daar benevens hebbe ik tot myn
groot verdriet befpeurd , dat deze Polypen veeltyds , door eene foort van
kleine, heldere en doorzichtige Water- Infeften, onder welken veelerleie foor-
ten zyn, die van zommigen ook onder de Polypen geteld worden, groot na-
-ieel lyden; en dat^ gelyk de grootfte Dieren, tot de kieinfte Rups toe,

Eee a hun»



3.96 HISTORIE DER

Tab. hunne vyanden hebben , welken zy tot voedzel verftrekken , zo ook deze klei-
LXXIII.

y,g Schepzelen 'er niet vry van zyn. Als dit flag van Inleften do overhand

kreeg, ging een gantfche Stok van Polypeu in korten tyd ten gronde; en

naderhand vvierd het overige lichaam, of de van Polypen ledige Stok, dezen

kleinen vyanden, welken ik in 't vervolg befchryven zal, ter wooninge. Zy
zwermden dan om dien Stok, gelyk de Byen om den Korf, in zo ontelbaar

eene menigte rond, dat ze voer 't bloote oog niet anders dan een dunnea

nevel vertoonden.

§• ó.

Behalve al het gene ik reets gemeld hebbe, zag ik, in 't hatfl van Jul^

en in 't begin van yiugujïm , tot myne grootfte verwondering , dat de mecften

myner Polypcnbosjey zodanig uit elkander gevvceken waren, en zich verdeeld

hadden, dat ik niet anders dachte, dan dat ze in éénen nacht geheel verdweenen

waren; tot dat ik hier- en daar een takje ontdekte, zo als in de meergemelde
(3de, jAa en 8^e Fig. dezer Tab. LXXllI. aangeweezen zyn. Eenigen der-

zelvcn hadden zich aan de binnen zyden van 't glas, anderen op den bodera

van 't zelve vaftgehecht; en lieten zich aldaar, met hunne Vederbosjes pron-

kende, zien; doch het verdorven overblyfzel dreef hier en daar als een dor

Rysje , of hing nog aan den ouden Stok. De 6de pig. ftelt ons voor oogen

een der afgezonderde takken, welke een wratje aan de zyde heeft, dat door

Lett. f. aangeweezen wordt; waaruit, binnen twee of drie dagen, een volko-

men jonge Polyp te voorfchyn kwam, zo als die, in de 7de Fig. vertoond, 'er

reets een. had. De Tak in de 8rte Pig. beftond uit drie volkomen Polypen,

met één jöi'>gen, Lett. e.\ en dus vond ik, als 'er zodanig eene verdeeling

gebeurd was , altoos zulke takken , waarin meer of minder diergelyke Polypen

woonden. Doch op welk eene wyze deze takken zich van den gantfchen Stok

afzonderen, dcwyl ze alle te zamen flechts één kanaal fchynen uit te maaken;

mitsgaders hoe zy zich van de eene plaats naar de andere begeeven , en welke

beweegingen zy 'er bymaaken, hebbe ik, ondanks myne vlytige waarneemin-

gen, nooit konnen befpcuren. De Heer Trembley leert ons, dat deze afzon-

dering op eene gantfch onnierkbaare wyze gefchiedt; en fchoon hy 'er op laate

volgen, dat hy zulks gezien heeft,, zegt hy 'er nochtans alleenlylc dit van. Ik

hebbe gezien hoe zy zich van elkander afzonderden; voorts voegt hy 'er by;

ook hebbe ik befpeurd, hoe ze zich van een verwydercn; en eindelyk zegt

hy, dat die beweeging zo langzaam gaat, dat men dezelve onmogelyk waar-

neemen konne ; en dat hy nimmer een wel bewoonden Polypenltok gezien

heeft, welke, binnen acht dagen, een weg van meer dan een halven duim

afgele.;d had. Of deze Polypen zieh verder ook nog op eene andere wyze
vermenigvuldigen, dan door zich van elkander aftezonderen, en naderhand

jongen uit te fchieten, flaat by my in twyfFel. Ik hebbe 'er in 't gantfche

jaar, waarin ik ze nafpeurde, behalve in de voornoemde maanden vdJX Mai>^
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Jtwy, July, Auguflus en September, niets van konnen ont^kkken, zo datTAB,^

ik vermoede eii gcloove, dat ze, van dien cyd af, tot in 't aanftaande Voor-''^'^'^^*

jaar, in hunne kanaalcn, en onder 't water verborgen blyven.

§' 7-

Ik hebbe menijfmaal de moeite genomen, om zodanig een PoIypenbos,TAB.

met veel voo:iciclitiij;heid, te zuiveren, van alle de daar aanzittende Waterlia- LXXIV.

zen en andere deeltjes; doch wanneer zulks gelukkig afgcloopen was, en alle

de Poiypen hunne vederbosjes ingetoogen hadden, vertoonde de Stok zich

uiterlyk niet anders, dan gelyk een takkige Koraalllruik in 't klein ; zo als hy

in de pJ*-' Fig. op Tab. LXXIV. nacuurlyk afgebeeld is; zonder dat ik 'er ooit, F»^. 9.

in 't begin, zulk een dikken (lam, dien ik boven het gronddecl noemde, aan

bcfpeurd hebbe, als de He.r Trembley aan den zynen toont. Zie de ///«'*

Me^ii. PI. to. Fig. 9. Toen ik vo >rts dezen, van alle zyne aanhangende dee-

len oitblooten, Polypcnltok wat naauvvkeuriger met een Vergrootglas befchouw-

de, kwam hy my altoos voor, als een. enkel echter veeltakkig kanaal; dat

doorj;aandc met kleine, zwartbruine, evengroote, doch onordenlyk verllrooide

korrels vervuld was. Dit gezicht zou my byna op de gedachten gebragt heb-

ben, dat deze korrels de Eieren der Poiypen waren; maar, eer ik die ge-
dachten voor waarheid aannam , bragt ik verfcheiden van deze Pülypenftokken

ondereen t' zamcngeftcld en zelf vervaardigd Vergrootglas, om alles naauwkeu-
riger te bezichtigen; en daar vertoonden zich dezelven, by de gcringfte Ver-
grooting, op die vvyze, a's. 'er een in de lode Fig. dezer Tab. onder 't oogFig, 10^

gebragt is. By de^e ver:;root'ng bleek my duidelyk, dat 'er in dit kanaal,

b.halve de veclvuldi.;a zwartbruine korrels, ook nog andere groene deeltjes,

ongelyk van vorm en grootte, hier en daar verftrooid lagen. Dan eer ik nader
bepaale, wat dezelven eigenlyk zyn, zal ik van den gantfchen Bos of Stok
zelven eenig bericht geeven.

5. 8.

Zodanig een bos of Hok heeft, als ik reets gezegd hebbe, in 't uiterlyk

aanzien tamelyk veel overcenkomft met een koraalilruik*; maar dezelve is hel-

der

f Vermits de Heer Abt Spallanzani, 'm eene Aanmerking op de Befchouwing der Natuur
van den voortrefFelyken Heer Bonnet, te vinden in den tweeden Druk der Hoogduitfche Over-
zetting XXI. Hoofdftuk van 't Xllde Deel , pag 487. verzekert , dat de Heer Herijfanl, de
Korailgcwaflèn onderzoekende . ontdekt heeft . dat het gantfchc Koraalgewas met de Poiy-
pen één lichaam uitmaakt, en dat de daarin zynJe Poiypen zich dit lichaam retïcns be-
reiden, terwyl ze groeien; zo heeft de Heer Röfel den Srok zyjier Vederbos - Poiypen niet
ongevoegelyk , maar zeer wel , met den Koraalllruik vergeleeken. En nadcmnal de Heer
Prof Blunibacb, ( gelyk ik boven by §. 4. aangemerkt hebbe, waargenomen heeft, dat
tet ondcrichtid tuffchen dea ftam der Vederuos - Poiypen der Z9ete Wateren , wier

Ecc 3 bt»-
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Tab. der en doorzichtig; daar benevens buiten 't water zeer 'veclc, als GeleJ, of
XXXIV. cenig ander (lyniachtig voorwerp j zo dat hy genoegzaam in eene vloeibaare flotFe

fchync te vcrteercn. De VcderbofTen der daarin wooncnde Polj'pen, zyn hier

byi-;an.s ten ccncin.ial ingetoofjen; invoege dat 'er alleenlyli de uitcrile fpirzcn

Z?f/.»//.uit(leekcn; als in de takken, ra.t Letr. ;, ;, i, /. aangeweez.n, te zien is; doch
die

bïhiiiiing een teder flymachtig bekleed? el is, en zekere foorten van Zee - koraalgewaffen •

die eene vaue en fteenachiige behuizing voor de daarin woonende Polypen zyn, zo t;ioot

niet (chynt te wee .en; vermits een, in 't zoet water ftaaaJe gebleeven > verftorven Stok
van Vederbos - Polypen nadeihind zo verhard bevonden is, dat hy ook, buiten 'i water
gehouden, en onder 't Vergroo glas gebragt zynde, een Koraaltak geleeke. Daarbenevens
mcJdt hy , dat zodanig eene gedroogde Huize, even als een kalkachtig iluk Zeekoraal, met
auure gcelteii opbruifchte. Dewyl nu de Heer Heriffant ontdekt heeft, dat de Koraalcn geen
bloote woüningeu, of Neften , van de daarin zynde Polypen, (zo als zommige Natuurkun-
digen gemeend hebben, J maar veel eer lichaamen zyn, die tot deze Schqjzelen bchooien,
en welken zy zclven bouwen of vervaardigen; zo is tevens daardoor klaarlyk beweezen;
dat men de Koraalen , met den beroemden Italiaanfchen Graaf Marfigli , met den onlangs
gcflorven en vermaarden EngcUchen Kruidkundigen Heer Hill, en andere geleerde Natuur-
kundigen, niet meer aan 't Ryk der Planten, maar aan 't Ryk der Dieren moet toeèige-

uen. 't Is waar, de bloclFem der Koraalen, waarvan gemelde Heer Graaf Marfigli, in zyn
koltbaar Werk, genaamd Hiftoire Pbyfique de la Mer , eene afbeelding medegedeeld heett,

en die, tegen de natuur van andere Waterplanten, niet boven t Water, maar altoos onder
't Zeewater te voorfchyn komen, vertoont zich in eene bloem vormige gedaante. Doch de
beroemde Heer Dr. Schaffer te Regensburg , heeft, in zyne reets 1755. in 40. uitgegeeven
Belchryvinge van de Bloempolypen der Zoete fFateren , vergeleekeo met de Bloempolypen
tier Zoute lVateren> overtu.gend genoeg bcweezenj dat deze bloeli'em geen leevenloos biod-
ièl is. Schoon de Heer Giiai Marfigli zulks, wegens de groote overecnkomll met zekere
-bloemen, vaft geloofde en beweerde; is 't egter blykbaar , dat dezelve beitond uit leevende

Schepzeleni en wel uit Polypen, die. als Water Schepzels, nooit boven, maar alleen onder
ïxet Water te voorfchyn konnen komen. Volgens het gezegde van den Heer de Reaumut,
in de Voorrede van 't Zesde Deel zyner voortrefFelyke Memoires pour fervir a l' Hiftoirt
des Infeêlesy fchynt de Waarneeming van den Giaaf Marfigli, ten tyde van zyn verblyf te

Marfeille, den koi aaien, en anderen diergelyken gewalfen, een zelfden Rang onder de
Planten gegeeven te hebben. Hy zag uaamlyk aan de Koraalen kleine werktuiglyke. en op
veele plaatzen aardig ingetande lichaampjes, waaraan hy de merktekens der bloemen meende
te beipeurcn Eeue ontdekking, die in de Natuurkundige Waereli eene groote opmerking
.baarde. Op het verder voortzetten zyner Waarneeaoingen, vond hy dieigelyke bloemen aan
veelen der zogen.iamde Steenplanren en Zcegewaflen, waaronder ecnigen nog wecker, ja

gantlch week waien; ter dezer oorzaake wierden ze onder de Planten gerekend. Dit ge-
voelen verkreeg zulk eene groote loellemming, dat de Heer .(/f Reaumur , in eene Ver-
handeling der Akadcmie van 't jaar 1727. hetzelve nog een tydbng goed keurde. Maar
•fliet Lng daarna beweei de de Heer PeyJ/onel, door veelvuldige waarneemingen en proeven,
-ontdekt te hebben, dat alle die gewaande bloemen zeer kleine, doch werklyke, en den
Zee -netelen gelykcnde Diertjes waun. Ingevolge hier van wilde hy de Koraalen, de Mx-
éreporen, de Reteporen , de Korallynen , de Litophylons , of half verlteen-^e gewaflên , enz.

gehouden hebben voor de SchulpliapeiS: de Cellen en Wocningen dezer Diertjes, naamlyk
der Polypen Dan deze Stelling van den Heer Peyfionel had zo terliond geen ingang; uoch
toen men de moeite nam , om alles naauwkeungcr te onderzoeken , vond men dat dcuk-
Jbeeld niet alleen welgegrond , maar men ontdekte daarenboven, dat de Koraalen , in pirats

«an enkele Neften der Polypen te weezen , daadlyk .'au den daarin woonende Polypen zclven

tocbehooren , en dat zy 'a ook de bouwers van zyn.

4CLEEMANN.
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die van Lett. h^ h., b. zyn de Vederbosjes der Polypen; welken uit hunne Tac.

huisjes of celletjes beginnen te konen; en by die van Lett. kji^k^k^k,
^')^ti'hhh.

2yn de Polypen of geheel vveggekronipen , of vergaan. IVIen ziet. van de zulkcn'/^,^,_^,^^j

alleen den engeii , en doorgaans helderen hals , waarmede ieder Celletje ein-

digt; welke niet ongolyk is aan den band om het hecht van een Mes, of

cenig ander werktuig, liet binnen kanaal, (ot de holle pyp, zo als men 't

ook zou konncn noemen,) 't welk nog een ander in zich fchynt te befluiten,

fchemert geelachtig -bruin door zyn buitenlle, helder, en doorzichtig bekleed-

zel heen» Het loopt den ganLlctien Stok door; zo dat het in ieder tak van

denzelven open zy,* waar door dan alle de kanaalen der Polypen eigenlyk

maar één kanaal uitmaaken. Ook hebbe ik in dit kanaal zelve, uitgenomen

de daar invvoonende Polypen , en de gemdde zvvarthruine korrels , benevens

de groene deeltjes, nooit één eenig van de met duizenden in 't water weme-

lende kleine Inleéleii waargenomen.

S 9'

De Heer Trembley getuigt,, dat zyn Vederbos-Polyp zeer greetig was ,-

en andere kleine Infeften verteerde; dan aangezien ik, als boven gezeild is»

nooit, in het doorzichtig kanaal myner Vederbos- Polypen, eenig Infeft, zelfs

by de grootfte Vergrooting, ontdekt of gevonden hebbe, zo twyffelde ik, of

dezelven den Pulypcn wel tot voedzel dienen; en nam veel meer de korrels

en deeltjes, welken ik 'er by menigte ingezien hadde, voor hunne fpyze. Om
hier van evenwel verzekerd te zyn, moell ik weeten, wat dezelven eigenlyk

warefli Dienvolgens bezichtigde ik den bodem der Glazen , waarin ik myne
Polypcr» had, om te verncemen, of 'er niet miflcbien foortgelyke korrels la-

gen; en ik vond 'er, onder ander ontuig, werklyk zeer veelen, mitsgaders

ook de bovengenoemde ongevormde groene deeltjes, by menigte. Ik befchouw-

de ze beiden naauwkeurig, vergeleek dezelven by die genen, welken ik uit

bei kamal van den Polypenftok 2;enornen had; en kon, tuflchcn de eerlten

en laatrten, geen het minfte onderfcheid beipeuren; zelfs vertoonden zy zig,

hoe meer ik ze vergrootte , des te meer aan elkander gelyk. Om nu voorts

des te zekcrer te weeten wat ze eigenlyk waren, zo drukte ik 'er eeni2;eo

in ftukkcn ; on toen zag ik kharlyk , dat ze geene zodanige vochtigheid

in j;ich hadden, als anders alle de Infedlen - Eieren hebben. Ik kon ze der-

halve voor geene Eieren houden; en vermoedde daarop veeleer, dat het mis-

ibhien Zaadkorrels van deze of g ne Plant zouden zyn. Vervolgens my te

binnen brengende, dat de ronde Waterlinzen, welken ik meeft in myne Gla-

Z.n had, haar eigen Zaad droea;en, dat altoos aan derzelver ondcrzyde zit^

en in byzondere vakjes beflooten is; zo nam ik 'er eenigen van, en vergeleek

2e onder en Vergrootglas met de andere korrels,* wanneer ik ins^elyks zag,

dat ze cenerleie gedaante hadden ,• en dat de Zaadkorrels , die nog niet tydig-

waren^ eene hcldcrer koleur hadden, dan de rypen, als zynde ten deele nog
groen"
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Tab. grocnacluig. Dit is duidelyk te zien in de lade Fig.; alwaar zulk een Wa-
^XXIV. ccriinzen-blad van do ondcrzyde vertoond wordt; aan 't welke de donkere

'^' '^'Zaadkorrels ten klaarde gezien worden; zommigcn derzelven zyn nog groorer

dan die genen, daar ik ze by vergeleeken hebbe; overmits dit blad ook nog
meer vergroot afgebeeld is. Na dat ik nu die Zaadkorrels aan de Waterlinze

gevonden had, mogt ik gegrond vermoeden, dat de meergemelde groene
deeltjes hunnen oorfprong daarvan hadden. Ter dier oorzaake zocht ik 'er de-

zen aan; en zag by toeval, dat de kleine kolfjes c, c,c, c. die wy in de
ode Fig. der voorige Tab. aan hunne wortelen b,btb,b. gezien hebben,
van zeiven los gingen, en, even als de zaadkorrels, nu en dan voor myne
oogen op den bodem nedervielen. Deze groene kolfjes dan , welken ik voor 't

bloeizel der Waterlinze houde, waren juift de deeltjes welken ik zocht; en

dienvoigende wift ik nu waar de fpyze myner Polypen in beflonde. Ondertus-

fchen was my dit alles nog niet genoeg; ik wenfchte ook te weeten, op
hoedanig eene manier zy dezelven nuttigden; en dewyl ik zulks eindelyk ge-

^'é' II. zien hebbe, zal ik het nu befchryven, waartoe de ii<^^ Fig. van l^ab. LXXIV.
ons dienen zal.

S. 10.

Deze iicie Fig. vertoont een Polypenrtok by vergrooting; welke, doordieft

alle de in hem woonende Polypen hunne Vederbosjes uitgebreid hebben, ge-

noegzaam, om zo te fpreeken, in zyn volmaakften bloei ftaat, en een prach-

tig voorkomen heeft. Gemerkt nu overal, daar een Vederbosje gezien wordt,

een byzonder Diertje huisveft, zo zoekt ook elk voor zichzelven zyn voedzel;

het welk zy niet bekwaamer konnen erlangen, dan door zich kort by de

Waterlinzen op te houden. Dit is ook, myns oordeels, de rede, waarom zy

'er zich altoos aan vall hechten, als konnende derwyze het zaad en bloeizel

des te gereeder opvangen en inflokken. Daarbenevens hebbe ik opgemerkt, dat

ik deze Polypen niet meer vinden kon, als de Waterlinzcn geen zaad meer

droegen; tot een nader bewys, dat hetzelve hun ter fpyze dient. In de iitie

lett. II. Fig. hebbe ik eenigen dezer Waterlinzen door de Letters /, /. aangeweezen:

ze zyn van onderfcheidcn koleuren, als rood, geel, bruin en wit; in welke

koleuren haare groene koleur verandert, wanneer het Zaad ryp geworden iSj

en zy 't zelve laaten vallen; hebbende de geelen en helderen gemcenlyk het

rypfle zaad. Wanneer nu dit zaad, benevens andere dieri:,elyke Deeltjes, van

de Linzen, waaraan het gehangen heeft, begint los te gaan, en naar den grond

te vallen, weeten de Polypen hetzelve, door middel van hunne Vcderbosjes,

op te vangen en tot zich te brengen. Doch eer ik aantoone hoe zulks toegaa,

zal ik eerll den Vedcrbos zelven befchryven, waartoe ons de LXXVftc Tab»

Jcan dienen.
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S- II'

De i3-^e Fig. dezer Ta^. vertoont drie takken van een Polypcnfiok, welke Tab.

nog de helft meer vergroot is, dan die van de lO't- en n ie fig. op de J^'""^^^'

voorigc Tal>., om alles des te onderfcheidenlyker te konnen befchouwen
' '^'' '^*

Deze drie takken zyn met de Letters s, s, s. getekend. In den onderlten isz.f//. u,^
de Vederbos van den daarin vvoonenden Polyp bykans ten eenemaal binnen-

waarts getoogen; dermaace, dat alleen deszelfs uiterfte punten by Letter t.Lftt. t.

eenigzins buiten de bandvormige opening komen; waartegen de te zamen ge-

vouwen Vederbos van z. tot 2. duiddyk gezien kan worden. Uit den boven- ^''''' « »•

tak komt de Vederbos, dien de Polyp uitlchuift, genoegzaam in zyn geheel

te voorfchyn; maar dezelve is nog meertal geflooten; en 'er vertoont zich by
Letter _y. eene te zamengevoegde Schacht, waaraan de vezelen of pluimen, £e/^ y,

die eigenlyk den Vederbos uitmaaken, vafl zitten. De derde of niiddellle tak

vertoont een gantfch uitgefpreiden Vederbos, zo als de Polyp gewoon is dcn-
zelven te houden , wanneer hy op zyncn buit loert. Zulk een Vederbos beftaat

uit omtrent 60 zodanige gelykvormige , witte en buigzame vezelen , of armen

,

als 'er één in de 15de Pig. afgebeeld is*. Ze zyn allen derwyze gerteld, datfy^ 15,

ze met hun kolfachtig deel a. buiten waarts, met het onderde b. binnenwaarts '^f '^^ ».

geboogen liaan, en dus eene lange f. vertoonen. Hun getal ftelle ik op om-*^"
*'

trent 60; nademaal men hetzelve onder een Vergrootglas niet naauwkeurig,
en met de bloote oogen nog minder bepaalen kan. Zy zitten gezamenlyk op
de gemelde Schacht 3^. ; die aan den hals van den Polyp Czie No. 3.) vaftATa, 3,
gegroeid is. Dezelve formeert, wanneer 'er ruimte is om zich uit te breiden,

de gedaante van een Hoefyzer; dat zo wel aan den binnen -als aan den bui-

tenrand met vezelen of pluimen bezet is , en zich by 't intrekken van dezel-

ven te zamen fluit. Deze Schacht is niet eer of beter te zien , dan , wanneer
zulk een geopende Vederbos recht tegen over onzen gezichtrtraal komt te

ftaan, gelyk 'er in de 11 de Fig, der voorige Tab. LXXIV. drie van te zien

2yn. Dienvolgens formeeren de beide aan de Schacht zittende reien van veze-

len of armen geen ronde Kiok, zo als het ons in den ecrrten opflag voor-

komt; maar zy maaken twee kromme liniën, waarvan de vooreinden in elkan-

der

• In 't Eerfte Deel der Verhandelingen , uitgegeeven door het Ze'euwfcb Cenootfchap der
fVeetenfchappen te HiJJtngen, in gr. Z\ Middelburg 1769. heeft de Heer Leendert Bomme
van de Vederbos -Polypcn aaugemerkt,- dat de diaeden hunner Vederboflên tanrien hebben;
met welker behulp zy, door hunne fnelle beweeging, eene draaijing of een kring in 't wa«
ter konnen veroorzaakcn. iMaar, dewyl ik niet kan verzekeren, of de Polypen vanden Heer
Bomme eeoerlei zyn, met de hier belchreeven Röfelfche foort, zo moete ik de beveftiging

de: ontdekkinge van den Heer Bomme aan andere Natuur - onderzoekers overlaatcn. Ik ben
echter niet ongenegen te gelooTen, dat ook de Röfelfche Vederbos - Polypen zulke tanden
aan hunne witte, buigiaame, pooten of armen hebben; en dat dezelven mogelyk der op«
mcrkingc van den toen retts kranken Heer Rdjel ontüipt zyn.

K L E It M A N N,

%de Deel 2(Ia Stuk. Fff



40Ï n I s r O R ï E D E k

Tati. der fluiten; zo als onze vcrgrootc Vedcrbos op Tab. LXXV. by de TLetters
L)i.KV. y. g,^ ^_ g,^ Qp "Pffjj^ LXXIV. by de Letters o. en />. in de iide pig. alwaar

P^'^*' zy alle drie van ter zyden gezien worden, aantoont. Gclyk nu ieder Polyp

eiken vezel of arm van zynen Vederbos op zich zelven beweegen kan ; zo kan

hy ook, naar zyn believen, den gantfchen Vederbos, op deszelfs as, rechts

of links omdraaien; mitsgaders den gantfchen tak zo vi^el naar de zyden, als

naar boven en beneden buigen. Wanneer deze Vederbos dus uitgebreid is, zo
dient hy den Polyp tot een Vangnet; nadien al het gene, 't welk hy, door

middel van een draai of wervelihoom , tot zich zoekt te trekken, niet ter zy-

den uitwyken kan , maar noodwendig komen moet , in de midden opening

zyns monds, die in de iii^e Fig. van Tab. LXXIV. door n. aangeweezén

wordt; het zy dat zulk een Vederbos, met zyne opening, als by Lett. ».

zydwaarts, of als by Letters <?, o, o, o. nederwaarts, of als by Letter p. op-

waarts flaa. Zo lang als de Vederboflen uitgebreid zyn, zo lang duurt ook de

door den Polyp veroorzaakte Wervelwyze beweeging des waters, welke den

bos eenigzins bedekt. Ze vormt echter niet , als andere werveldraaijingen , eetie

flakkenvormige linie ; maar het water wordt uit den Vederbos uitgedreeven

,

als uit eene met een Dekzel bedekte Gietkan, en dus tamelyk naar beide

kanten uitgebreid; en keert van beide de zyden, in eene geboogen linie, we-
der naar het middelpunt te rug; waardoor een trekkende ftroom veroorzaakt

wordt; die alles, wat denzelven ontmoet, mee geweld te rug en naar de
opening van den mond voert. Gebeurt het eens by toeval, dat 'er, geduuren-

de deze beweeging , iets aan een vezel van dit bosje hangen blyft , zo flingert

de Polyp dien Vezel zo lang gins en weder, tot dat het 'er afvallc; of hy
weet het 'er af te knippen, gelyk wy iets van het binnenfte eens vingers

wegknippen.

§. 12.

De Heer Trembley zegt, op de aangehaalde plaats p. 212. dat de

armen, of de vezelen van den Vederbos des Polyps, door hunne beweeging»

eene foort van dwarrel ing in 't water maaken , waardoor de buit in den

vederbos gebragt wordt; doch zulks hebbe ik nooit aan myne Vederbos -Polypen

konnen befpeuren , en 't is my veeleer toegefcheenen dat de Polypen

dien draai - of maalftroom veroorzaaken door de uitblaazing van 't water

uit den mond; terwy! de vezelen, hoe duidelyk de dwarreling oök te zien

zy, altyd onbeweegelyk blyven*. Gemelde Heer Trembley fchryft ook aan

ieder

-• By de befchryving wan den laater volgenden, en op Tab. XCIV. afgebeclden geielügen

Knodsvormigen Bafterd - Polyp , tegt de Heer Rofel §. 2. dat aan denzelven zowel deze als

andere Eigenfchappen gevonden worden, die men aan den Vederbos - Polyp waarneemt; en

ky denkt daarom , dat de Vederbos - Polyp insgelyks behoort tot diergelykc Bafterd - Poly-

pen, welken hy op Tab. XCIV. XCV en XCVI. afgebeeld heeft.

KtEEMANN.



Z o E T - W A T E R ' P o L Y P E N, 403

ieder vederbos - Polyp een Slokdarm , eenc Maag en een Endoldaiih toe ; nu Tab,

moete ik wel erkennen , dat ik tlcze door hem dus genoemde deelen in myne LXXV

,

Polypen mede gevonden hcbbe, gelyk ze in de 13de Fig. van Tab. LXXV.
mee No. 6,6^6. aangcwcezen worden; maar ik kan ze nochtans niet hou- ' ' '

'

den voor 'c gene, waarvoor hy ze gelieft uittegeeven, en wel om de volgende

reden. Boven hebbe ik reets gezegd, dat zodanig een Polypenftok of Stam-

boom een enkel kanaal uitmaakt, of dat alle de Polypen van éénen Stok te

zamen een gemeen kanaal hebben; het welk my toefchynt uic drie anderen te

beftaan, gelyk de voornoemde igd^ Fig. ook te kennen geeft. No. i. wyft,No. 1,

by den bovenden tak, de buitenftc, heldere en doorzichtige huid, of het

eerde bekleedzel aan; en No. 2. het daarin geflooten bruinachtig -geel kanaal, No. 2.

dat door den gantfchen Stok en alle takken heen loopt. Men ziet voorts in

hetzelve weder aan beide de zyden een cederen omtrek, die een derde kanaal

fchynt aan te duiden; doch dit zou konnen beftaan uit de draaden, die de

Heer. Trembley waargenomen heeft, en welken, zo hy zegt, daartoe die-

nen, dat de Polyp zich te ruggc en in zyn Celletje konne trekken. De Ve-

derbos van ieder Polyp zit op eenen hals (zie No. 3. aan den midden tak,) No. 3,

die van 's gelyke uit twee kanaalen beftaat, welken duidelyk te onderfcheiden

zyn; en die weder omgeeven is van een anderen tweemaal zo wyden hals,

of den meergemelden doorzichtigen Band, die zich, gelyk ik menigwerf gezien

hebbe, naar alle kanten Iaat buigen. Op den eigenlyken hals des Polyps vol-

gen nu in 't kanaal zelve de deelen, welken de Heer Trembley voor

Slokdarm, Maag en Endeldarm houdt. Edoch byaldien dit zo ware, dan kan

ik niet begrypen, waarom de fpyze des Polyps, ik meen de zaadkorrels der

Waterlinzen, wanneer hy dezelven door den hals inflokt, niet in de zogenaam-

de Maag en Darm kome, en 'er een tydlang in blyve, maar terftond in 't

algemeene kanaal zakke, en zelfs niet eens in 't binnenfte, maar in de ruimte

tulfchen het bultende bekleedzel en 't binnenfle bruingeele kanaal; invoege

dat 'er in het binnenfte kanaal geen enkele konel kome*. Want als ik zulk

een Polypenflok van alle zyden befchouwde, zo vond ik 'er altoos eenige

zaadkorrels of zodanige groene deeltjes in , welken ik voor 't Linzenbloeifel

houde; die wel tot de helft, buiten het groote donkere kanaal, tuflchen de

bui-

* Van dit zelfde gevoelen is ook wyle icHeer LeJermul/er in zyne Micrcskoopifche Gemoeds-ett
Oogenverluftigingen , pag. 171. Taè. 87. Hy betuigt, dat hy , ^o als de Heer Rofel, de Zaad-
decltjes der Waterlinien niet in de gewaande Ingewanden, door Tremèky aangeduid, maar
in de van enkel Slyni of vervuilde fVortelen te zamen geftelde Pyp, heeft zien indringen.

Bygevolg houdt hy zulks voor eene bloote Pyp of wooning, en niet voor een Icevend

licnaatn, waarvoor de Heer Röfel den Stok of de pypen der Vederbos - Polypen nochtans

openlyk uitgeeft. De beroemde Heer Pall. Goeze heeft deswegen , in eene Aanmerking op de

door hem in 't Hoogduitrch vertaalde Hillorie der Polypen van den Heer Trembley , pag.

295. met recht gevraagd: indïen de wooning der Polypen fpyze inneemen en verteeren kanj

*t»r tullen' daa d«zelf» d<dca» die zulks verrichten» te zoeken zyn?

Fff 2 Klesmann.
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T.'.B. buitenrte bezooming inlagen. Deze Zaadkorrels zyn in de i^t'c fïg. met No.
L'^XV, ^^^^-,_ getekend, en de groene deeltjes met No. <;,9. ," de overigen fclicc-

'^'''"Q^nen ten deele in 't midden, ten deele aan den rand des kanaals, doch allen

buiten orde verllrooid, te liggen. Bezag ik wyders den Stok terllond van de

andere zyde, in een rechten hoek, zo lagen dikwyis de korrels van No. 7, 7,7.

welken ik eerft aan den buitenllen rand gezien had, in *c midden, en eenige

anderen , die my als in 't midden liggende voorgekomen waren , lagen alsdan

aan den rand. Gelykerwryze nu de groene deeltjes, uit hoofde van hunne ko-

leur, ligtlyk te onderfcheiden zyn, zo konnen ook de Zaadkorrels, vermits de

een altoos helderer is dan de ander, gemaklyk onderkend worden; en hier»

door hebbe ik vaak gezien, dat deze fpyze der Polypen terflond, door de:>

hals, tulTchen de beide kanaalen gaat, zonder in eene andere Maag te komen.

Dat ik ook daaromtrent niet verkeerd gezien hebbe, beveftigt de Heer Trem-
SLEY zelf, door zyne by gebragte vvaamecming. „Ik hebbe, zegt hy, in

„ veelen myner Vederbos - Polypen , met welken ik myne Waarneemingen deed

,

„ kleine ronde lichaamen van onderfcheiden grootte gezien , welken wit en

,» doorzichtig waren. Ik was v/el van gedachten, dat deze korrels midchien

„Eieren zoudai zyn; maar ik hebbe geene gelegenheid gehad om te onder-

„ zoeken, of myn vermoeden al of niet gegrond ware. Deze kleine lichaampjes

„konden gereedlyk, door de doorzichtige huid des Polyps en die zyner Celle

„heen, befpeurd worden. Zy waren in eene geftadige beweeging, en wierden

„als van de eene plaats naar de andere gevoerd. Ik zag ze uit de Celle in 't

„lichaam, van den Polyp overgaan; als mede hoe ze tuflchen de huid en 't

„ingewand, tot byna aan den wortel van den Vederbos opfteegen, en nader-

„hand weder in de Celle te rug kwamen Doch dit is nog niet genoeg: die

„genen, welken door 't lichaam des Polyps in de Celle kwamen, wierden

„niet altyd in 't lichaam van denzelfden Polyp te rug gedreeven , maar

„kwamen geduurig van den eenen in den anderen. Dit hebbe ik mee

„groote opmerking befchouwd; want zulks is een klaar bewys, dat de Cellen

„van verfcheiden Polypen zich voor elkander openen, of liever, dat verfchei-

„ den Dieren eene enkele en algemeene Celle hebben. Byaldien nu deze kleine

„Lichaampjes , welken ik van tyd tot tyd in de lichaamen van verfchei-

„den Polypen gezien hebbe, Eieren zyn; zo zou men konnen zeggen, dat

„ ze allen Polypen , die eene gemeene Celle met elkander hebben , eigen zyn. „

§• 13.

Deze woorden van den Heer Trembley beveiligen volkomen al 't gene

ik te vooren, ten aanzien myner zaadkorrels, gezegd hebbe; hoewel ze ook

verfcheiden dingen vervatten, die tegen myne ftelling fchynen te ftryden; en

de;^en moete ik nu beantwoorden. Hy houdt de kleine ronde lichaampjes,

die hy in zyne Polypen ontdekt heeft, vcrmoedclyk voor Eieren; maar dat

ze
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ze geen Eieren zyn, hcbbe ik hoven reets aangetoond*. Hy fpreckt wydersTAB.

van een by/ondcr lichaam , dac ieder Polyp bezitten zou , het welk ik echter '-XX\^

nooit hebbe konnen vinden; maar ik ontdekce wel dac de hals, waarop de
Vedorbos zit, zich rechtdraads vereenigt niet het kanaal van de uiterlle pyp;
invouge dat zodanig een Stokpolyp, wanneer wy ieder Vcderbos voor een
kop laaien doorgaan , een veelhoofdigen Polyp genoemd zoude mogen worden.
Oi.lertudchen kan ook het kanaal, 'c welk in ieder tak van den Stok gevon-
den wordt, wel voor een eigen lichaam \an ieder Polyp aangezien worden.

Manr
* Tot nog toe heeft my de tyl ontbroken, om de Röfelfche Waarneemingen, en die van dcij

Heer Tiembley, over de Eivormige lichaampjes, weiken in de lichaamen der Vedcibo3-Po-
lypcn genen worden, te hertiaalen. Ecliter kan ik niet ontkennen, dat ik, niet tegengaan-
de ailc de aangewende moeiie van den Heer Röfel , om die Eivormige lichaampjes voor 't

laad der Wate^lin^en te doen doorgaan, dcielven nochtans voor waare Eieicn houde. Röfel
kan in lyne mcening bedroogen en verleid 7.yn , door ecne gelykheid, welken de Eieren
der Vcderbos -Polypen met het Zaad der Waterlinz.en konnen hebben. Daarbenevens koniicn
de Eieren der Vederbos - Polypen, ligter dan het zaad der Waterlinz.en lynde en op het
water dryvende, denkelyk aan de Wateilinzen blyven hangen; err zich bygevolg onder het
Zaad der Waterlinien bevinden. De Eieren der Polypen zyn by hem niets anders, dan de
hun gelykerde en door rypheid afgevallen zaadkorrels der Warerlinzcn ; waarvan hy beruigt,

dat hy ze door hunnen hals, tuflchen de beide kanaalen van het lichaam, heeft zien in-

gaan, en dat dit zaad der WaterlJnzen hun ter Ipyze verftiekt. Gelykhcden van twee byzon-
dcre Lichaamen konnen gereedlyk aanleiding geeven tot zulk eenc dwaaiing; die des te eer
te verlchoonen is, om dat deze Polypen het zaad der Waterlinzen inflokkeUi het welk den-
Heer RSJe/ kon misleiden, hoe zeer hy ook poogde, hierin geen misllag te begaan. Doch
wat de zaak ztlvc aanbelangt, dat de Vederbos- Polypen zich niet alleen door Spruiten >
maar ook door Eieren vermenigvuldigen , heeft de Heer de Reaumur reets in de Voorrede
van 't Zesde Deel zyner Memoires pour fervir a l' Hifloire des Infeües aangetoond. Hr
heeft, gclyk ook Jujleu , opgemerkt, dat de Vederbos- Pohpen der Zoete IVateren , wan-
neer ze oud geworden en iiaby den dood waren , bruine en eenigz.ins vlakke Eieren gelegd
hebben; waaruit zy ook de jongen zagen voortkomen. Deze gewigtige Waarneemingen heeft
de Heer Trembtey naderhand, door eigen ondervinding, nog beveftigd, en deswege aan zy-
nen Vriend, den kundigen Heer Bonnet < het volgende bericit, te vinden in zyne Confide-
rations fur (es Corpi orgaiUfés, Tom IL Art. 317. toegezonden. „Ik hebbe de Eieren dier
» Vederbos - Polypen uit de pypen der meefte armen dikwyls zien voortkomen. Zy zittea
nbinnen in de Pypen der armen; en worden 'er doorgaans in de maand Augujius in gezien^
„In 't begin zyn ze wit, en naderhand bruin. Derzelver gellalte is byna rond, iets ingedrukt,
1, en ze hebben rondsom eene foort van omwindzel. In September vindt men veels diergelvke
„Polypen - pypjes , welken eene overgroote menigte Eieren bevatten. De Pypjes of
I, behuizingen fplytcn van elkander , en vergaan meerendeels van tyd tot tyd. Zodra
I, dit gebeurt , komen de Eieren 'er uit , en ze dryven , dewyl ze zeer ligt zyn >

„op de oppervlakte van 't Water. In 't jaar 1745. hebbe ik 'er in Engeland eene groote
„menigte van verzameld. Ik liet ze allengskcnj opdroogen; en nam ze op papieren , gelyk
„men de Eieren der Zy - Wormen doet, mede naar Holland; daar ik ze voorts droog
„hield, tot in de volgende Maand Januarj; wanneer ik dezelven in eenige groote glazen
„met water, welken ik in myn kamer gereed had, uitftortte. In 't voorjaar zag ik 'er
„eenigen uitbotten. De Vederbos - Polyp vertoonde zich in 't begin als eene witre ftoffe,
„die aich allengskens ontwikkelde, en in armen verdeelde: en in hoe meer takken deze ftoffe,
i.xich uitbreidde, des te meer nieuwe Polypen kwamen 'er uit voort,, Achtervolgens die
Waarneeming zyn deze Polypen werklyk Iccvend baarende , en te gelyk Eieren legende
Schepzelen: want fchoon hunne uitfpruitingen , uit verfcheiden plaatzen van hun lyf, voort»
komen, zya ze nochtans niet andert dan leevende jongen,

Fff 3 Kl. EEM A N N,
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'tAH. Maar tervvyl de Heer Trembley die ronde lichaampjes vermoedelyk voor
LXXV.

piiei'cn houdt, zegt hy nochtans nier, dat hy gezion heeft, op welk eeiie

wyze dezclven in den Polyp gekomen zyn; en hy beweert daarenboven dat

hunne fpyzen in kleine Infeften belbat; (zie pag. 212.) doch hierin kan ik

hem myne toellemming niet geeven: want, behalve 't gene ik 'er reets boven
van gezegd hebbe, ben ik ook bezig geweell, om zulk een Vederboi- Polyp
met Infeften te fpyzigen; maar die fpyze was hem niet aangenaam. Ik hebbe,
dewyl ik 'er dikwyls twee uuren achtereen op loerde, meer dan eens gezien,
dat 'er zomtyds, met de zaaden der Waterlinzen, ook kleine Water- Inieélen,

door den gcmaakten wervelftroom , in den mond des Polyps gedrecven wier-

den; maar zo vaak als zulks gebeurde, trok hy den Vederbos, even als op
Tab. LXXIV. in de 11 de J^ig. by Letter tn. aangetoond wordt, te zamen.
Zomtyds trok hy denzelven nog meer binnenwaarts ; en fchoof hem , als hy
dien te zamen getrokken had, met dezelfde gezwindheid weder uit; ftootende

tefTcns het Infeft, zonder het op te Hokken, naar buiten. Ja toen ik meer
diergelyke Infeéten ophaalde, en ze den Polypen tot fpyze gave, zo dat ze

dikwyls in den Vederbos kwamen, of denzelven aanraakten, toogen alle de
Polypen hunne vederboflen binnenwaarts, en bleeven een geruimen tyd in die

gedaante, zonder dezelven weder uittebreiden ; waaruit ik meene te mogen
befluiten, dat zy 'er meer affchriks voor, dan begeerte toe hadden. Ditlaatlle

gebeurde inzonderheid, wanneer de kleine Infeften, die, als ik boven gezegd
hebbe, hunne vyanden waren, hun te na kwamen. OndertulTchen zou ik by-

kans vergeeten hebben, van het tufTchen beide de kanaalen zittende Wateriio'

zen -zaad te zeggen, hoe ik meer dan eens gezien hebbe, dat 'er, wanneer
een Vederbos tot aan zyne uiterlle punten ingetoogen was, gelyk in de is^le

Fig. van 2. tot z. te zien is, tufTchen denzelven en 't buitenfle bekleedzel,

zulk een zaadkorrel zat, waartegen over nog een ander gezien wierd; welke,

om dat hy door den vederbos heen fcheen , iets bleeker was. Dit is wederom
een bcwys, dat het zaad der Waterlinzen niet in 't binnenftc kanaal komt,
maar buiten het zelve blyft.

§. 14.

By deze met myne Polypen aangewende proeven, hebbe ik ook menigmaal

waargenomen, dat ze in de kleine Horologie - glaasjes, waarin ik ze onder

myn Vergrootglas bragt, eenige langkwerpig- ronde, en evongrootc deeltjes te

rug lieten, welken niet zeer doorzichtig waren, eene bruinachtig- geele koleur

hadden, doch in 't midden iets donkerer fcheenen. In 't begin dacht ik, dat

het midchien de Eieren der Polypen waren; maar behalve dat ze in 't geheel

geen omfluitende huid hadden , welke toch de meeilen , ja alle Eieren der

Infeften hebben, zo vervloeiden zy terftond, zo dra ze flechts met een teder

Penceel aangeraakt wierden; en binnen een halven dag vergingen zy van zel-

ven. De laatftgemelde omftandigheid deed my denken, dat deze deelen raoge-

lyk
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lyk do dtek of oiiraaJ der Polypen waren; dlcenlyk verwonderde ik my, dat Tap..

iic zulks te Vuorcn niet in derzelver kanaiil ontdekt haddc. Eindelyk zag ik ,
'^•^V'.

en meer Liefhebbers raec iny, dat deze langkwerpig- ronde deeltjes, tudchen

den halsband en den waarcn hals des Polyps, cc voorfchyn kwamen; gclyk in

de iide Fig. van Tab. LXXIV. by q. en r. te zien is. Daar benevens zyn

'er ook drie van deze deeltjes, beneden, en insgelyks met r. getekend, afge-

beeld; voorts ziet men dezelven in de i^*-^^ -fig- van 7\ib. LXXV. by No. 5.

en r; als mede in de 14de f/g. by r. nog meer vergroot. Na dat ik die

deelties nu eens had leeren kennen, zocht ik dezelven ook in 't kanaal van

een JPolypenftok; maar ik kon 'er niets in vinden, dat 'er naar gxleck, buiten

de deelen in de ig^le Fig. met No. 6,6,6. gemerkt; die, volgens het ge-

voelen van den Heer Trembley, de Ingewanden uitmaaken. Ik wille echter

daarom niet beweeren, dat ze de onraad onzer Poiypen zyn; dcwyl ik niet

kan verzekeren , dat hier de vergaderplaats van den drek of onraad is , of

waarom dezelve zich altoos hier en in geen andere plaats vergaderen zou;

maar het komt my nochtans waarfchynlyk voor; nadcmaal ik ze, als boven

gezegd is, voor geene Ingewanden kan houden.

§. 15-

Terwyl ik nu dagelyks met myne Vederbos- Polypen nieuwe proeven nam,
zo fchoot my op zekeren tyd te binnen, eens te onderzoeken, of ze ook,
even als de andere Polypen, waarvan ik in 't vervolg zal fpreeken, door de

afgefcheiden deelen vermeerderden; dat is, ik wilde proeven neemen, om te

zien, of de deelen, in welken zodanig een Polyp doorfneeden wierd, weder
nieuwen voort zouden brengen. Dienvolgens fneed ik een Polypenflok, over-

dwars , in meer dan tien Hukken ; derwyze , dat ieder ftuk één , twee , drie of
meer vederboflèn behield. De uitHag was, dat ze niet alleen het leeven be-

hielden , maar ook wel dra bytakken en jongen uitfchooten ; zo dat ze binnen

veertien dagen wederom een volmaakten Stok vertoonden. Doch toen ik na-

derhand befpeurde, dat deze Stokken zich van zelven vcrdeelen, zag ik, dat

ik niets byzonders ontdekt had; en wanneer ik ze in 't lange doorfneed, zo

dat ook de vederbos gekwefl wierd, dan waren ze bedorven; dit doende
wachtte ik vergeeffch op de geneezing, en zy bragten ook geene jongen
meer voort.

§. 1(5.

Boven hebbe ik gezegd, dat ik nimmer gezien had, hoe de afgefcheiden

takken, of wel een gantfche Polypenftok, zich van de eene plaats naar de
andere begeeve; maar thans herinnere ik my, dat ik, in het tweede Deel myner
Natuurlyke Hiftorie dir Infe&en, pag. 1^4. getoond hebbe, dat de Worm
van de grootfle foort der Waternimphen , door het uit zyn achterde deel uit-

dryvende water, voorticbiet. Hieraan gedenkende zou ik niet vreemd zyn van

te



4o8 H I S T O R ï E D E R

Tah te gclooven, dat ook de afge;^on derde takken van een Polypenftok, uit hun,
LXXV. alsdan rjo;, upcn zynd:, aelitcrlyf, net water uitdryven, en zich door dit mid-

del van de eene pbats naar de andere konnen begeeven. 't Is daarenboven

mede niet onmogelyk, dat ze van voeren, daar de Vederbos zit, het water

uitdryven ; waar door ze dan achteruit zouden gaan. Doch dit zyn flechts' gis-

fingen; en op derzelver vooronderllelling zou men mogen denken, dat on;^e

Polypen ,
gemerkt zy zich konnen buigen , ook wel op de wyze der Spanrup-

fcn voortgaan; gelyk de volgende Polypen gewoon zyn te doen. Ondertufichen,

het zy hun voortgang op deze of op gene wyze gefchiede, het is buiten alle

tegenfpraak, dat ze zich van de eene naar de andere plaats beweegen; alzo

ik menigmaal waargenomen hebbe, dat een afgezonderde tak, in eenen nachc,

wel twee duimbreed van zyne voorige plaats geweeken was.

Be eenigzins hleeke ^ flroogeele Polyp der Zoete Wateren

^

met korte boornvormige armen ^ benevens zyne overige

Eigenfchappen.

%. I.

Tab.
Lxxvi. TVTa dat ik nu eene zo omftandige Befchryving van den Vederbos -Po=

en XN 'yP» ^Is my immers mogelyk geweeft is, geleverd hebbe, keere ik

LXXVII.j^y^
achtervolgens myne belofte in 't Voorbericht, tot de Polypen der zoete

Wateren met boornvormige armen, die zich in onze geweften bevinden, en

welken ik hier, voor zo veel ik weete, even als den voorgaanden Vederbos

-

Polyp, het eerfl: ontdekt hebbe. Ik zal dezelven in die orde, zo als ik ze ge-

vonden hebbe, befchryven. Alhoewel dezelven onder de Infeften, en inzonderheid

tot die foort behooren , welken geen verandering onderworpen zyn , zo verdienen

ze nochtans, wegens hunne by/,ondere, ja wonderbaarlyke Eigenfchappen,

meer en naauwkeuriger, dan de prachtigftc Vlinder, door de Licfhebbcis van

de Werken der Natuur, befchouwd te worden. Zelfs zouden de Ei.,enfchappen

dezer Dienjes, wegens het buitcngcmeene, waardoor ze zich bovenal merk-

waardig maaken, veelen hunner wel op de gedachten konnen brengen, alsof

deze Dieren gantfch byzondcre Schepzels waren. Want wat kan 'er buiten e-

meener zyn, dan dat een leevend Schepzel bellendig zyns gelyken op ondcr-

fcheiden wyze verwekt, zonder te paaren, en zonder Eieren te leggen; het

welk nochtans wezenlyk van deze Polypen gefchiedt? Zy hebben een waar-

lyk, en wel, om zo te fprecken, een fterk leven: en evenwel kan men 'er,

met de belle Vergrootglazen, al wilde men ze door het Zon - Microscoop

befchouwen, dat echter' bezwaarlyk gaan zou, geen hart noch long in ont-

dekken; zo dat 'er noch ademhaaling, noch omloop der fappen in optemerken

zy.
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zy. Men ziet met verwondering, dat ze andere, en, ten aanzien van hun-zei-TAB,

ven, tamelyk groote Infeftcn opflokivcn; dat ze die ooit vcrtccren, en 't ove-'-^'^^'"

rige als een drek uitwerpen; ('choon ze noch Maag, noch andere Ingewanden
, v;^^'\,

,

(

hebben*. Zelfs vertecren zy hunne i'pyze en doen alle andere verrichtingen als

te

• Schoon de Heer Röfd hier zegge, dat de Polypen in 't geheel geen Maag hebben. ïo bc
kent hy echter, dat ze de genuttigde voedz,elmiddelen verteeren, en het overige als eenc
vuiligheid uitwerpen konnen. 't Is derhalve ligtlyk te begrypen, dat hy *cr niet anders door
verllaat, dan dat een Polyp, hoewel dezelve eene Maag hebbe, waardoor hy de fpyze ver-

tceren kan, evenwel geen Maag bezit, welke zich by de Maag van andere Dieren iaat ver-

gelyken. Ze kan toch met den Polyp omgekeerd worden , en verricht de vertcering alken
lo lang, als zy de inwendige zyde van 't lichaam eens Polyps uitmaakt; dan die verrich-

ting houdt op, met de omkeering des Polyps; en dat gedeelte wordt de buitenfte zyde
van den Polyp, zodra de voorige, door de onikeering, de binnenfle zyde geworden Is.

Ter oorzaake van deze en andere diergelyke wonderbaare Eigenfchappen , die men aan
de Pülypen ontdekt heeft, laat zich de onvergelykelyke Philoiboph, de Heer Carel Bonnet,
in het XVIde Hoofdftuk van 't VlIUtc Deel des tweeden Druks zyner in 't Hoogduitfch
overgezette fchoone Befcbouwing der Natuur, zeer nadruklyk hooren; ter befchaaminge
der Menfchelyke Onkunde, en der voorbaarigheid van hun, die, om huBoe rangfchikkingen
van het eene Dier op het andere te vormen , flellige Claflén verzinnen , en een gebouw
Zoeken op te richten , hetwelk de toekomende , beter verlichte en wysbegeerige Eeuwen
niet zullen durven onderneemen. „De Polypen, (zegt hy, pag. 2ip. enz. Nederd. V'ertaaling

» II. Deel. fag. I sp. enz. met groot recht

,

) hebben ons in verwondering gebragt, om dat
„wc, toen ze ontdekt wierden, van diergclyke Schepzelen geene kennis hadden, en 'er de
„mogelykheid niet eens van konden begrypen. Hoe véele Dieren zyn 'er niet, die cog veel

„ zeldzaamer zyn dan de Polypen , en alle onze verflandige ftellingen omverre zouden wer-
„pen, als wyze bygeval eens ontdekten? Wy zouden dan wel eene nieuwe fpraak noodig
„hebben, om het gene wy 'er aan befpeurd hadden, te befchryven. De Polypen vormen
„nagenoeg eene nieuwe Waoield, die haare Colufnbujfen en Fespuciuffen door den tyd zal

» '^"/gen. Willen wy ons verbeelden , midden in een Land doorgedrongen te zyn , welks
„kuiten wy flechts van verre gezien hebben? Wy moeten ons grootfcher denkbeelden van
„de Natuur maaken; wy behooren haar aan te zien als een onmeetbaar Gehcelal, en vaft

„te (lellen, dat wy 'er tot hiertoe üechts het geringfte deel van ontdekt hebben. Wy moe-
„ ten voortaan zo verwonderd niet oieer zyn , mair veel meer opmerken ; 't 'er alleen op
„toeleggen, om Waarheden te verzamelen, deielven zo veel mogelyk zy aan elkander te

„ verbinden , en op alles naaüwkeurig te letten. '/ h onze zaak altoos bedacht te zyn , dat
„bet bekende geen monfter van 't onbekende i's, en dat de monfters nneindig veifchciden
"zyn. De Bloem- Polypen vermeerderen zich door de verdeeling of Icheiding van elkander.

„Maar wie durft 'er borg voor liaan, dat men door den tyd geen Dieren omdckken zal,
„die zich, in plaats van te vcrdeelcn, vereenigen; en, door zich lichaamlyk in elkander in
„te lyven, naderhand flechts één Dier uitmaaken? Wie ftaat 'tr voor in, dat de vermeer-
„ dering van zodanig een Bier niet wezenlyk op de lichaainlyke inlyving veeier Diertjes
„in een enkel Dier aankomt? Wy zeggen, een Dier inoet barjfens , een hart, pols en
„bloed -aderen, zenuwen, een maag, enz. hebben. Dan dit zyn llechts begrippen, die wy
„van de groote Dieren ontkenen, en ze vervolgens op anderen toepaflcn Wy gclyken wel
„ naar den Franfchen Reiziger , die by de Zuidlanders ook de Franfche Mode hoopte te

„vinden, en zich grootlyks ergerde, om dat hy ze aldaar niet hefpeurde Het Ryk der Dieren
„heeft ook zyne Zuidlanders, by welken het raüTchien niet in gebruik is om harflcns, har-

„ten, maagen enz. te hebben. Waarom begecren wy, dat de Natuur altoos het eene Dier
„op denzelfdcn grondflag als 't ander bouwen moet? Zy zou hierin zeer befaJld zyn,by-
'„aldien haare vruchtbaarheid onze bekrompen begrippen niet overtrof. Dan de hand, die de

^de Deel 2de Siuk. Ggg
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Tar tc vooren," hoewel ze, gelyk cene kous of handlchoen, het binnenflc bulcefi
lAXVl.

g|_.];eerd worden. Men kan zeggen, dat ze werklyk zien, fchoon hun 't gezicht

LXxVlI.^^'^^''''^"''y'^'y'^
ontbreeke; overmits men 'er tot hiertoe nog geene oogen aan

'befpeurd heefc. Ze zyn enkelvoudig, doch echter deelbaar; en bezitten meer
diergelyke wonderbaare Eigenfchappe:i , welken ik in 't ver\'olg zal bcfchryven.

§.2.

Van deze zo wonderbaare Polypen met hoornvormigc armen, nebbe ik

vier-

j, Polypen bootfeerde, heeft ons getoond. Jat ze, met veel geringer koflen, de flofièt tot

,>de Dierlyke gefteltenis noodig, weet te verlchaffen. Elders nceft 2/ dit met nog geringer

«kollen gedaan; men ziet haar, langs byni onmerkbaare trappen, van de groote werkruig-

„lyke lichaamen der Viervoetige Dieren tot de kleine werktuiglyke lichaamen der Infeften

,, ncderdaalen , en de Dierlyke inrichtingen, door trapswyze en welberaaden inkrimpingen,

„ in haare kleinfte grenzen bcpaalen. Doch v^y kennen de allerkleinfte grenzen nog- in geeneii

„deele.Hoe eenvoudig de Polyp ons ook voorkome, hy is nochtans, in vergelyking van andere

„Dieren, beneden hem, buiten twyffel zeer te zamen gefield. Hy is, om zo tefpreeken, nog
„al te veel een Dier, om den laagllen trap d«r inrichting van alle Dieren te zyn. Het is bekend,

„ dat de Harflens , het beginfel der Zenuwen , de geeftige vochtigheden , genoegzaam kleinzen ;

„het is bekend , dat het Hart het voornaamfte beweegmiddel van alle omloopen isi en dat 'er de~

„ Pols -en bloed -aderen hunne beweeging van hebben, enz. Dit alles hebben wy ia de groote

„Dieren gezien; wy hebben 't ook met verwondering aan de Infeöen, hoewel in onderfchciden

„ gedaanten , belpeurd : hierdoor waren v/y gewoon , om deze en verfcheiden andere Werk-
„tuigen, aan te merken, ah wezenlyke deelen van een Dier. Ondertuflchen ziet men aati

„ den Polyp niets dat 'er naar gelykt; door de belle Vergrootglazen kan men in denzelven

„niets anders ontdekken, dan eene menigte van kleine korrels, waarmede zyn gantfche

„ zelfllandigheid als bezaaid it; en de nieuwe, gantfch onverwachte, bevinding der Omkee-
„ring bewyfl ten overvloede, dat de Polyp van eene geheel andere Natuur is, dan de ove-

„ rige Dieren , welken ons bekend zyn. Vermits wy niet voorzien konden , dat een Dier

„de Eigenfchap zou hebben van zich door afzetten en inenten, gelyk een gewas, voort tc

„ planten ; zo waren wy nog veel minder in ftaat om te vermoeden , dat het zich gelyk

„een Handfchoen zou laaten omkeeren. De Armpolyp is inmiddels een volkomen Dier; bj
„is buitengemeen gretig; hy verüindt alle kleine Infe£ten, die hem te na komen, en be-

„ machtigt dezelven met zodanig eene behendigheid , dat zulks hem het voorkomen van

„een Roofdier fchyne te geeven enz.,, Dusver de Heer Bonnet; hy wiens gezegde men
nog wel voegen mag. dat de Armpolyp voorzeker nog te veel een Dier is, om den on-

derilen trajJ in het Dierenryk te beflaan. Miflchien kan de Waterdraad van Dillenitis,) Con-

ferva gelatinofa omnium minima-,) hierin wtl tegen hem monfteren. Deze immers zou,

volgens de nieuwlle Waarneemingen van den Heer Bonaventura Certi , geene leevenlooze

Waterplant maar een leevend en wel zodanig een Dier zyn , dat allerleie willekeurige bewecgih-

gen maakt, werklyk het licht zoekt, en zich door verdeeling vermenigvuldigt. Het merkwaar-

dig Werk over deze gewichtige ontdekking is Ao. 1774- te Lucca by Roccbi in gr. 8 '. gedrukt,

onder den tytel van: Ofervaxoni microscopiche , ftilla tremella, e Julia circukizione del ftuido ,

in una pianta aquajuola, deW Abbatc Bonaventura Corti. Doch dewyl de AbtCör//, met
het mededeelen dezer reets in 't jaar 1773 door h;m gedaane merkwaardige ontdekking, bedoelt,

het onderfcheid tuflchen het Ryk der Dieren en 't Ryk der Planten geheel weg te neemen

,

en den Waterdraad niet flcchts tot eene leevende Dierplant, maar tot een wezenlyk Dier te

verklaaren ; zo zullen wy waarlchynlyk nog lang moeten wachten .eer wy het Schepzd

ontdekken, dat en een Dier, en eene Plant te gelyk is.

KLEEMANtl.
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viererleie foorten ontdekt; welken, ten aanzien hunner uiterlyke gedaante en Tab

geftalte, zo veel onderlinge gelykheid hebben, als 'er by andere Dieren en^^^^^'
Infeften van eenerlei flach gemcenlyk gevonden wordt. Doch gelyk ieder foorcLj^XVlI
onder dezelven haare byzondcre kentekens heeft, zo zullen wy dit ook aan

onze Polypen vinden; en we konnen dezelven deswegen in viererleie foorten

onderfcheiden. Ze zyn in de eerfte plaats reets verfchillend in koleuren; de

eerfte is bleek üroogeel , en de tweede byna oranje geel ; de derde heeft eene

donkerbruine koleur, en de vierde is met haare armen over 't geheel fchoon

groen*. Deze verfchillende koleuren nu konnen by onze Polypen als een be-

ilendig Kenteken aangemerkt worden; nademaal men, wanneer zy zich ver-

menigvuldigen, nooit zien zal, dat de ftroogeele foort oranjegeele, of de

bruine foort groene jongen voortbrengt; maar wel dat ieder foort haars gely-

ken verwekt, en de koleur beftendig behoudt. Ze fchynen alleenlyk, naar

maate van de veel of weinig fpyze, die ze genuttigd hebben, iets helderer;

of iets donkerer; en worden, als haar leven ten einde loopt, bleeker. Dit heb-

be ik ondertuflchen flegts aan de drie eerde foorten, en nooic aan de vierde

pf groene befpeurd. Behalve de koleur, is 'er nog een onderfcheid in de

hoornvormige armen dezer Polypen ; hierin beftaande , dat de eene foort

de armen altoos langer kan uitftecken dan de andere. Daar benevens is

ook het lyf by de eene foort anders , dan by de andere gefield

;

doch hiervan zullen wy , by iedere foort in 't byzonder, nader fpree-

ken. Voorts hebbe ik thans alleenlyk nog aantemerken, dat, fchoon ik alle

deze Polypen het gantfche jaar door in onze Wateren gevonden hebbe, de-

zelven echter in den Zomer en Herfft veelvuldiger, dan in den Winter en 't

Voorjaar, te vinden zyn; ook wordt de foort, die ik nu zal beginnen te be-

fchryven, het gantfche jaar door, altyd in een geringer getal gevonden, dan

de overigen. Bovendien heeft ze mede een veel tederer leven; zo dat de

proefneemingen , om ze door de verdeeling te vermeerderen, met haar be-

zwaarlyk zyn ; en 't is my gebeurd , dat ik ze meed allen in éénen nacht

vorloor, zonder te weeten waar ze gebleeven waren; zo dat ik op het punt

llonde, om te befluiten, van met deze foort geene proeven meer te doen.

'Er zyn ook anderen, die reets voor my hier over geklaagd, maar niet uit-

drukkelyk gemeld hebben, of ze zulks aan ééne of aan meerdere foorten be-

vonden hadden. Ik voor my kan zeggen, dat ik het alleen aan deze foort

waargenomen hebbe ; 't welk ik hier met voordacht aantekene ; op dat anderen

,

welken diergelyke proeven mogten willen ondemeeraen, geen vergeeffch werk
beginnen.

§.3.

• De eerfte bleeke ftroogeele foort is op Taè. LXXVI. en LXXVII; de tweede Oranje geele

foort op Taè. LXXVllI. tot LXXXIII; de derde donkerbruine foort op Tab. LXXXIV. tot

LXXXVlIi en de vierde fchoone groene foort op raè. LXXXVIII. en LXXXIX ;

mfgebeeld.

Klecmann..
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J- 3-

Tab. Wy zien deze foort van Polypen op onze LXXVIi^e Tab. in haare natuur-
LXXVI.

]y]^g grootte en verfchillenden ftand afgebeeld; waarbenevens zy op Tab.

LXx" n.ï^-'^-'^^'^-'
^°°'" ^^" tezamengelleld Vergrootglas fterk vergroot, op drie-

erleie wyzen vertoond worden. Zo als ze op de eerftgenoemde Tab. verbeeld

zyn, vindt men ze in de met Waterlinzen bedekte wateren, wanneer men
wat van het zelve in een groot helder glas fchept, en het, na ecnigen tyd

ftille gedaan te hebben , naauwkeurig befchouwt. Dan dewyl ze met het bloote

oog niet ligt te ontdekken zyn, wanneer men dezelven niet reets kent; zo

moet men zich daarby van een Vergrootglas bedienen; dat evenwel flechts

een gemeen Brandglas behoeft te zyn, hetwelk een brandpunt van twee- tot

drie duimen heeft. Door middel van zulk een Vergrootglas zal men niet alleen

deze, maar ook de andere foorten van Polypen ligtlyk vinden; het zy aan de

wortelen der Waterlinzen, of aan die van andere gewaffen, of aan de zyden

van 't glas, of op deszelfs bodem. Zy vertoonen zich niet allen even groot,

ook niet in eenerleiq geftalte; maar zitten altoos, wanneer ze iiiet dood zyn,

met hun achterlyf ergens aan vaft.

§• 4-

De tegenwoordige foort is van de overigen onderfcheiden door haare bleeke

ftroogeele koleur; en het lyf heeft nog dit byzondere, dat het naar achteren,

of aanf 't ftaarteinde, allengskens dikker wordt, waartegen het voorde deel,

of de Kop , dunner is. De hoornvormige armen , die aan deze , zo als aan de

overige foorten, kringswyze rondsom den kop zitten, en waar van zy 'er zel-

den zeven, maar gemeenlyk vier, vyf, of zes heeft, fchoon andere foorten-

'er acht, negen, tien en meer hebben, kan deze foorc nooit langer dan haar

lichaam uitftrekken; en het is eigenlyk hierom, dat ik hem den Polyp met

korte armen noeme.. TufTchen deze armen, midden in het deel, dat men den

kop noemt, is hier, gelyk aan de overige Polypen van dit flach, de bek of

mond, dien men beft ontdekken kan, wanneer de Polyp bygeval het een of

ander Water - Infeft indokt: want de fpyze van dezen Polyp beftaat eigenlyk

in zommige foorten van kleine Water- In feften.

§.5-

Tab. De ifie, 2<ïe, 3de en /^^^ Fig. van Tab. LXXVI. vertoonen ons eenigen

LXXVI. dezer Polypen, zo wel met als zonder jongen, in onderfcheiden geftalte, zo.

^'^' '
' ^ »als ze gemeenlyk , niet alleen aan de wortelen der Waterlinzen , maar ook aan

U"/;,^de vlakke zyden van 't glas, zitten; terwyl de Letters /,»;,«, o,p,q, r, s,

n, 'o\ p'.aanwyzen, hoe ik dezelven op den bodem van 't Glas gevonden hebbe. Wan-

n>r, f. neer een Polyp, die geen jongen draagt, zyne armen volkomen uitbreidt,

heefc
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heeft hy mceftal de gedaante van Letr. a. aan de tfte Fig. en van Lett. «. Tab.

nevens de 4de Fig.: maar als hy zyn Ivf omtrent half intrekt, gclykt hy naar '"-^^^'^•

die van Lett. b,k,p,q.\ cti, geheel ingekrompen zynde, gclykt hy i'seer
[y;^y,f^

een ronden zaadkorrel, dan een leevend Schepzel, zo als de Lctt, c\ r en s.un. a.

'

hem vertoonen. en «.

• ' Lc//. i.

S' "• Utu c , r

tn j.

De gewoone vermeerderint; dezer Schepzeien gefchicdt door uitbotting;

dcrwyzc dat het jong, het welk Üaar uit te komen, in 't begin de gednante

hebbe van een klein knopje of wratje ;
gelyk aan de onderfte Fig. dezer Tab.

by Lctt. 0. te zien is. Dit knopje groeit allengskens voort; en binnen wyïLcu. 0.

dagen komen de armen, als kleine puntjes, te voorfchyn; dezen worden ver-

volgens, naar evenredigheid van 't iyf, grooter; tot dat eindelyk de jonge

Polyp, na verloop van acht of negen dagen, alsdan volwaflen zynde, zich

ten eenemaal van de Moeder afzondert; het welk echter by andere foortcri

merkelyk vroeger gefchicdt. Wanneer hy nog aan de Moeder vaft is, zo heeft

deze de gedaante van de Polypen, welken by Letr. d. en f. in de z^e i'ig.i'tt. d.

aan den wortel der Waterlinzen zitten; welke ieder een jong hebben, waar- ^" -•'^«

van de armen reets gezien worden. Die van Lect. d. heeft, zo wel als het

Jong Lett. e., de armen uitgebreid; en het Iyf krom geboogen; doch als \\jLctt.e.

zich te zamen trekt, ziet hy 'er uit, als die by Lett. ƒ In de 3de Fig. ziet men
wederom drie zodanige Polypen aan éénen wortel, by ^, h., en /. afgebeeld, ^''"';^' '^

welken ieder twee jongen draagen. Die by g. heeft, zo wel ais zyne jongen,^"
'*

de armen uitgebreid, en is nederwaarts geboogen; doch als hy zich halfwege

te zamen trekt, heeft hy de gedaante van Lett. h.:, en die van /. is volkomen
te zamen gekrompen; maar de beide daaraan zittende jongen zyn nog met
geen armen voorzien.

Alhoewel ik een tamelyk aantal dezer foorte van Polypen byeen vergaderd
hadde, zyn 'er nochtans weinigen onder geweed:, waaraan ik drie jongen te gelyk

kon vinden; en die genen, welken ik 'er nog al aan vond, waren doorgaans

zo ongelyk van ouderdom, dat de oudften en grootften reets vier of vyf
armen toonden, terwyl de tweede of middelde flechts drie armen fcheen te

hebben, en de derde alleen het voorkomen van een knopje had. Nopens de
plaats hunner uitfpruiting , is 'er ook aan deze foort niets met zekerheid te

zien; want gelyk de grootflen nu boven, dan onder, en dan in 't midden
zaten, zo waren ook de jongen nu hier dan daar aan te treffen. Zulke Poly-
pen met drie jongen ziet men by de Letters /. en w. , en aan dien van l.^ett.t.m^

befpeurt men te gelyk eene zonderlinge geftalre dezer Polypen. In deze ge-

ftalte kunnen zy de annen, als ze die uitgebreid hebben, zc> wel als het
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Tab. lyf, op verfclieiden wyzen buigen of krommen, en ook zo ftyf houden, dat
LXXVI.

jjg ge,-j yejfj Boompje gelyken; als aan de Figuuren by Lecc. m. en n. te.

, j^^"yjj zien is. OndertufTchen maaken zy deze en diergeiyke Hellingen zo veelerlei,

ic//.w,»,dat: het niec wel mogelyk zy, dezelven allen te befchryven of afcebeelden. Als

4eze Polypen, zich volkomen uitftrekken, hebben ze gemeenlyk de lengte van

een halven, doch zelden die van drie vierde van een duim.

S. 8.

Wanneer ik deze eerlle foorc myner Polypen met hoornvormige armen ont-

dekt had, vielen myne gedachten terftond op de Proeve, door middel van

welke anderen, uit éénen Polyp, dien zy aan (lukken gefneeden hadden, zo

veele nieuwe Polypen kreegen, als 'er ftukken waren. Dan dewyl ik 'er nog

niet veelen had, en vreesde, dat die proeve, waarin ik nog niet geoeffend

was, kwalyk uitvallen, en ik bygevolg myne Polypen verliezen mogt; zo ver-

fchoove ik die ondemeeming, in de hoop van 'er wel haafl: meer te zullen

vinden; en vermaakte my voorts alleenlyk met de waarneeming en befchou-

wing hunner verrichtingen. Edoch dit vermaak was van korten duur: want

toen ik ze twee of drie dagen bewaard hadde, kon ik dezelven niet meer

vinden; en ik verloor de meeften, als boven gezegd is, in éénen nacht. Dit

maakte my opmerkzaam; en aangezien ik zeer begeerig was, om 'er de oor-

zaak Tan te weeten, zo bragt ik myne Polypen, elk op zich zeiven, over in

kleine Glazen, waarin een weinig helder water was: maar zy verdweenen

ook hier in, even als te vooren. Dit deed my denken, dat myne gallen mis-

fchien verlooren gingen , door uit de glazen te klimmen ; derhalve zette ik de

kleine glazen in grooteren, die ledig waren: dan deze voorzichtigheid was

insgelyks overbodig. Hierdoor kwam ik tot andere gedachten; ik gifte, dat

het water, waarin ik ze gedaan had, mogelyk de oorzaak van hun vergaan

was; en dat ze veelligt in 't eigen water, waaruit ze gefchept waren, langer

duuren zouden; maar, fchoon ik ze ook daarin te gemoete kwame, het was

al wederom vergeeffch. Eindelyk begon ik te denken, of ook de lucht van de

Kamer hun fchadelyk en de open lucht hun dienftiger zou zyn : toen ik dit in

't werk gefield had, bleeven ze ook iets langer; maar 't was flechts óm een

enkelen dag te doen. Dit alles beproefd hebbende. Hapte ik 'er van af; en

bekreunde my niet langer over hunne behoudenis; maar eindelyk verkreeg ik,

tegen verwachting, 't gene ik zo lang gewenfcht had: want toen ik 'er in de

maanden van Juny en July meer dan twintig byeen had, bleeven ettelyken

van dezelven eenige weeken lang in 't leven; waarvan ik echter de oorzaak

zo min bedenken kon, als van 't fpoedig vergaan der anderen.

S- 9-

Na dat myne Polypen nu langer in 't leven bleeven, en ik 'er geen gebrek

aart
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aan had, begon ik myne Proeven en onderzoekingen met dezclvcn voort ccTm).

zetten. Ik nam 'er zoratyds wel tien of twaalf op éénen dag, en Iheed ze^^^^^'

door, zo wel in 't lange als overdwars; maar was ik in 't begin met bctLxxVH,
behouden der heele Polypen ongelukkig gcweefl, het ging met de Hukken

niet beter, nademaal zy allen in 't kort vcrlooren, en, zo ik geloofde, ver-

fmolten waren. Doch devvyl ik nog genoeg geheele Polypen had, en dezclven.

langer leefden dan ik verwachtte, zo vervolgde ik myne proefncemingen, hoo-

pende dat 'er wel eens één onder veelen gelukken zou, 't geen ook gebeurde.

Ik nam naamlyk één der grootlle Polypen dezer foort, die geen jongen, maar

zeven armen had: dezen Iheed ik niet overdwars door, maar ik fpouwde den- *

zelven, gelyk ik meermaals gedaan had, met een teder en fcherp vlym , op

den 9 Juny , van den kop af tot aan 't midden van zyn lyf, in twee deelen

;

dervvyze dat 'er aan het eene deel vier, en aan 't andere drie armen bleeven

zitten. Hierop weeken deze deelen dermaate van elkander, dat ieder derzclven

niet zo zeer rond ware, als wel plat of breed wierd. Den volgenden dag

waren ze echter al ronder geworden; hoewel de helft van den kop, aan ieder

deel, zich nog tamelyk wanllaltig vertoonde; maar na verloop van zeven dagen,

zynde den 15 Juny, waren zy volkomen geneezen, en zo rond van gedaante

ais voorheen het gantfche lichaam geweefl: was. Hierop fpouwde ik het deel,

dat vier armen had, en eenigzins dikker was dan 't ander, insgelyks, zo dat

elk dezer deelen tv/ee armen behielde ; en na vyf dagen , den ao Juny , wa-
ren ze ook weder volkomen geneezen. Dus had ik van een Dier, dat in 'c

begin niet meer dan éénen- kop had, nu eene driekoppige misgeboorte gemaakt;
welke, wanneer ik dezelve door een middelmaatig Vergrootglas befchouvvde,

waar door ik dezen Polyp ook afgebeeld hebbe , de gedaante van de ^de fig, Fig. 5.

op Tab. LXXVI. had. De drie Koppen zyn. met ?, «, w. getekend; x. \^^^^'''''*'

de ftaart, waarmede de Polyp op een grasblaadje 3», 2. zit. De eerfte fnede
"''*'•'''*'

hebbe ik tullchen t. en «. gedaan, en de tweede tuflchen u. en w. In deze
eerfte proeve, die my in zo verre gelukte, kon ik toch geen volkomen genoe-
gen vinden; want indien ik 'er volkomen in geflaagd ware, dan hadden deze
drie koppen niet alleen meer armen moeten voortbrengen, maar ze hadden
ook hun voedzel door den mond moeten inllokken. Doch dit gebeurde geen
van beiden; fchoon de Polyp, tot myne verwondering, nog wel vier weeken
leefde; ook dreef hy geene jongen uit, hetwelk by anderen, op diergelyke

proefheemingen , mede gefchied is.

§. 10.

Nu ftaat my voorts nog het een en 't ander van de geftalte dezer foone van ^ _

Polypen te melden, waartoe ons de LXXVIIfte Tab. dienen zal; op welke ik lxxvii
dezelve fterk vergroot afgebeeld hebbe. Het lichaam beftaat uit een enkelvou-
dig hol kanaal, Fig. 1. aan welks boveneinde een kolfachtig deel a. zit, het%. 1.

welk eigenlyk de kop genoemd wordt, om dat de mond van het Dier aldaar ^f//. «!.

rer
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•Tab. ter plaatze is. Rondsom denzclven ziccen, in een ronden kring, de hoorrtVur-
LXXVI.

jjiig^, armen; en he: benedenlle deel b. waarmede de Polyp zich aan andere

LXXVU licliaamen vaühechc, heet de flaarc. Doch dit alles is aan deze foort van Po-

l.ett.b. lypen mee hoornvorniige armen niet alleen eigen; zy heeft zulks met de ove-

F's' i. rige foorcen gemeen. De opgenoemde i'l^ Fig. vertoont zulk een Polyp, zo
Lelt. b.

^Yj;i niet een geflingerd lyl als met gekromde armen; waarby echter beide

deze deelen volkomen uitgeftrekt zyn. Door a. wordt, als gezegd is, de kop,

en door h. de ftaart aangeweezen. Van de om den kop zittende zeven armen
Leit.c. is 'er een by c. gcfpleeten, het welk ook aan den Polyp der voorige Tab.

by /. te zien is ; en fchoon zulks als iets zeldzaams aangemerkt moge worden

,

hebbe ik het echter ook aan anderen waargenomen; en ik zal in 't vervolg

¥ig. 1. gelegenheid hebben, om 'ei- de oorzaak van te melden. In de ade F'ig. ver-

toont zich een Polyp, die Hechts half zo lang uitgerekt is als de voorige;

dezelve heeft zes armen, hangt met den kop a. nederwaarts, en zit met den

'F^K 3- ftaart b. vaft. De 3de Fig. vertoont 'er een die geheel te zamen gctoogen is,

en dus niet kwalyk gdykt naar een vederbal, daar de Kinderen mede paletten.

Doch hier omtrent moete ik evenwel nog zeggen , dat deze Schepzelen hunne

armen no"" vry wat meer konnen intrekken; zo dat men 'er alleen de uiterlte

punten of koifjes van zie,* waarby dan ook de kop niet verheven, maar diep

tulTchen de armen inzit; en zo dezelve al eenigzins verheven blyft, dan is toch

de daaraan zittende mond zodanig geflooten, dat 'er niets anders dan een

naauwlyks zichtbaar nerfje van te zien zy, 't Is daar benevens grootlyks te

verwonderen, dat, terwyl aan alle andere Infeften, wanneer zy zich te zamen

trekken, de oppervlakte of buitenhuid vol rimpels is, men niets diergelyks

aan een te zamen getoogen Polyp befpeuren kan. Het holle kanaal, dat het

lichaam der Polypen met hoomvormige armen uitmaakt, altoos eigenlyk de

grondverwe heeft, en uit bruine korreltjes beftaat, is met een helder door-

zichti"- overcrekzel omgeeven, dat wederom uit louter kleine, heldere korrelt-

jes té'zamengeftcld is, en den Polyp eene gedaante geeft, als of hy gccan-

delizeerd of als zuikcr geftold ware. Dit overtrekzel of bckleed/.el, hebbe ik

in myne Fi"-uuren wel aangeduid, maar de korreltjes zyn in deze foort zo

teder, dat men ze, by de fterkfte vergrooting, maar even kunne ontdekken.

Die van de armen zyn integendeel veel grooter en grover; van waar zy 'er

p-eheel en al uit Ichynen te bcftaan; en aan hun uiterfte einde zit altoos één

enkele korrel, welke zo groot is, dat dezelve zich deswegen kolfachtig ver-

toone. Van deze armen bedient onze Polyp zich zo wel om te gaan, als om

buit te maaken,- doch het eerfte gefchiedt minder dan het laatlle; en dit ook

no"- den eenen tyd meer dan den anderen , zo dat ze niet altyd even honge-

ri"-^fchynen. Wat nu verder hunne wyze van gaan betreft, en de manier op

welke zy hunne fpyze vangen en inflokken , zulks zal ik, benevens de andere.

Eigenfchappcn , by de befchryving der overige foorten, ontvouwen.

De
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De Oranjegeele Poly? met lange hoornvormige armen.

§. I.

Deze tweede foort van Polypen met hoornvormige armen is in onze Tab.

Landftreek, byna in alle Vyvers, en inzonderheid in den Herfit, in^^^^III

10 groot eene menigte te vinden, dat ik 'er dikwerf, in éénen dag, meer danLxxxiII
duizend byeen verzamelde. En dewyl deze foort ligter en langer in 't leven

gehouden kan worden, dan de voorige, zo hebbc ik niet alleen derzelver Ei-

genfchappen beter konnen onderzoeken, maar de proefneemingen , welken ik

'er mede ondernam, zyn my ook eer en naar wcnfch gelukt. Ik hebbe daar-

benevens aan deze foort geleerd, dat het frifche Bronwater allen foorten van

Polypen fchadelyk is*; en dat, fchoon het water, waarin ik ze bewaarde,

dikwyis in den Herfft bevrdofe, zulks de2eh Polypen zo weinig fchade toebragc,

dat ik dezelven, wanneer ik het in de kamer weder had laaten ontdooien,

altoos leevend bevonden hebbe f.

§. 2.

Indien ik de Oranjekoleur alleen tot een kenteken dezer Polypen ftellen

wilde, zouden de Liefhebbers zich, by het zoeken van dezelven, menigmaal

bedroogen zien. Zy is naamlyk in zo verre veranderlyk, dat ze nu frifcher dan
bleeker fchyne, en zich zomwylen ook roozen-rood voordoe; daarbenevens

vindt men, dat de koleur dezer Polypen, wanneer ze een tydlang vallen, of .,

anderszins verzwakken, zo dat hun leven ten einde loope, gantfch en al ver- "'

bleekt.

• De Heer Trembley zegt , op het einde zyner 2de Verhandeling van de Hiftorie der Polypen

,

dat hj zyne Polypen veelal in Bronwater , ( om dat hy zulks het ligfte bekomen kon > )
maar ook eenigcii in Regenwater bewaard heeft; dan hy gelooft niet te min, dat het
Wel -en Rivierwater toch beter voor hun is. Echter denkt hy voor 't overige, dat 7,e ook
in andere Wateren wel iccvend konnen blyven, indien men 'er maar zorgvuldig op paflè.

K LEEMANN.

t Ter bovenaangehaalder plaatze leert ons de Heer Tremblej verder, dat hy op den II JaH'
uary 1744, by een fterken Vorlt, de groene en langarraige bruine Polypen, in eene
Sloot, door het Ys, ter plaatze daar de Zon door het bevroren helder water tot op den
grond fchetn, op den bodem aan Planten en Bladeren heeft zien hangen* ze waren, zegt
hy , niet zonderling uitgeftrekt , en hy zag één van dezelven ecten.

K LEEMANS.
Z^de Deel -..ds Stuk. Hhh
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Ta». bleekt*. Derhalve dienen wy, eer bepaalinge des onderfchcids, ook hun overig
LXXVlllj^2jj52el cc hulp te neemen, al is 't, dat hun de Oranjcgcele koleur alleen

LXXXIII^'S*^"
blyve. De voorgaande ftroogeele foort van Polypen is, gelyk we gezien

hebben, naar achteren dikker dan voorwaarts, het zy ze zich intrekke, of uit-

breide; dan hier befpeurt men hec tegengcltelde. Het achterlle derde deel der

tegenwoordige foort is zeer dun ; doch ze heeft echter aan 't einde iets kolf-

achcigs of bolvormigs; waarmede de Polyp zich, gelyk een Bloedzuiger, vad-

zet; vervolgens neemt het lyf, omtrent het midden, allcngskens in dikte toe,

en wordt naar het kopeinde weder dunner. De Kop is wel dikker en bolvor-

miger dan hec achterfle deel, maar de Polyp verandert deszclfs gedaante meer-

maals, invoege, dat hy nu eens langkvverpig en fpitsrot'Ioopcnde , dan eens

rond, en dan wederom plat fchyne. Om kort te gaan, de Polyp kan den
kop, zo wel als het lyf en de armen, geduurig van gedaante veranderen,

' De fchakeering in de koleur, van den Polyp Ls ook> naar gerade dat hy zich uitftrckke of
iiikrimpe, onderfcheiden. Hoc meer de Polyp z,ich uitftrekke > des te hclderer wordt hy
van koleur , en Ilerk te zamen gekrompen zynde is hy donkerer. Intuflchen doet de ver-

fcheidenheid des voedzels , en de koleur der ingeflokte Infedlen mede zeer veel tot de ver--

fcheidenheid der koleuren, die men menigmaal aan eenerleie foort van Polypen ontdekt.

Dat evenwel de Polypen hunne koleur niet enkel van de koleur der ingeflokte Infeften

bekomen , maar ook eene eigen koleur hebben, blykt uit de Waarneemingen van den Heer

Rofel, die verder in §. 21. verhaalt, dat hy, uit een doorzichligen en ongekoleurden Arm
dezer foort van Polypen, een Oranje - geelen Polyp heeft zien voortkomen, fchoon dezelve

nog geene fpyze genuttigd hadde. De Heer Trembky, waargenomen hebbende, dat het ver-

fchil der koleuren by de bruine Polypen afhing van de verfcheidenheid des voedzels en de

koleur der ingeflokte Infeften , welken door de tedere huid des Polyps heen fchynen , viel

op de gedachten om deze Dieren te verwen. Met dit oogmerk gaf hy hun ftukjes van de

kleine zwarte Waterflakken, en allen, die dezelven genuttigd en verteerd hadden, wierden

in 't kort zwart. Ook verkreeg hun lyf. op het nuttigen der kleine zwarte Kikkerwormp-

jes, na de verteering, eene tamelyk donkere koleur. Wyders heeft hy met ds kleine hoog-

roode Waterfpinnen , en derzelver afgetrokken roede vellen , de Polypen , welken hy 'er

mede voerden, fchoon vuurig-rood gemaakt. Hy nam 'er insgelyks de proef van, om zyne

bruine langarmige Polypen, welken de Heer Röfel, na deze Oranje -geelen. befchryft, groen

te verwens met dit oogmerk gaf hy hun de groene bladluizen van de Roozenltruiken te

eeten; en hy befpeurde, dat ze, na de verteering. met een zeer flaauw groen blanketzel

ovcrflreeken waren. Gemelde Heer Trcmbky bezocht ook, om ze met ftukjes van rerfchei.

den bloemen te voeren, ten einde hunne koleur daardoor te doen veranderen i dan, fchoon

twee 7yner Polypen eenige flukjes inflokten, zy fpoogen ze echter weder uit. Vervolgens

7,ette hy zyne Polypen in een weekzel {Infujie,) dat hy van geele Ringelbloemen en

blaauwe Ridderfpooren gemaakt had, om te zien of ze in 't zelve leeven, en door de

daarin zweevende gekoleurde deeltjes ook geverv.d konden worden. Maar zy konden in dit

Nat niet leeven. Deze en diergelyke proeven toonen zonneklaar, dat alle Polypen, uitge-

nomen de Groenen, het onderlcheid hunner koleuren meeftal verfchuldigd zyn aan de ver-

fchillende koleuren van 't ingeflokte voedzel; waartegen zy. welken de groene koleur we-

wnlyk eigen ichynt te wcszcr., dezelve behouden; ?.y mogen gebruiken wat ze willen.

K.L E E M A M N.
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§. 3-

Wy hebben boven van ~.h voori^aande foorc gezegd, dat zy haare armen l'^";

nooit langer dan haar lichaa.ü lacftrekken kan; docli deze, daar we thans van ^^y^^

fpreeken, weet, wanneer ?.y huur voedzel zoekt, dezclven wel viermaal zo lang j^XXXlH
te maaken, gelyk de ii^"-' en is^^e fig. van Tal;. LXXVIII. uitwylh Zy ver- Tab,

Tchilt nochtans in de natuurlyke grootte weinig van de anderen; behalve datLXXVnr

men ze in den Herfll: omtrent een derde langer en dikker vindt. Ondertuiïchen ^''^'^' ^•

is het aantal der aan den kop zittende hoornen by deze niet altoos eveneens;

want de meeften hebben 'er zes of zeven, echter zyn 'er ook, waaraan acht

armen gezien worden*. Maar gelyk de armen der overige foorten van Polypen

,

door

"* De Heer Trembky heeft insgelyks gcene regelmaatigheid gevonden, naar welke öe Polypcn
zich, in den wasdom hunner armen, zouden fchikktn; en hy heeft ze ook niet tot ecu

even groot getal zien komen. Hetzelve wordt mede van den Heer Baker verz-ekerd, iii

zyn Eff'ai fur l' Hiftoire du. Poljpe £?<:. l. c. pag. 53. alwaar hy zegt: „'t Getal der Ar-
„men by de grootlle Polypen, zelfs by die van eenerleie foort, laat zich met geen zekc.--

j, heid bepaaleni en by andere fooi ten is 't insgelyks vcrfchillende. Die ik uit andere gc-

„ weiten, (als by voorbeeld uit Holland van den Ridder Fo!kes> aan wien ze Trembley te'

j.rug gezonden had,) ontving, vertoonden over 't algemeen 8 of 10 armen, zommigcii
„n, 12, 13, tot 14 toe. Dan die in Engeland gevonden worden, hebben 'er Hechts 4,
„6, 8, en op zyn hoogft 10, hetwelk alredè iets zeldzaams is.,, De Heer Tretubky heef:

een bruinen, en de Heer Schiifer een groenen met 18 armen gehad; dan dit is iets dat
maar zeer zelden gebeurt. Nopens het ongelyk getal van de armen der Polypen, verdient
de Heer Dr. Schaffer in zyne Verhandeling van de Armpolypen , pag. 13. geleezen te wor-
den. Hy zegt". „Dat veele Polypen nog minder dan zes armen hebben, en dat hunne armen
„niet altoos van gelyken getal zyn, is gemeenlyk niet zo zeer voor iets ordenlyks en na-
„tuurlyks, als wel voor iets toevalligs en tegemiaiuurlyks aan te zien.,, Hy geeft 'er de
volgende oorzaaken van aan de hand.

1. De Armen der Polypen groeien niet, zo als de armen en voeten van andere Dieren,
te gelyk vooit.

2. De Polypen leeven, als Roofdieren, van andere Waterinfeöen , waar van zommigen,
als ze te groot en te fterk zyn , hun de armen afifcheurcn.

3. Als zomtyds verfcheiden Polypen te gelyk een roof bemagtigen, wikkelen hunne arnien
zich zodanig in elkander, dat zy zelven zich wel eens een Arm uitrukken.

4. Daarenboven hebben ze, gelyk alle andere Dieren, hunne Vyanden, en hunne Armen worjtn
door zekere Luizen afgeknaagd enz. Van deze Luizen, die de Heer Röjel mede ontdekt heeft,
maakt hy v/at verder, in §. ai. en §. 22. by de befchryving der LXXXVI. Tab. gewag.
De Heer Baker zegt verder in zyn Efai l. c. p. 53. „De Armen der Polypen mogen

„zo veel zyn als zy willen, zy Haan echter even verre van elkander, en formeeren een
, kring rondsom den Kop. OndertufTchen groeien ze niet allen te gelyk, en zyn cok niet
„altoos even lang. De Polypen, by voorbeeld, die 8 armen hebben, na dat ze volA-afTen
„zyn, maaken gemeenlyk daar mede een begin, dat ze twee armen uitdryven, die recht
„tegen over elkander flaan. Na verloop van eenige uuren verfchynen 'er weder twee ande-
„ren. recht in 't midden der beide eerften; en kort daarna komen 'er nog vier kleiner,
„tuffchcn de vier eerften, te voorfchyn: en deze laatften blyvcn, tot dat ze hunne behoo-
..relyke grootte erlangd hebben, 't welk ongeveer binnen een Week gefchiedt, altoos kor-
vter, dan de anderen. Voor 't overige is 't niet wel te zeggen, of ze eindelyk allen eciier-
„leie lengte verkrygen, dcwyl 'er by toeval menigmaal eenigen afgefcheurd worden; en fchoou
n zulks ook niet gebeurde, zo kan ons de wanorde en verwarring, in de zamentrekkin" en

Hhh 2 °uir-
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door een Vergrootglas bcfcliouwd, uit groocer en grover korrels dan derzelver

Lxxyilljyi- belhan, en mee een enkelen korrel, die grooter dan de anderen is, ein-

Lxxxill'^'S'^'^» 20 is 'c ook mee de tegenwoordige foorr gelegen,

§• 4-

Het lyf, 't welk hier zyne oranje - koleur door het heldere gecandelizeerde
overtrekzel heen laat fchynen, beftaat, gelyk by alle de overige foorten, uit

een hol kanaal*, en de armen zyn even hol als het lyf; het welk inzonderheid

zeer

„uitbreiding der armen > daaromtrent ligtlyk bedriegen > oademaal het Dier zomtyds ten
j, zelfden tyde, eenigen zyner armen intrekt, wanneer het de anderen uit(preidt enz.
De meefte armen heeft de Heer Röfel aan de groene Polypen bevonden; die reeial met

8, 9, tot 3.2 armen voorzien zyn.

K LEEMAN N.

* Dit holle kanaal wordt door den Heer TremMey de Maag genoemd. Hy zegti op- goeden
giond, dat het door ioopt; 't welk niet alleen hy, maar ook Doft. Schaffer , waargenomen
hcefti en dat het lyf, wanneer men een Polyp in de lengte doorfnydt, 'er uitziet als eenc

verdeelde pyp. Echter befpcurt men, dat de Itaart van den Polyp zich niet zo dikwyls opent

,

als de mond. De Heer Trembley heeft de Maag menigmaal vol water gevonden, het welk
'er ligtlyk inkomen kan, doordien de mond altyd opcnilaat. Ook heeft hy 'er zomwylen
ten Luchtblaasje in ontdekt, 't welk de oorzaak is, waarom zodanig een Polyp, als hy
van zyne zitplaats losgemaakt wordt, boven op het water moet dryven . gelyk aÜe Polypen
doen , welken een diergclyk blaasje aan den ftaart hebben. Vermits nu de fpyze in de

holligheid gaat, die de Heer Trembley de Maag noemt, daarin uitgezoogen, en 't overige

weder uitgeworpen wordt; en hy geene andere vaten, dan dit kanaal, in den Polyp ont-

dekken kon. is hy van gedachten, dat de Polypen alleen voor zodanige Dieren te houden
zyn, die flechts eer.e enkele huid hebben, welke over de Maag gefpannen, of wier hollig-

heid de Maag zelve is. Dan de Heer Dr. Schaffer ftemt dit gevoelen geenzins toe; hy ge-

looft, dat de holligheid van 't lyf niet zo zeer de Maag is, als wel het omkleedzel der

pyp,' en hy houdt de uiterfie, doch inzonderheid de binnenfle korreltjes of knopjes voor zo
vce'e duizend openir.gcn of Zuigpypjes, welken de plaats der eigenlyke Maag bekleeden i

en de verteei ing bewerken. Om die reden wil hy niet bcweeren, dat de Polyp geene itt'

Kcr.dige vaten , en flechts ééne huid zou hebben ; hy is veel eer van gedachten , dat de

gantlchc huid, met louter aan elkander hangende kleine Zuigpypjes, en met nog kleiner,

tot derzelver vaten behoorende, bedekt is; mitsgaders dat ieder het vermogen hebbe om
zich zelve te voeden, te wafTen en toe te neemen. Doch de Heer Trembley, fchoon hy,

volgens de eerfte verhandeling zyner Hiftorie der Polypen, geen vaten in hunne huid konde

ontdekken, en alleen de korrels, met de flymige ftoöe, waarin ze liggen, gezien heeft»

loochent echter niet, dat in deze ftoffe veele vaten konncn zyn; maar hy meant te mogen
bïwceven, dat het uitgezoogen voedzel-lap niet onmiddelbaar in de vaten komt. Volgens

zyne waarnecmingen blyft deze flymige ftoffe, zelfs in de Polypen, die het allermeeft ge-

koleurd zyn, befteudig wit en doorzichtig; waategen de korrels de koleur van 't Voedzel-

fap , dat de Polypen uit de genuttigde fpyze gezoogen hebben , aanneemen ; en , by voor-

beeld , rood of zwart worden, wanneer de Polypen een rood of zwart voedzelfap genooten

hebben. Hier uit moet dan volgen , dat het Voedzellap onmiddelbaar , uit de Maag der Polypen

,

in de korrels der huid overgaat; en 't is daarom zeer waarfchynlyk, dat deze korrels niets

anders zyn, dan Klicrtjes of Blaasjes., daar het fap, miffchien door eene foor t van Zuigen,

ingetoogen wordt Deze Blaa'ijes vertoonen zich gekoleurd, wanneer ze recht vol, en met

een gekoleurd fap gedrenkt zyn. Ter uier oorzaake is 't ligt te begrypen, waarom deze

kor-
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zeer duidelyk te zien is, wanneer de Polyp dezelven intrekt en korter maakt. Tab.

Men befpcLirt aan dezelven dan niet alleen de eigende koleur van 'c lyf, be-^^^^"'^

nevens het heldere bekleedzel, maar ze verkrygen ook daardoor eene dikke lxxxUI
kolfachtige gcftake, welke aan de overige bekende foorten nooit gezien wordt;

zo dat dit wederom een byzonder Kenteken zy, waardoor de tegenwoordige

Polyp van anderen onderfcheiden Ican worden. Hoe deze Polypen 'er alsdan

uitzien, geeven ons de 2tie, S'ie, lode en iide Fig. van Tab. LXXVlll. te/T;;^. 2,S,

kennen, alwaar ze in hunne natuiirlyke grootte afgebeeld zyn: doch in de 1° en 11.

ade, 3de en 4de Fig. van Tah. LXXiX. zyn ze, by vergrooting, duidelykerj^^"*
j^

te zien.
f^g'

2,"

3 en 4»

S- 5-

Betreffende nu de onderfcheiden geftalte, welke deze Polypen konnen aan-

neenien; mitsgaders hunnen gang, of beweeging van de eene plaats naar de

andere; voorts de manier van hunne buit te vangen, te vertecren, en weder

te loflèn; zulks gefchiedt by alle de Polypen op eenerleie wyze. Doch ten

aanzien der vermeerdering, is 'er, by de derde van my gevonden foort, in

zo

korrels aich niet 7.0 gekoleurd vertooncn. wanneer ze door de uitrekking van elkander af-

gezonderd zytïi en waarom zede koleur allengskens ontvangen, hoe meer 'er van dezelven

weder te zamen komen. De zyden van de Maag zyn ten eenemaal met deze korrels over-

toogen. Deze korrels nu zyn het, die het allereerft de ia de Maag zynde Voedzelfippen tot

aich aeemeni en deswege ook eerft goed gekoleurd zyn. als de Polypen hunne Maaltyd

gedaan hebben. Het is buiten allen twyfFel , dat het Voedzeliap te meer in de andere lichaa-

nien of Kliertjes dringe, naar maate dat zy, die 't naaft aan de Maag liggen, 'er meerder

mede gevuld zyn; daarom is het doorzichtig gekandelizeerde overtrekzel als dan des te

dunner, en men ziet in gevolge hier van een veel grooter aantal korreltjes gekoleurd. Even
zo klaar is het ook te begrypen, dat de Armen, zo wel als de deelen van 't lyf, dit iap

tot zioh trekken, indien men flechts indenkt, dat ze eenerleie gedaante met het lichaam

hebbenj en dat het voedielfap 'er bygevolg ook indringen kan. Voorts heeft men aan te

merken, dat 'er, gelyk de buitenvlakte der Polypen met louter kleine korrels of knopjes

bezaaid is, even zo dicrgelyken in de binnenlle huid te vinden zyn. Men kan zulks, door

behulp van een Vergrootglas, fraai ontdekken; wanneer men, gelyk de Heer Dr. Schaffer

gedaan heeft, eene Schaar, wier bladen fmal en lang zyn, in 't binnenfte van een Polyp

fieekt, ea dezelven in de lengte openfnydt, of wanneer men 't geluk heeft, van een Polyp

aan te treffen .terwyl hy bezig is zichzelven oratekeeren. Vermits wyders de bloote befchouwing

ons leert, dat de Diertjes, door den Polyp ingeüokt, ganifch bleek zyn. doch dat de Po-
lyp zelve van hun ftp geel -bruin wordt, zo is 't blykbaar, dat zulks wezenlyk niet zonder

inwendige vaatjes en zuigkliertjes gefchiedt. Hoe is 't nu na dit alles mogelyk, zich te

verbeelden, dat het lyf van een Polyp flechts ééne enkele holle pyp zy? De Heer Röfel zag

eene wonderbaare verfchyning aan de groene Polypen, welken hy, van den kop af, tot aan

«Je helft van 't lyf, doorgefnceden had: want toen vertoonden zich de beide helften niet

als twee zodanige verdeelde pypen, maar als platte banden; en desniettegenftaande wierd de

eene helft van de andere helft ingeüokt. Doch nopens deze zeldzaame verfchyning zal ik

meer aantemerken hebbenj wanneer wy aan de befchryvinge van de op Tab. LXXXVIII. eu

LXXXIX. afgebeelde groene Polypen komen.
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Tab. zo verre een onderfcheid, dat dezelve meer Jongen dan de overigen op ééiien
LXXVIIIjyjj

uitlevert. Als de voorgaande, de tegenwoordige en myne vierde groene

j ^^^^Ijjfoort eens drie of vier Jongen op één tyd vertoont, is 't iets ongemeens;
dewyl 'er zelden meer aan gevonden worden. Aan de derde foort hcbbe ik.

daarentegen niet alleen zeven en acht aan ééne Moeder gevonden; maar ik

hebbe zelfs gezien, dat de grootften van die Jongen reets weder andere Jon-

gen hadden uitgedreeven , terwyl ze nog aan de Moeder hingen. Doch by de

befchryving van die foort zal 'er meer van gezegd worden; en wy zullen nu
overgaan ter ontvouwinge van de andere Eigenfchappen, die on?e Polyp met
de overigen gemeen heeft.

§. 6.

De verandering van gefïalte gefchiedt op zo veelerleie wyzen, dat het by-

ians onmogelyk valle, dezelven te befchryven of onder 't oog te brengen*:

der-

• Dewyl '«r onder de Dieren , welken hunne licliaamen verlangen en verkorten konnen , vee-

.

len zyni die uit ringen of vouwen beftaan, en men niets diergelyks aan de Polypen ont-

dekt; zo wilde de Heer Treinbley zich met de verklaaring van 't Mechanismus of Tuig-
werklyke, vwardoor 't lichaam van den Polyp zich uitrekt en te zamen trekt, niet

ophouden, om geen gevaar te loopen> van niets anders dan giflïngen voorden dag te

trengen. Hunne wyze van zich uit te rekken of te zamen te trekken, fcheen hem meer
overeen te komen met die der naakte en bedekte Slakken, dan met die der Wormen, of

tndere Infedcn, welken ringen hebben. De Heer Dr. Schajfer xnKnz , dat het natuurlykfte

.

't welk men zich daar van verbeelden kan, hier op uit komt: dat het gefchiedt, door
zekere Muskcls of Spiertjes, of wel zodanige deelen, die de plaats der Spiertjes bekleeden.

Doch deze konnea hier aan geene ringen , plooien en inkervingen vaft Zyn , zo als by an-

^ dere Infcdlen en Dieren. De Heer Baker ondertuflchen is van gedachten ( zie zyn ËJfai

fur l'Hifltire naturelle du Polype &c. Chap. UI. peg. 47. ) dat de Polyp , over zyne gantfchc

lichaamlyke oppervlakte eene foort van kleine Schubben of Kliertjes, mogelyk ook wel
kleine Steekeh of haakjes heeft , welken hy verlangen of uitrekken , en verkorten of in-

waarts trekken, of, naar dat de nood het vereifche, langs zyn lyf verbergen kan i echter

bekent hy , dit hy ze tot nog niet heeft konnen ontdekken. Miar ah een Worm , zegt hy,

den Polyp te na komt, of hem maar even aan 't lyf raakt, is hy fen eerHen gevangen,

en zit vafti zoiiiler dat nien zeggen kan, hoe zulks toega ; totdat hy hem met zyne armen
betnagtigt en aan den mond brengt. De Worm begint ook rerllond te arbeiden, en fchync

zeer angdig te zyn; doch zelden kan hy zich losrukken, en zynen vyand ontvluchten.

Dit bewyft geuocg/aam , dat hy door zekere umichthaare haakjes of fteekels valt gehou-

den wordt, die hem in 't lyf gaan; en naar gilling even zo geiteld zyn ais die welken
langs de armen nederwaarts loopen. Tot dus verre de Heer Baker. Dan dewyl noch ik,

noch, voor zo veel ik weete, anderen, diergelyke onzichtbaare haakjes aan de Polypen

hebben konnen ontdekken; en ik. zo miu als de Heer Partoor Goeze , nooit waargenonisn

'hebbe, dat een Worm ergens anders, dnn aan de armen der Polypen vaft bleef iitten; zo

zyn 'er vermoedelyk geene diergelyke haakjes aan den Polyp. Hierom wil de Heer Goeze

liever gelooven , dat de fprietjes en korreltjes, waarmede de gantlche huid van 't lyf des

Polyps in -en uitwendig bezaaid is, de oorzaak zyn van deszeifs t' zamentrekking en uit-

ftrekking. Veelligt geeven dezen , dewyl het Dier zeer g^üig van aart is , een zekeren flyniï

van zich, waardoor de aan hem geraakte Worm vaft gehouden wordt. Deze onderftelling is

ï'cer waarfchynlykj dot»rdien cene byiondere Waaruccming aan den Polyp, by eene ver-

baaw
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derhalve hoope ik, dat de genegen Leezcr voldaan zal zyn, met de vyfticner- T/'-».

leie manieren, weiken ik zal aantoonen. VVy zien desaangaande op Tab. LXXVIlf

LXXVIII. in de 4de, 5de, 6Je, ;7de, i^de, 15de en iSde. Fig. zevenerleie lxxxIII
geftalten dezer Polypen, wanneer ze of uitgerekt, of ingekrompen zyn, zonder t,ib.

jongen te draagen. De 3de Pig, vertoont 'er een met een eerft als een knopje LXXVIII

uitgekomen jong. De ade, loJe en iide Fig. vertoonen ze met byna volwas- '^'^•4 >5.

fen jongen; maar die van de i^^e, gfle en 12de Fig. hebben ieder twee jon- '^^'j^g'

gen ; en op derzelver bcfchouwing zal men zich ligtlyk konnen verbeelden , /•>^. 3 , 2 j

hoe zulk een Polyp gefteld moet zyn, wanneer hy met drie of vier jongen 10,11,1^

belaaden is. Voorts toonen alle de hier aangehaalde Figuuren duidelyk, dat 81 «112.

het achterdeel dezer Polypen altyd onveranderd, en gantlch dun blyft; fchoon

zy hunne armen nu dun en teder weeten te maaken, gelyk in de 3de, 4de,

^de, (5de en /'de Fig. te zien is; dan weder gantfch dik en kolfvormig te

zamen trekken, zo als ze in de ade, g^e, io:ie en iide Fig. van T^ah.

LXXVIII. voorkomen, en by vergrooting in de ade, 3de en 4de Fig. vauT/tff.

Tab. LXXIX. vertoond worden. By dit alles komt het my zeer waarfchynlykLxxiX,

voor, dat ze zich van de korrels uit hun lyf weeten te bedienen, om aan'^'S'-'2

hunne armen deze dikte te konnen geeven.
*"

Vermits onze Polypen, over 't algemeen, zich van de eene plaats naar de^

andere beweegen , en dat zulks niet zo zeer door zwemmen , als wel door eene

foórt van gang gefchiedt ; zo zullen wy nu eens zien , op hoedanig eene wyze

zy zulks verrichten. Voor zo veel ik hebbe konnen opmerken, gefchiedt het

op drieërleie wyze. Voor eerfl: komen ze van de eene plaats tot de andere , .

even als de Spanrüpfen of Bloedegels; wanneer ze zich naamlyk met den

ftaart op den bodem van 't glas vaft zetten , de armen tamelyk verre intrekken

,

vervolgens het lyf zodanig buigen , dat ze met de armen den grond bereiken

,

gelyk 'er een in de 6de Fig. van Tab. LXXVIII. te zien is. Dus ft^^'idej^^^ym

dienen hun de armen ter vadhoudingc ; waarop zy dan den ftaart, dien losge-f,^. g.

maakt

bsazende Vergrooting onder het Zon - Microscoop, getoond heeft, dat men, wanneer hy

zich te lamen trekt, zo wel aan 't Lichaam als aan de Armen, een verward gewemel
befpeurt , en dat men de korreltjes of fpiertjes zeer leevendig door elkander heen ziet loo-

pcn. Zie de uitneemende Verhandelingen over de Infe&ologie , Zo van den Heer Bonnet , als

van eenige andere beroemde Natuurkundigen, uit het Franfch in 't Hoogduitfch overgezet

in 80 • Halle 1774- Aanhangzel />;7^. 5:1. Voorts werkt ook de H^armte en de Koude op de

Polypen. De Warmte maakt ze leevendig, en de Koude doet ze verftyven. Edoch het reoeft

J een tamelyke trap van koude zyn , die de Polypen gantfch werkloos zou maaken ; de-

zelve moet, volgens het getuigenis van den Heer Trembky, het Vriespunt zeer naby komen;

mdien zj zich dan eerft meer of min te zamen trekken, en ook zo blyven. Maar hoe

warmer het water » waarin zy zich bevinden , begint te worden , des te meer ftrekken zy

- zich uiti en naar maate dat de warmte toeneeme, maaken ze alle beweegingen dair ie

beWaaiQ toe zyn, zo wel roet de armen &ls met het lyf.

K L E £ M .^ N N.
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Tab. maakt hebbende, tot aan den kop of de armen na zich trekken; den fiaart

LXXVIiijgjj^ weder vaftgezct hebbende, fteeken zy den kop met de armen op nieuw

Ljj^^jjjvoorvvaarcs; en dit herhaalen ze zo menigmaal, tot dat ze ter plaatze geko-

men zyn, daar ze weezen willen. Eene tweede manier van gaan gefchiedt in-

dezervoege. De Poiyp fteekt, wanneer hy zich in de geftalte van de genoem-

Fg. 7. <^c ótle Fig. bevindt , zyn ftaart en lichaam zodanig in de hoogte , dat hy ge-

noegzaam als op den kop ftaa
,
gelyk hy in de 7de fig. afgebeeld is. Zulks ge-

daan hebbende buigt hy den llaart wederom naar beneden , zet denzelven

vaft, tilt het voorlyf op, en flaat over, tot dat hy zich met de armen vall-

houden kan; door zulk een beurtelings overflaan verdubbelt hy zyne fchrce-

den. Van deze beide manieren van gaan bedient de Polyp zich op den vlakken

grond, of aan de zyden van 't glas, waarin hy bewaard wordt; doch als ze

uit de laagte om hoog, of van de hoogte in de laagte willen weezen, dan

(lellen zy eene derde manier van gaan in 't werk. In 't eerlle geval zoeken

zy, met één hunner lange uitgebreide armen, iets, dat hooger is, te bereiken

en vaft te houden, alwaar het ook maar de oppervlakte des waters; en dan,

iets gevat hebbende, trekken zy hun lichaam, door het verkorten van dien

arm, oin hoog. Byaldien ze dan weder naar de diepte willen, blyven ze met een

verkorten arm aan 't gevatte voorwerp, of aan de oppervlakte des waters

hangen ; en laaten zich vervolgens , door 't uitrekken van denzelven , neder-

zakken; waarna zy zich, of met een anderen arm, of met den ftaart, aan

eenig ander voorwerp zoeken vatl te zetten; op die wyze begeeven zy zich

menigmaal in 't water zelf, en aan de zydevlakten van 't glas, van de eene

plaats naar de andere. Ondertuflchen kan de eerfte foort van Tak LXXVI.
en LXXVII. wegens haare korte armen, zich niet zo wel van deze manier

van gaan bedienen. Vermits ik nu verder begeerig was om na re fpeuren, of

deze Schepzels ook niet konden zwemmen, zo hebbe ik hen menigmaal,

wanneer ze aan de bovenvlakte des waters, of aan de zyden hingen, met
geweld gedwongen, om zich van hunne plaats te begeeven; maar ik won 'er

niets anders mede, dan dat ze in elkander krompen, ten bodem vielen, en

in die verkorting menigmaal een uur lang onbeweegelyk bleeven liggen, voor

dat ze zich weder uitrtrekten*. Middelerwyl is de tegenwoordige foort wel de

on-

De Heer Trembley heeft de Polypen, welken hy tot zyne Waarneemingen gebruikte, ook
nooit aan 't zwemmen konncn brengen, noch ze zien zwemmen. Alle de Polypen, die hy
van hunne zitplaatzen losmaakte, en in 't midden van 't Water bragt, zakten, of fchielyk

of langkzaam , naar den bodem , naar maate dat ze meer of minder uitgeftrekt , of te zimen
gekrompen waren. Een enkele evenwel, in wiens Maag hy een luchtblaasje meende gezien te

hebben, bleef, na dat hy hem van zyne zitplaats losgemaakt had, boven op het water. Dan
<Je Heer Dr. Schaffer heeft ze in tegendeel niet alleen zien zwemmen, maar ook daaruit

het derde vreemde hulpmiddel opgemaakt, waarvan zy zich> in plaats vïn te gaan of te

krui»
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onruftigf^e van allen; zy l;an niet lang in eenerleie houding of geflalte blyven, Tab.

maar vtiandert zich bellendig en op veelerleie wyzcn. LXXVllï
tot

^ o LXXXIIÏ

Zo zelden als men onze tegenwoordige Polypea in do Lente en den Zomer
met Jongen bezet vindt, even zo zelden worden ze in den Herfil zonder de-
zelven gevonden *

: en gelyk ze in dit jaarfaizoen veelvuldiger voorkomen , zo
zyn ze dan ook op hun grootfte, en hunne vermeerdering gefchiedc alsdan

insgelyks het meefte. In 't begin vertoont een jonge Polyp zich enkel als een
wratje, gelyk in de 3de Fig. van lal;. LXXVllL te zien is; op den tweeden en f']?. S^

derden dag komen reets de armen, als zes of zeven tedere puntjes of knop-
jes, te gelyk ten voorfchyn; op den derden of vierden dag ftrekken ze dezel-

ven zomtyds al tamelyk verre uit; en op den vierden en vyfden dag hebben
ze reets de halve grootte van de Moeder; van welke zy zich dan ook begin-
nen te ontdoen, en die ze vervolgens geheel verlaaten. Maar nimmer hebbe
ik ze, aan alle foorten, fchoon ik 'er duizenden byeen hadde, op den eerden
dag van de Moeder zien los gaan; des het bezyden de waarheid zoude zyn,
te zeggen, dat deze Polypen gewoon zyn des morgens Jongen uit te dryven,
die des avonds reets volwaflen zyn, en de Moeder verlaaten.

kruipen, bedienen. Hy zegt in zyne Vernandeling van de Armpotypen, pag. 17.: „Zy
iiZaiemmen niet zelden in 't midden van *t Water, vry en onverhinderd , van de eene
«plaats naar de andere; en wel. zo vaak als ik het gezien hebbe, indiervoege dat hunne
„ ilrmen altoos boogswyze gelyk een Springbron ftaan „ ( waarfchynlyk zal hy v/illen zeg-
gen, gelyk een IVaterftraal, aic, uit eefle fontein omhoog fpringende, met een rondagti-
gen boog nedervalt.) Ondertuflchen heeft de Heer Dr. Schiiffer dezelven, zo min alt rem-
bley en Röfel, door konft aan 't Zwemmen konnen brengen. De Bloedzuigers kruipen
doorgaans aan de zyden van 't glas, waarin ze bewaard worden, rondsomj echter konnen
ze Zwemmen; en zulks gelchiedt door eene leevendigs /fingerende beweeging, doch zelden
voor dat ze ontruft worden. Dus is 'er wel niet aan te twyffelen, dat de Polypen ook
werklyk konnen Zwemmen; als leevende in een daartoe gefchikt Element; doch dat zy
'er door konft niet toegebragt konnen worden, komt naaitdenkelyk daarvandaan, dat ze
door de aanraaking gedwongen worden zich te zamen te trekken, en in eene onnatuur-
tuurlyke gcftalte te Uellen. Maar ten aanzien van den gang, die deze foort van Oranje

-

geele Polypen volbrengt, heeft de Heer Juititie - Raad Mui/er in Koppenhage, welke iich
beroemd gemaakt heeft door zyne Hillorie der Wormen in zoete watereu , in /yne Fer-
mium &c. fuccinta Hifloria, tiavnia & Leipfice , 4,. 1774. Vol. I Part alt. pag. 15. nog
eene andere manier waargenomen; volgens welke het voorlle en agterfte gedeelte zig beurt-
lings zou beweegen. Ge',metrum cum pojlerior pars anteriorem femper fequatur, Hydr^
eiiteriar et pofterior, pedunt bumaniorum inflar alternatim procedit.

KlEEM ANN.

De beroemde Heer Juflitie-Raad Muller in Kopptnhage fpreekt zulks eenigermaate tegen,
in zyn bovengenoemde \Verk pag. 14. en zegt: dat hy 'er op den tweeden Mai veelen
met Jongen gevonden heeft; welke ondetvinding de Heer Goeze, en ook ik zelve, gaerne
toellemmen.

Kleemann
^de Deel 2de Stuk. lii
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Tab. Voor dat de jonge Polyp zyne armen heeft, en zich van dezelven bedienen.
LXXVIII

j^jj,^ om buit te maaken, ontvangt hy zyn voedzel uit het lyf der Moeder,

Ljj^^jjjmet welke hy te zamen hangt, gelyk een tak van ccne bloed -ader met der-

zelverftam; in welks holle kanaal hy zich opent. Maar, zo dra hy zyne armen,

gebruiken en uitflxekken kan, tracht hy zich reets, fchoon hy nog aan de Moeder

hange, door middel van dezelven zyn eigen voedzel te verfchafFen: vermits hy

'er, gelyk ik menigmaal gezien hebbe, nu hier dan daar, een klein Infedl

mede vangt en inflokt. Als de jonge Polyp verder tydig eu ryp geworden is,

kan men, zelfs door een gering vergrootglas, waarneeraen, dac hy zich wel

haafl: van de Moeder zal afzonderen. Het donkere kanaal van den jongen

wordt, aan 't uiterftc einde, waarmede hy zichtbaar met de Moeder vereenigd

is, allengkens dunner, en ten Jaatile zo teder, dat men tufTchen hem en de

Moeder, ook by de fterkfle Vergrooting, geen verbindtenis meer konne zien,*

fchoon hy nog met de buitenlle en heldere fchorflè aan dezelve vail zitte, het

welk echter niet lang d«urt. De jonge Polyp begint naamlyk , als het zo verre

gekomen is, en de armen en het lyf dermaate fterk uit te ftrekken, dat hy

zich eindelyk door die aanhoudende beweeging losmaake. Dit gefchied zynde,

zet hy zich, zo wel als de Moeder, met zyn achterdeel ergens aan vaft, en

verzorgt voortaan zich zelven.

§. 10.

Bevond ik, gelyk bovengemeld is, dat alle de foorten myner Armpolypen

in dit Jaarfaizoen in grooter menigte, dan in andere faizoenen, voorkomen,

en zich ook fterker vermenigvuldigen, ik wierd teffens duidelyk gewaar, dat

ze in de eene maand hongeriger zyn dan in de andere, 't Kan menigmaal ge-

beuren, dat ze in drie of vier wecken niets vangen of nuttigen; 't welk in-

zonderheid in de warme Zomerdagen zeer gemeen is,- waar tegen zy in andere

maanden weder zo hongerig en begeerig naar den roof gevonden worden,

dar zy, fchoon ze, hun lyf tot barftens toe gevuld zynde, wel naar een

Trechter gelyken , echter met de armen niet ruften , maar nog meerder buit

zoeken te maaken; invoege dat ze zomtyds nog met twee of drie armen

kleine Infeften vafthouden, om dezelven op hunne beurt te nuttigen. Doch

dat ze geduurende hun Vaftentyd, door middel van de tedere korrels van hun

lyf, de kleiner Infeften, waarmede zy zich voeden, tot zich zouden trekken,

en daar van leeven, houde ik voor een onbewysbaar voorwendzel.

§. II.

Zie hier wat men, myns oordeels, eigenlyk te houden heeft voor het

! Voedzel der Polypen, en op hoedanig eene manier zy hetzelve vangen; waar

ont-
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omtrent ik niets anders melden zal, dan 't gene ik zelf gezien hebbe. Hun Tal,

Voeder beftaat wel in louter kleine Waterinlcften , maar niet in de kleine ^'^'^^"ï

Waterflakken en andere jonge Scliulpinfeftcn, gelyk zommigen hebben willen
lj^'j^^jjj

bevveeren; want het moeten zodanigen Infccten zyn, die zich fneller dan de

voornoemde, beweegen, en geene zo harde fchaalen hebben*. Bovendien vindt

de eene foort onzer Polypen meer fmaaks in dit, en de andere Toort in dat

Waterinfeft; inzonderheid zyn de zogenaamde VVatervloon , die zich onder het

Water ophouden, hun eene aangcnaame fpyze. Van deze zogenoemde Water-

vloon (de Heer Trembley noemt ze l^ucerons\ hoewel ze, naar myne ge-

dachten, met recht geen Vloon genoemd konnen worden, doordien ze geen
Zuigangel hebben, gelyk de Vloon,) kennc ik zevenerleic foorten; welken

ik, dezelven naauwkeurig onderzocht en afgebeeld hebbende, in 'c vervolg

zal befchryvenf. Voor tegenwoordig hebbe ik 'er maar alleen omtrent aan te

merken, dat de Polypen zelven, onderfcheiden van aart zynde, altoos de eene

foort liever hebben dan de andere. Zo wel de roode als witte Muggen - Wor-
men, die zich onder de andere kleine Waterwormen bevinden, zyn hun,

nevens andere Maden, insgelyks eene gevallige fpyze. Even zo is 't gefield

met de zwarte Watervloon, die zich niet zo zeer in de diepte onthouden, als

wel op de bovenvlakte van 't water huppelen en fpringen; en welken, zodra

ze beneden komen, byzonderlyk door de tegenwoordige foort van Polypen,

opgevangen en verteerd worden. Men ziet zodanig eene VIoo by Letter m. Tak.

in de 3de Fig. van Tah. LXXIX. in den Polyp, die aldaar by vergrooting k^^^^'

afgebeeld is. Boven en behalve deze Infedten, is onze foort van Polypen oo\ ift)^^,^

zeer greetig naar het Waterflangetje, 't welk op Tab. LXXVIII. Fig. \6. in Tab.'

zyne natuurlyke grootte te zien is; dat ik het Waterflangetje met den tong- LXXVIII

aclrigen Spriet , of Voelhoorn, noeme. Dit Slangetje, dat in bykans alle ilaande ^'^' ^^'

wa-

* De meergemelde Heer Juftititie - Raad Muller in Koppenhage verzekert daarentegen , in

zyne genoemde Vermium &c. Hijloria pag. 15. dat hy een Oranje -gcele Moederpolyp de

Waterkevers (Dyttscos,') welken in den docrmeeter van hun lyf viermaal zo breed waren
als de Polyp zelve . heeft zien inflokken , en na weinig uuren dood weder uitfpuvven. Dan,
fchoon men deze Waarneeming niet in twyifel konne trekken, is 't evenwel niet minder
zeker, 't gene 'er de Heer Röfel van fchryft: dat ze naamlyk zodanige Infeftcn, welken

geene harde fchaalen, maar eene fnelle bewceging hebben, voor hun lieffte voedzel houden.

Doch van 't Voedzel der Polypen in 't algemeen zal ik meer te melden hebben, als wy
tot de befchryving der langkarmige bruine Polypen komeoi wanneer 't blyken zal, dat een

uitgehongerde Polyp bykans alles verflindt of opfloktj wat hem ontmoet.

KLEEM ANN.

t De Heer Röfel heeft niet alle deze zeven foorten van Watervloon, maar 'er flechts e'e'ne

foort van befchreeven , en op Tab. XCVIII. afgebeeld. Doch ik tsl de zes andere foorten

,

10 't Gode behaagt, in myne Byvoegxelen befchryven.

lüÊ Kleemann.
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Tab^ wateren veelvuldig gevonden wordt, is deswegen den genen, die van de Po-
IXXVlll

jypgj^ gcfchreeven hebben, niet onbekend; zy noemen het gemeen'yk Dtn-

hXXXUl^^"^^^'"''» ^" fchoon het menigmaal groorer zy dan zommige Poiypen, vveeten

deze Schepselen hetzelve nochtans wel te bemagtigen. ik zal dit Slangetje

hier na wydloopiger befchryven; en my thans bepaalcn, om aai te toonen,

hoe onze Polypen, inzonderheid de tegenwoordige foort, gewoon zyn haaren

buit te vangen.

§. 12.

Dit gefchiedt, voor zo verre ik hebbe konnen opmerken, op drieërleie

wyzen. Zomtyds heeft de Polyp zyne armen niet geheel ukgeflrekt; en als 'er

dan een klein Infeft, of eene Watervloo, naby hem heenen zwemt, buigt hy

zich naar dien kant, en grypt het met alle zyne armen te gelyk, zo behen-

dig, als een Spin met haare pooten eene Mugge verraft. Ten- anderen zitten

de Polypen dikwyls met hunne lang uitgebreide armen zeer ftil; komt 'er dan

eene Watervloo wat kort voorby, zo maakcn zy met den arm, die 'er naall

aan is, eene zagte beweeging, zonder dezelve , zo als ze anders menigmaal doen

,

te omvatten. Zy behoeven de Watervloo maar even aanteraaken; dit doende

blyft 'er dezelve terftond aanhangen; even als een vogeltje aan een met lym
beflreeken rysken,* en dit gefchiedt, zo wel aan 't uiterfte einde des arms,

als in 't midden en na by den kop*. Wanneer dit Infe(5t dus gevangen is , trekt

de

• De Heer Saier heeft ïn zyn E^ai fur Ie Palype &c. hier over eene aardige aanmerking
gemaakt. Hy zegt pag. loS. „Het is aangenaam te zien, met welk eene behendigheid de
» Polyp zynen buit bemagtigt} en daar door de fterkte en gezwindheid van een groater

,>Infe(ft, dat in zyne armen valt> verre overtreft. Ik hebbe menigmaal de proef genomen,
«van een grooten Worm digt aan 't buitenftc einde van een zyner armen te brengen i en
„gezien, dat dezelve op het oogenblik aan onzichtbaéire Haakjes vafl: geraakte.,, (Doch
diergelyke onzichtbaare Haakjes heeft de 1'olyp, volgens het opmerkzaam befchouwend
onderzoek van my en anderen, in 't geheel niet.) „Hieiop zag ik met veel vermaak, hoe
„de Polyp zyncn buit als weegt, en met alle naauwkeurigheid beproeft, even als een Vis-

„ fcher , die een grootcn Vifch aan zyn Angel gevangen heeft. Vervolgens trekt hy den
„arm, waarmede hy den Worm vafthoudt, allengsKens te rugi dusdoende brengt hy den
„Worm tot de andere armen; die hem terftond van alle kanten omllingeren, en in der

„ yl aan den mond brengen. De Worm, dus midden onder de armen geraakt, houdt zich

„meeftal gantfch ftil en onbeweegelyk , als of hy van natuur wifte, dat de Polypen geene
„doode Wonnen aanvallen, dat indentacd zo is Dit bedriegt ook zomwylen den Polyp,
„invoege dat hy hem niet aanvalle, zo lang als hy zonder beweeging blyft: dan dewyl
„de Worm niet lang zonder beweeging kan blyvcn , en zich noodwendig weder verroeren
„moet, zo doet hy alsdan gemeenlyk een rteikcn ruk, met infpanning van alle zyne
„ krachten , ter zyner reddinge , waar in hy echter zelden flaagt. Want zo dra de Polyp
„maai de minfte beweeging befpeurt, grypt hy hem van alle kanten aan; en de Worm mag
„zo veele poogingen doen als hy wil, hy kan zich uit zyne armen niet losrukken.

„ Zomtyds laat de Polyp den Worm zich eei It ter dege afmatten , opdat hy hem vervolgens

„des te gemaHyker omarmen konne, en dan is de ftryd ook wel haafl; geëindigd door
tycenc doodlyke beet. Inmiddels hebbe ik menigmaal gezien, dat een groote Worm, door een

i] kleinen Polyp gevangen, denzelven, door tyne geweldige bewecging, alle de armen affcheur-

de.
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de Polyp het zeer gclaacen tot zich, brengt het aan den mond, en verzwelgt Tab.

het-
Lxxvirr

tor

LXXXllI
nde, en iich dus vrymaakte.-.
De Heer Röfel heeft > gelyk ook de Heer Trembley, duidelyk genoeg waargenomen; dat

het voor een Inleft genoeg zy> om gevangen te worden, wanneer het fleclits den arm vaa
een Polyp raakt, en dat het daaraan, even als een Vogel aan een belymJ rysken, blyfc

hangen. Maar dewyl een Polyp, die zich zat gegcetea heeft, zodanige Diertjes, welken zy
anders gaerne eetcn, dikwyls van zyne armen laat afglyden en vallen; en dat ook uitgehon-
gerde Polypen zodanige dingen, die zy niet gewoon 7,yn te eeten, zomtyJs wet met hunne
armen aangrypen, maar nadei hand weJer laaten vallen, en ze op andere tyden in 't geheel
niet aanpakken; zo is 't niet te denkeu , dat de armen der Polypen, even als een Lyra-
rysken, met eene Ibort van Lym overroogen zyn. Zy zouden ook, indien 't zo ware, hunne
mcnigwert' in elkander gewikkelde armen, niet zo ligt uit elkander koniien wikkelen, gelyk
wezenlyk gelchiedt. Hierom moeten de armen der Polypen zekerlyk een andei hulpmiddel daar-

toe hebben; en dat zulks niet bellaat in de door den Heer Baker geftelde omichtbaare haakjes,
is blykbiaj; dewyl men zodanige haakjes niet aan de Polypen heeft konneii ontdekken. Veel-
eer heeft men de oorzaak hier van te zoeken iii 't lichaamiyk geftel der armen zelve;
en voor v/aarheid aan te neenien , 't gene de Heer Dr. Schaff'er in zyne ^'erhindel'ng van
de Armpolypen pag. ap en de Heer Goeze in zyiie Hoogduitfclie Overzetting der Natuur-
lyke Verhandelingen uit de Iiifeólologie van den Heer Bonnet en andere Natuurkundigen,
pilg. 509. daar van zeggen. ,,Dat naamlyk de Polypen hunnen Vang alleen met de «/-/«f;? ,

„ die echter met geen kleverig vocht overtoogen zyn , verrichten ,• maar dat de genoegzaam
„ fchroefvormige ultgetoogen knopjes, die aan den, midden in de armen liggenden, Trek-
wker zitten, zich, zodra een Infeft de uitgellrekte armen beroert, gezwind en eensklaps

j,zo digt te zamen trekken, dit alles, wat aan de armen raakt, noodwendig daardoor vaft

„gehouden, te zamen geklemd, en gevangen moet worden.,. Als 'er dienvolgens een
Worm of ander klein Waterinfed by ongeluk of toeval in den kring laakt, welken de
armen eenes Polyps rondsora den kop , als ze uitgeftrekt zyn , forraeeren , zo komt het
daardoor in 't zelfde gevaar, als eene Vlieg, die in een Spinnewebben vaftraakt. De Heer
Baker heeft zulke zonderlinge denkbeelden van de Armen der Polypen gevormd, dat ik
den Leczer geen ondiènft meene te doen. met 'er hier eenigen tot een ftaaltje by te

brengen. Hy zegt in zyn EJiii l. c. pag 53. ,,De gcvvoone geltalte van den Arm eenes
„Polyps komt, wanneer hy zonder eenige beweeging is, zo volkomen overeen met de
„Ipitzen of punten eencr Zeellerre, dat wy, door de onderzoeking dezer laatften, tot

», waarfchynlyke gidmgen over verfcheiden byzondere Eigenfchappen der eerllen, welken
„wy, wegens haare kleinheid, niet naauwkeurig genoeg onderfchciden konnen. opgeleid
„worden.,, ,,De arm van den Polyp, is op de eene zyde plat, en op de andere rondach-
„tig; de platte zyde is boven; hierom ben ik van gedachten, dat 'er onder langsheen, ge-
„lyk in de Uraalen der Zeefterren, loutere kleine beweegelyke Zuigpypjes liggen. Doch
„Tulks kan by alle foorten van Polypen niet even duidelyk gezien worden. Want by zora.
«migen kan men de phtte zyde niet erkennen; enikgeloove, dat hunne armen, naar tyds
„omltandigheden, nu in 't geheel, en dan ten deele eene ronde gefialie konnen aannccraen.

„

„Aan de bolle zyde der armen zitten, langs de kanten heen, veele pukkeltjes of wratjes

,

„uit ieder van welken twee of drie tamelyk lange draaden voortkomen. Zulks hebbe ik
„ontdekt, doordien ik de armen droog liet worden, en ze toen onder het Microscoop
„belchouwde: want zo lang als het Dier leefde, en de armen in 't water bewoog-, kon ik
„ze zo naauw niet ontdekken.,, „Deze wratjes (zegt de Heer Baker verder) %<> v/el als de
„hnirtjes, die 'er aan zitten, en de Zuigpypjes, zyn zo veele haakjes, of f^atigers, waar-
„vanzich de Polypbedient , om zynen roof te verraden en vaft te houden, voor dat hy 'er

„zyne armen omflingert, en het Infeft derwyze inwi kelt, dat het hem n er weder ontgaan
„konne. ., Doch ik hebbe boven reeds gemeld, dat ik, met anderen, deze Bakerfche haak-
jes tot nog toe niet aan de Polypen hebbe konnen ontdekken, en dat zy 'er ook waar-
ichynlyk niet aan zyn; maar wat de bairtjes, door den Heer Baker gemeld, betrtft, 't is

li» 3 ze.
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T;^n. hetzelve. OndertufTchcn hebbe ik meer dan eens opgemerkt, dat de Watervloo,
LXXVIligj^y^fjgeii zyndc, alle poogingen aanwende, om zich weder los teniaakcn; en

LXXXlII^^'- ^''^ l'^^'yPi wanneer ze los geraakt is, geene de niinlte moeite doet om
haar weder te beniagtigcn. Van eene derde manier om bnit te maaken, be-

dienen de Polypen zich by 'c vermcelleren van grooter Infeclcn, dan de Wa-
tervloon; als by voorbeeld, in 't vangen van Muggenwormen , of andere

Wormen, en inzonderheid in 't vangen van 't bovengemelde Slangetje. Die

omvatten zy wel eens met een enkelen arm, nnar ze bedienen zich daartoe

ook menigmaal van twee armen, waar mede zy den verraflen buit op het

zekerde omilingeren; nademaal zodanig een Infeft, dat grooter is dan zy zel-

ven, hen ligtlyk weder zou konnen ontworftelen ; inzonderheid daar het zich

gemeenlyk door 't veelvuldig fpartelen en krommen, verweert, en weder los

{<;-g 15 tracht te maaken. De 15^12 lig. van Tab. LXXVIII. vertoont ons by Lett. ^.

Lctt.a. op hoedanig eene manier één dezer Polypen zulk een Slangetje, door middel

van één zyner armen, gevangen houdt; en even als 'c hier in zyne natuurlyke

l'ig. 18. grootte vertoond wordt, zo zien wy 't in de iS^e Fig. van dezelfde 'lah.

by vcrgrooiing afgebeeld; zynde de plaats, daar de Polyp het Slangetje met
zyn

zeker, dat de Heer Trembky, zo wel als de Heer Scbafer , 'er eenigen aan de armen der

Polypen ontdekt heeft. Aan den Oranjegeelen Polyp echter heeft 'er de. in de waarneemin»

gen anders zo bckwaame, Heer Paftoor Coeze , ichoon hy alle vergrootingen, ja zelfs het

Zonue - Microscoop te hulp nam , geenen gewaar konnen worden : ondertuflchen wil hy
zulks evenwel niet ontkennen, dewyl hy ze miffchien ïii de daartoe behoorende ligging

niet onderzocht mogt hebben. De Heer Baker befchryft de armen der Polypen ook als

doorzichtig, en zegf. „dat men 'er eene wonderbaare rei vsn gewrichten in ziet, welken

„tamelyk gelyken naar de Wervels van zekere Dieren. Midden door loopt 'er, nagenoeg

„ als eene Murgpyp , een groot vat , 't welk men van 't lyf des Polyps af> tot aan het

„uiterfte puntje van eiken arm, waarneemen kan, enz.,, Eindelyk heeft hy nog eenigc

berichten van de Zeeflerren aangehaald ; welken men geraaklyk, by vergelyking, op de

Polypen kan overbrengen. Hy zegf. „Om de gelykheid tuflchen de armen der Polypen

„en de ftraalen der Zeetterre, en over 't algemeen tuflchen deze beide Dieren, des te vol-

„lediger te bewyzen, zal ik flechts kortlyk de befchryving aanhaalen, die de Heer Grew,
5, in zyn Naricht der Zeldzaamheden van 't Crojfenbaim Collegie, van eenigen, toen-

„maals in 't Kabinet der Koningl. Maatlchappye zynde, Zeefterren, gegeeven heeft.,,

„Men ziet aldaar eene Stella marina lavior, eene gladde Zeefterre uit Ooftindië, die,

„nog leevend zynde, vleefchverwig was. Zy had vyf pooten of ftraalen, welken ieder een

„ duim breed , en meer dan 5 duimen lang waren. Daarentegen is het lyf des Diers niet

„meer dan omtrent anderhalf duim in den doormecter. De bovenvlakte of uitgeboogen zydc

„is overal met klenie pukkeltjes bezaaid; hoedanigen men ook op de huid van den Kame-
„kon vindt i en tuffchcn welken even zulke kleine holen, als aan 't IVhanzaad , te zien zyn.

„ cder poot is van onderen als geveerd , en de randen dezer voering ziet men met eene

„foort van franje bezet. Even zo zyn ook de randen met Linzenvoimige pukkels bezaaid, die

„in eene geregelde linie, en nagenoeg als aan het Duizendguldens - kruid , verfpreid liggen.

„Al wie nu ccn Polyp onder 't Vergrootglas gezien heeft, zal toellemmen, dat deze be«

jjlchryving, niet het gene wy van deszelfs armen wecten, nagenoeg overeenkomt. „
Deze Vergelyking wordt pag. 69. nog met de Stella itmrina hirftita arborefcente enz

vervolgd; dan, oui met myne aanmerkingen niet te breedvoerig uit te weiden, zal ik deö

genegen Leezer lieves tot het Wak zelve wyzen.

Kleemann»
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zyn arm omOingerd heeft, mee g. getekend. Gevalt liet, dat de Polyp lictT/x^
^

Slangetje mee écn of twee armen niet magti^ kan worden, dan bedient hyi"'^>^^'liï

zich daar toe nog van één of twee anderen, en zomtyds moet hy ze allen teLj^j^xiii

hulp neemen, om het aan den mond te brengen. Dezen opent hy in 'c begin 2;^;/. g,

niet wyd, maar hy verwydt denzelvcn allengskcns dermaate, dat die met den

buik de gedaante van een Trechter kryge; te meer wanneer hy 't Slangetje

in de middel gepakt heeft, en 't zelve dus dubbel moet inflokken; het welk

hem nochtans niet veel bezwaarlyker fchynr te vallen, dan of hy 't by 't ecne

einde had gevat*. Hy flokt het wel geheel in, doch zulks gaat wat langkzaam.

in zyn werk; en als hy 't eindelyk binnen heeft, fchynt hy eenig;iins ver-

moeid; aangezien hy zich een tydlang zeer llille houdt, en zyne half ingctoo-

gen armen nederwaarts laat hangen, even als hy in de 2de Fig. van Tab.TAc.

LXXIX. by vergrooting afgebeeld is. Wanneer hy het Slangetje, dat men inLXXlX;

deze Figuur nog duidelyk in zyn Lyf kan zien, gantfch uitgezoogen ,. en half^'^-°'

ver-

* De Heer Baker heeft in zyn Efa: &c. Chap. VI. pag. 76. ook aangemerkt : „ Dat de Po-
»,l)'pen hunnen Mond op eene verbaazende manier konnen verwyden, en dat deze open-

tiuing, gelyk ook de Maag, zo volkomen naar evenredigheid van 't ingeflokte Dier

«gefchikt zy, dat 'er veel grooter Wormen en InfeiSen d.iu het zelve is, ingeflokt en

«verteerd konnen voorden. Ieder deel, ieder zenuw in den Polyp kan zich ontzachlyk

„uitbreiden; en daar door is zyn lyf en maag inftaat, zich dermaate uit te zetten, dat 7.e

i.werklyk lichaamen, die te voorcn veel grooter in den omtrek waren, dan de Polyp

«zelve, inncemen en herbergen konnen; des de Polyp vervolgens, naar maate der groote

„van 't ingeQokte Dier, zich ook 7.0 veel dikker en meer gezwollen moete vertooncn.,, De
Heer Trembley heeft de Polypen ontelbaare reizen zelfs kleine jonge VilTchjes zien inflok-

ken; en hy verzekert, dat één enkele Polyp, op zyn gemak, een dozyn Watervloon kan

bergen. De Polyp fchynt daaromtrent iets gelyks te hebben met de Reuzen - Slang , welke

men wil, dat gaotfche wilde Buffels, Reebokken, enz. verflinden kan; wanneer zy 'er zich

omflingerd, hen alle beenderen verbroken, en ze fterk bckwyld heeft, op dat ze des te

ligter door de keel gaan. Zie Mullers Natuur -Sjfiema van Linna-in UI. Deel, pag. 130.

Voorts ftelt de Heer Baker vaft, dat de Polyp den Worm eerft b-;jte. „Dit (zegt hy in

„zyn Effai &c. pag- 106.) veroorzaakt den Worm niet alleen eene gevoelige pyn, gelyk

«men uit deszelfs hevige beweeging kan af ncemen maar ook volgt het bloed op de beet.

„De Polyp blyft met den bek op de Wonde zitten, en zuigt den Worm zo lang uit, tot,

„dat dezelve zo klein geworden is, dat hy hem konne inflokken.,. Dit volgt evenwel,

niet altyd. Want de Heer R'ófel, Zo wel ?.ls ik en anderen, heeft, in de volgende bladen,

opgemerkt, dat de Polyp zich menigmaal vergenoegt met zynen roof ilechts ?/»V ie zuige»;

en daartoe fchynen zyne lippen zeer bekwaam te weezen. Wyders zegt de Heer Baker in

;

zyn meergemelde Effai &c. pag. 48. „Wanneer men den gezwinden dood des Worms in

j.den fnuit des Polyps overdenkt, moet men byna op de gedachten vallen, dat de Polyp

„eenig vergift by zich heeft; en dat hy, gelyk de Adder, niet alleen byt, maar ook
„teffens het vergift in de wonde laat vloeien, om zich des te gewiifer van zynen roof te

„verzekeren. „ Zomtyds heeft de Heer Baker een Worm, op het oogeioblik , dat de Polyp henx

gebceten had, uit deszelfs armen gerukt, en telkens bevonden dat hy kort daarna ftieif, zon-

oer hem ooit weder te hebben zien bykomen. Eene diergelyke ondervinding hebUe ik ook

met de beet der Spinnen gehad. De Heer Baker denkt , dat de mor.d der Polypen met

tanden voorzien moet weezen; maar twyftelt, of men ze wel ooit met bloote oogen ontdekken

2al. Wat voor 't overige de vergiftige natuur der Polypen , en andere Water - Infeftcn be«

treft, men zie deswegen na het Algem«ene Magaz'jn der Natuur, Konft en Wctenlchap-.

pen, Ltipxig. 80. 1. Deel, pag. 67.
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Tad. verteerd heeft, dan fpuwt hy hetzelve door de eigende opening, door welke
LXXVnihgj in zyn lyf gekomen is, als een overvloedig ontuig, weder uit. Zomtyds

L^^'^^jjj houdt de Polyp zynen buit wel twee uuren, of langer, by zich, maar als hy

aangeraakt, of eenigzins ontrufl: wordt, dan onclalt hy 'er zich ligtlyk van.

Ook hebbe ik menigmaal waargenomen, dat de Polyp zynen gevangen roof

niet inflokc, maar enkel uitzuigt, en weder uitfpuwt.

§• 13-

't Gebeurt wel eens, dat twee Polypen één en 't zelfde Water- ïnfeft,

't welk iets grooter is , met hunne armen grypen en vaft houden ; en dan is

't een vermaak te zien, hoe zy beiden zich bemoeien om het meefler te wor-

fig. I. den. Ik hebbe zulks in de ifte Fig. met de Letters f. en g. by vergrooting

/,?//.ƒ, ^afgebeeld en vertoond. Is 't nu, dat één dezer Polypen, gelyk die van g. als

^" ^' dan een jong heeft, gelyk by Lett. h. te zien is, dan zoekt ook dit jong zyn

deel van den buit te krygen ; des ieder het Slangetje met zyne armen aanpakke

en vali: houde. De een wil zo wel als de ander het Slangetje inflokken; doch

doorgaans behaalt één alleen de overwinning, en hy laat den ander het reets

ingeflokte deel van 't Slangetje, na dat hy 't weder uitgefpoogen heeft, over.

Ik hebbe echter ook wel eens gezien, dat de beide Polypen het Slangetje

enkel uitzuigen , even als hec één alleen dikwyls doet , en dat ze dan de ledige

huid litten dryven.

S- 14-

Als zodanig een Polyp een kleiner Infcét gevangen heeft, naar 't welke zyn

nagebuur insgelyks toevallig grypt, zo tracht dikwerf de een den ander dit

rngezwolgen beetje weder te ontrooven; en by die gelegenheid komen zy

Tab. zomtyds zo na aan elkander als wy hen in de 14 Je fig. van Tab. LXXVIII.
LXXViii^jg^^ l^ 2ulk een geval gebeurt het menigmaal, dat de een den ander tracht
^'^' '4' opteflokken,* het welk ook wel eens in zo verre gelukt, dat ik dikwyls waar-

genomen hebbe, hoe de een den ander tot over de helft, ja byna geheel,

ingezwolgen had; maar de opgeflokte wicrd meeltal van den anderen Icevend,

doch ook wel, ingevalle hy te lang gevangen was geweeft, dood weder uitge-

worpen*. Toen ik deze zamenkomlt der Polypen voor de eerftemaal zag,

dacht

* De Heer Tremèky, die ook wel waargenomen heeft, dat, by Kodanig een gevecht om den

vermeefterden buit, de eene Polyp menigmaal den anderen met het aas dat hjr reets in 't

Jyf had, geheel en al inflokte; wil daarentegen veiekeren, dat het den ingelloktcn niets

anders kod dan den buit, dien hem de ander we. er uit v.yne Maag weet te rukken» ter-

wyl hy zelf volmaakt, gezond -en onbezeerd uit z.yn wederpartyders lyf komt, al had hy

'er langer dan een uur ingezeten. Hy verzekert ons daar benevens dat hy het geluk gehad

heeft, van den eenen Polyp in de Maag van den anderen te brengen; en dat geene der

Polypen, met welken hj die proef genomen had, geftorven isj fehoon zommigcn vier of
vyf
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uacht ik, dat zulks mogelyk eene foort van paaring ware; gemerkt de paa-TAB
ring , ook by andere InleCten , op ecne foortgelyke manier gefchiedt. Maar LXXVII!

toen ik 'er nader acht op gaf, zag ik wel dra, dat de begeerte naar den^^vxxiir
buit, en bygevolg de honger, hen zomtyds zo na by elkander bragt. En toen

ik vervolgens, op het voorbeeld van den Heer Tuembley, die deze Schep-
selen 't eerft ontdekt en bekend gemaakt heeft, de jonge Polypen, zo ras als

ze de Moeder verlaaten hadden, van elkander afgezonderd, en elk in een
byzondcr glas gedaan had, wierd ik wel dra overtuigd, dat ze, om te ver-

menigvuldigen , geen paaring noodig hebben. Ik zag naamlyk , dat ieder enkele •

Polyp, in zyne eenzaamheid, bellendig weder jongen uitdreef; fchoon ik deze
;\izondering tot op de Kindskinderen voortzette *. Eindelyk moete ik nog zeg-

gen, dat deze foort van Oranjegeele Polypen, zo wel als de donkerbruine,
welke hierna volgen zal, aan haar kolfachtig einde, eenige vezelen heeft f,
gelyk in de 3de pig ,van Tab. LXXIX. by k. te zien is. By /. vertoont zich -p^g

aan dezen vergrooten Polyp een jong; by m. wordt men de ingezwolgen i.xxiX.
zwarte VVatervloo, van welke reets gefproken is, gewaar; en by Lett. /. ver- F/g. 3.

toont zich de gellootcn mond van dezen Polyp. Lett.k,{,

ïyf gehecle dagefi in de Maag van een ander gezeten hadden. Teffèns leert hy ons , wel
optemerken. dat 'er van alle de Dieren, welken den Polypen tot voedzel Itrekken, geen
cén boven een kwartier uurs in hunne Maag kan leeven. Menigmaal heeft hy een Polyp
genoodzaakt, om zyn ingellokte aas terftond weder uit te fpuwen; en hy heeft hetzelve,

als hy daaromtrent maar eenige minuten draalde, altoos dood bevonden. Wyders verzekert hy . dat

ïiy ze gantiche maanden lang honger beeft laaten lyden, en nochtans nooit gezien heeh dat
2.y. gelyk by andere Dieren van eenerleie foort in diergelyke gevallen anders wel gebeurt,
elkander gegeeten hebben. De Röfelfrhe Waarneenung, volgens welke de eene Polyp den
anderen , indien dezelve wat te lang in des anders Maag gezeten had , dood weder uitge-

fpoogen zou hebben, verdient derhalve nog een nader onderzoek j en 't kan wel weezen, dat de
uitgefpoogen Polyp aanvangklyk dood gefcbeenen heeft , doch naderhand weder bygekomen is.

Kleemank.

• De Paftoor Goeze , die zich wegens de Hoogduitfche overzetting van de Trembleyfche
Hillorie der Polypen zo beroemd gemaakt heeft , zegt in eene zyner aanmerkingen op deze
tangchaalde plaais: „Ook dit is aangenaam en leerzaam, wanneer men ziet, hoe kundige
,1 WaaiDcemert lich voor het zelfsbedrog gewacht hebben, en beter onderricht zyn geworden.,.

Kleemann. ,

+ Deze afbeelding vtn het Staart -eisde eenes Polypskomt, met deszelfs natuurlyke gefteltenis,'

inderdaad vry beier overeen , dan de gcicchte of gtklaauwde Draakcnpootsgelykcnde vertoo-

ning, welke de Heer Ledeniiuller , van een bruinrn Armpolyp, in zyne Microscoopifche

•Oogen-en gemoedsverluftigingen, op Tab. LXXXII. by vergrooting medegedeeld heeft.

%de Deel ade Stuk. K k k

Kleemann.
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S. 15-

Tab. ]nJu zal ik^ eer ik nog verder fpreeke van de Proeven, welken i!c, door
LXXVirij^pj

in (lukken fnydcn, met deze foort van Polypen genomen hebbe, naar

LXXXHl"')'"^ belofte, het meermaals genoemde Slangetje befchryven; 't welk, vol-

gens het zeggen van den Heer Tremblüy, door den lieer De Reaumur.
genoemd wordt MiUepieds a dard^ of Duizendbeen met de Spits of Schicht ;*

maar dat ik, aangezien aan dit Slangetje de pootcn ontbreeken, geiyk ik in 'c

vervolg toonen zal, veel liever

Hei Waterpangetje met den langen tongachtigen Spriet

heb'be willen noemen. Men vindt dit Slangetje, als gezegd is, niet alleen in ftil-

Tab ftaande wateren, maar ook menigmaal in loopcnde rivieren en bcekenf. H'y

LXXVnizicn hetzelve op Tah. LXXVIII. in de \^^^ Fig. by a. in zyne natuurlyke
Fig. 15. grootte, zo als de Polyp het met een zyncr armen valt houdt; in de \6 <' Fig.

Fi"'i6 ^^ ^^^ enkel op zichzelve afgebeeld, alwaar h. den kop, ene. den Spriet aan-

iftt. b'. toont. Het verblyf van dit Slangetje is veelal onder de Watcrlinzen; doch

en c. waarin deszelfs voedzel eigcnlyk befta, hebbe ik tot nog niet konnen ontdek-

Fig. if. ken**. Dikwyls ziet men 'er twee tian elkander hangen, als uit de i/^e Fig.

blykt

* De Heeren Tremhlcy, Bonnet en anderen hebben dit Slangetje Duizendbeen met de vlee-

fchige fpiets genoemd. In het Syfl Nat. col. XII p. I085. van den Heer Linnaus, heet

hel Nereis lacujlris. De Heer Dr. Scbafcr heeft het in lyne Verhandeling van de Arm-
polypen den Ojevaarsbek genoemd, en het op Tab 3 Fig. 29. afgebeeld vertoond Ook heeft

Ledevnmllcr het gezien, en in zyn boven aangehaalde Werk Tab 82. Fig g, b. befchreeven.

Maar noch Baker, noch LeJermulkr, noch Liniiteus hebben het wonderlyke iyner zcld-

zaame verdeeling en voortplanting ontdekt. Dit was voor den gadeloozen Muller ia Kop-
penhage bewaard, die het, in zyu voortreflyk Werk van de Wormen in Zoere en 7.oute

"Wateien, />/7^^. 14, de Tongelooze Na'ide noemt. De merkwaardigheden van dit lufeö zyn

aldaar op Tab. I. Fig. i. 2. 3. 4' vertoond.

Kleemann.

t De Heer de Reaumur vond dit Waterflangetje met den tongachtigen Spriet in Vrankrykj

de Heer Trembley in Holland,- de Heer Juftitic - Raad Muller in Denemarken; de Heer

Miles in Engeland j de Heer Paftoor Goeze in 't Waterlinzen- water van eene Stads grafc by

Quedlinburg, en in Zweden zou het ook gevonden zyn.

Kleemann.

'* Bovengenoemde Heer de Reaumur zegt, inde Voorrede van het VI. Deel lyner Memoires

pour firvir è IHiftoire des Infeétes, dat het zich voedt met kleine Waierinleöcn. welken

het . met zyue Spiets , of zyn Tongachtigen Spriet vangt ; maar de opmerking van dier.

H-er is nog vry wat twyffelachtigi en tot nog toe niet voldoende beveiligd.

KLEEMANEf.
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blykt,' en zomtyds indiervoege, dat het achterfle d. het voorde e. wel totTAn.

over de helft in 't lyf zittc,* het welk hier echter zo niet gezien wordt, om^''^^^'^
dat het achterlle zich nog eerlt in 't voorile zoekt te dringen: de Letters ^-Lxxxdl
en c. tooncn wederom dezelfde deelen aan, waarmede zy in de 16de kig.iett.' b,
getekend zyn. Of dit nu uit Vricndfchap gefchiede, dan of ze elkander uit vyand-en c.

Jchap vervolgen , weete ik tot nog niet te zeggen. IntufTchen kan ik getuigen ,^'"''' ^'

meer dan eens gezien te hebben, dat zulks, wanneer ik ze van elkander^"
^'

fcheiddc, noch den een noch den ander nadeelig was. Zy waren, na die

fchciding, even moedig, en hadden nergens eenige fchade aan geleeden; zy
zwommen weder, als vooron, daar hcenen, en maakten zich, wanneer ze

elkander aantroffen, op nieuw valt*. In 't zweimiien beweegt dit Slangetje

zich

* De Heer Kófel heeft hier het woDÜerbaare der Voortteeling van dit Slangetje wel geaien*
maar niet ingezien. Zulks was voor den tweeden Trembky onzer tyden , den Heer Juftitie-

Raad Muller in Koppenhage, bewaard. Deze opmeikzaame Geeft zonder wederga heeh in

dit Waterflangetje, Jat hy de getongde Na'üie noemt, wonder in wonderen, naamlyk niet

alleen deu Moederworm, maar ooic in denzelfden Moederworm de duidclykfte merktekens
van vier Voortteelingen , of afzonderingen tot vier jonge Wormen , en aan den eerflen en
timeeden reets weder het beginzel ccner nieuwe Voortteeling ia 't derde geLacht, waai geno-
men. Wy zullen hemzelveu desaangaande hooren, daar hy, in zyne voortreffelyke befchry.

ving van de wormen der Zoete en Zoute Wateren, Koppenhage 1771. 4 • p^g- 16 het
volgende meldt. "Als een Ooggetuige te berichten, dat een Dier, door cene vrywillige of
«toevallige verdeeling, zyns gelykcn voortbrengt; dat uit een icgelyk ftuk een volkomen
..Dier wordt i dat een tweede kop met fnuit en oogen zich in 't midden van 't lyf van
„een Dier, dat broedzel inheeft, vertoont, en 'er zich met de achterfle Leden des Diers
nvan afzondert; dat het afgezonderde in 't kort hetzelfde wedervaart, of dat 'er, volgens
3, myne nieuwer Waaineemingen , Dieren zyn, welker Lyvcn uit hunne Jongen van ver'

„fcbillenden ouderdom te zanten gefield zyn, die beide. Moeder en Jongen, één monü en
„iéne uitloozing in genietnfcbap hebben: dit behoort, of tot de vertellingen der Tovergo»
„dinnen, ot het verdient zelf gexien, en met naauwkeurigheid meer dan eens waargeno-
„mcn te worden. Het zyn gecne uit eene weeke llolïe van gelykvormige kogeltjes be-

„ftaande Polypen, die deze ongeloovelyke vertooning maaken; het zyn Dieren, welke uit

„Werk/uigenjvia verfcheiden aait beilaan; en waarin men de kringswyze beweeging hunner

„ blnncnllc deelen duidelyk waarneemt. Het fVonderhaare Ich^nt derhalve niet 7,0 zeer

„daarin te bellaan, dat 'er volkomen Wormen uit de Stukken worden, mzzx dat de Stuk-

„ken gantfche Wormen inhebben; die door de fnydendc band des Waarneemers in vrybeid
„geraaken. „

't Gene de Heer Muller wyders pag- 34. van dit Waterflangetje. by hem de getongde

riatde genoemd, verhaalt, kan dienen ter ophelderinge van de Rüfellche Waaineemingen.
Hy zegt niamlyk : ,. in het Acbterlid is de plaats der afzondering van alle deze Wormen.
„Eene enkele Naïde , of, zo men my het gebruik dezer benoeming vergunne, etnejuffer-
„Natde, bellaat dikwerf uit 16 of meer borftelleden. van gelyke grootte, of uit 20 en
j.meer borlteipooten. Indien men 'er recht acht op geeve, ziet men wel dra, dat het Ach-
„terlid langer wordt, dan de overige leden: na weinig dagen ontdekt men in het midden
„10, 12. en meer dwarsftrcepeu; kort daarna belpeurt men, dat deze llreepcn beginzcis

„van toekomende leden zyn. en dat zich, ter zyde van een iegelyk, binnen in de buiten-

„huid, kleine fpitzen of borllcls doen zien. In ieder dezer ontftaande Leden wordt de be-

„wceging der polsader duidelyk. de drek baant zich een weg door dezelvcn heen; de inwendige
j.boritcls dringen door de huid der oude achterleden; nochtans niet te gelyk; maar der-

„wyze, dat de vcrften van 't achterlid afftaande het eeilt uitfteeken, en daarop de volgen-

»dcn» naar gcrade van hunnen atltand. De nieuwe Leden verwyderen ï.ich allengskens; de
Kkk 3 poot-
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Tab zich beurtswyze; nu gaat het pylvormig vooruit, dan maakt het eene flinge-

LXXVIIlfendc bcweeging, en deze duurt za lang als de eerlk. Daarenboven kan het

j„!?' ..ook zomwylen, onder de op den grond gezakte vuiligheden, rond kruipen; het

welk echter niet zo fpoedig in zyn werk gaat als het zwemmen, nademaal

hetgeen pooten heeft. VVat aangaat het gene zy, die dit Slangetje Duizendbeen

noemen, voor pooien aangezien hebben, men zal het 'er zekerlyk gecnzins

voor houden, wanneer het door een Vergrootglas belchouwd wordt. De beide

afbeeldingen van 't Slangetje , op Tab. LXXVIll. Fig. i8. en op 2'ab. LXXIX.
Fig. I. welken by vergrooting gedaan zyn, toonen duidelyk, dat de zoge-

naamde pooten niets anders zyn, dan eene ter v/ederzyde ilaande rei van

puntige hairlpitzen; van welken het Slangetje mecital de helft verlieft; ter

oorzaake dat zy, door de geringlte beroering, afgeftooccn worden; hetwelk,

als

„pooLbordcls komen te voorfchyti; de zydsborftels verkrygeo hrvire beLoorclyke lengte, en

„de Juffer 'Naïde is alsdan tamelyk in gctai van Leden toegenoniea.

,, Terwyl 7.ich op die wyze nieuwe Leden, met hunne inwendige deelen, in de achter-

Kleden ontwikkelen en zichtbaar worden, vertoont lich , aan gene zyae van 't midden der ach-

„terleden. een twarte dwaxsftreep, die de gantlche breedte bcilaat, en van de boven ge-

„ noemde begin zei Itreepen der nieuwe leden zeer verfchillenHe is. Binnen koit knmen de

(, hoeken > welken de dwarsftieep met de zyden van 't achterlid formeert, by uitucekingen

„te voorfchyn. Uit het midden, nevens den dwarsltreep, ziet men een kleine bewcegeiyke

„ fnuit die dagelyks grooter wordt , van boven ot van onderen uitfpruiten i en emdelyk

„ verfchynen , binnen in den dwarsllreep , twee zwarte punten , die de oogcn vertoonen Dus

„ wordt onze Juffer Naïde Moeder. Nog een wyl tyds zwemt ze , van haare jonge Doch-

„ten omringd. R'ófel heeft haar in dezen toeiland gezien, en gemeend: dat de een in de

„ander gekropen -Joas; voorts hebben Trembley en de Reaumur haar doorgefneeden , en 'er

„twee van een gekreegeu.,. Uit deze gewigtige Waai neemingen van den Heer Muller,
' nopens dit Water llangetje, blykt geuoegzaim, dat de wonderbaare wyze vaa teebng en

voortplanting van dit Inlèót een Raadz.el gcbleeven is, voor onzen anders zo opmerkzaamen

Rser' Ru/ei, Ichoon Jiy in zyne proehieemingen reets op het (poor geweeft zy. Dan, dev/yl

hy deze Waarneemingen in een zieklyken toelt.ind gedaan heeft, is 'i juift geen wonder,

(Jat hem dit geheim verborgen en onoplosbaar gebleeven is. Wy mogen ons des te meer

verheugen, dat wy nu, door de Waarneemingen van ecnen itlul/er , overtuigd worden, dat

één enkele Worm van de zulkcn, als dit Waterflangetjc is, de oorfprong zy van onbeden-

kelyke voortteelingen , die zich in 't oneindige verliezen; en we/ken de fnydende band van

ten Waarneetner ontwikkelen kan. Ondertuflchen is 'er op de bovengemelde gedachten van

den Raadsheer Muller , dat de Stukken gantfche Wormen vervatten, die door de fny-

dende band des Proefneeniers flechts in vrybeid komen , nog dit aaniemerken. Eerftlyk : dat

men niet begrypen kan, hoe de hand des Proefncemers , by zodanig eene Keizei i - Incde

,

ïltoos zo gelukkig zy , en het punt konne treöen , alwaar zich deze Worm reets natuur-

lykcrwyze van zelven verdeeld zou hebben i vermits anders den Heer Rofel de proeven, die

hy 'er mede genomen heeft, niet mislukt zouden zyn. Ten tweeden zouden de ondervin-

dingen, door het in ftukken fnyden van het dunne iVaterjlangetje met de twee gaffelfpit-

zen, dat hy hier na op Tab. XCIII. afgebeeld heeft, daarmede niet overeenkomen: want

met het fnyden van dit Slangetje in meer dan twee ftukken , is niets anJers dan deszclfii

'oederf uitgewerkt; en het middelftuk, tuflfchen den kop en den itaart uitgefneeden , is nooit
' een volkomen Slangetje geworden. Ook heeft de Heer Bonnet opgemerkt, dat de Inedc

niet overal met een even gelukkig gevolg te doen zy. Doch de ReproduÜie - oi Weuer-

voortbrengings konft, die na de toegebrsgtc iiiede aan dit Slangetje gezien wordt,- kan ook
eenige bepaaling lydcn.

Kleemann.
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aTs het pooten waren, niet zo ligt gefchieden zou. En die doet iny beweeren , Tab,

dat iiien 'er den naam van Duizendbcen niet wel aan geevcn kan. Wanneer '-^^^'^'^

dit Slangetje, als ik gezegd tiebbe, langs den grond kruipt, zo bedient het lxxxILI
2ich van zyn lan^ tongachcig deel, als van een Spriet of Voelhoorn, eneven

daarom hebbe ik het dien naam gegecven. Doch om dit Schepzeltje wat by-

zunderer te bcCchouwen , zullen wy de voornoemde beide vergroote Figuuren

.nogmaals bezichtigen. In de iSJ^^ ftg. van Tal;. LXXVIII. is het afgebeeld, Tao.

in die gcftaltc, zo ais het zyn beft doet, om zich, door veel flingeren ^^p^^l
krommen, van zynea vyand los te maaken; by Lener /j. is deszelfs kop, en^^," ^'

by ;. de inoiid, van welkende tongachtige Spriet zich tot aan k. uicllrckt. In» enk.

de iile Fig. van Tab. LXXIX. wordt de kop door a. aangeweezen; k ver- 1'ac.

toont het einde van den Iharti c. de beide oogcn; en d. den mond, beftaan-
^^''^'^•

de uit twee deelen; van tuiTchen wtlke deelen de tongachtige Spriet e. voort-^J£* ^'

^

komt. Ik hebbe bevoorens reets gezegd, dat ons Slnn2,etjc zich, in 't kruipen, «, rf, V.'

van dit lange en dunne deel, dat langer is dan zyn hiive lyf, bedient om te

voelen; thans zal ik 'er nog byvoegen, dat het roy, om die reden, meer ceri

Spriet of Voelhoorn, dan eene tong fchynt te weezen. En 't geen my hier in

beveiligt is, dat het denzcivcn nooit, gelyk andere Schepzels gewoon zyn, te

rugge haalt, maar, als een Spriet, altoos, in eencrkie lengte uitgeftrekt

houdt. Byaldien men hier tegen wilde inbrengen, dat het een Zuigangel zy,

moete ik zeggen, dat ik het ook daar voor niet houden kan; fchoon het hol

fchyne, en geduurig fpitzcr toeloope. Ik hebbe 'er nooit eenig voedzel zien

doorgaan ; dat echter wel eens gebeurd zou zyn ; gemerlit het niet alleea

doorzichtig is, maar ook de met fpyze gevulde Darm van 't Slangetje genoeg-
zaam toont, dat deszelfs fpyze donker van koleur is; ook wierd de Darm,
als ik het Slangetje honger liet lyden, allengskens blecker en bykans ten

eencmaal doorzichtig ; vervolgens nam dezelve de koleur der fpyze aan , en
wierd nu groen, dan geel, en dan bruin. De beide fnavelvormige deelen van

den mond by d. hebbe ik nimmer zien veranderen of zich bewecgen. De kop
a., die het lyf merkelyk in dikte overtreft, is eirond; en vooraan denzelven

ftaan de oogen by e., als een paar zwarte puntjes. Deze kop fchynt ook in-

wendig eene geeler kern te hebben dan de huid of het bekleedzel is; welke
met het beUeedzel van 't lyf eenerleie koleur heeft; doch de Spriet of zoge-
naamde Voelhoorn, is wit. Voorts is het lyf overal bykans van eenerleie dikte,

zo dat men naauwlyks befpeuren konne, waar het naar achteren in dikte be-
gint afteneemen. Achter den kop, vlak aan de zogenoemde geele kern, ziet

men het beginzel van den Darm, die door 't gantfche lyf heen loopt, en wel
veertig afdeelingcn of leden fchyot te hebben ; fchoon 'er aan 't heldere be-
kleedzel, of de huid van 't Slangetje, geen afdeeling of rimpel te merken zy.

De voorde en achterfte leden van den Darm zyn iets dunner, dan de mid-
delden; en het zevende is, nevens het achtfle, van den kop afgerekend,
het dikde; weshalve ik denke, dat dezen de Maag uitmaaken. De overigen
ayn eikander, zo in geftake als in koleur, volkomen gelyk, alleenJyk wordt

Kkk 3 de
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Tab. de koleur, by de afncemcnde dikte ook iets bleeker. De pooten zyn voor
LXXVIlImyne oogen, fchoon anders Icherpzichtig genoeg, verborgen gebkeveni en

LXXXIII^y' ^^^ dezelven daaraan mecnen gezien te hebben, zullen waarfcliynlyk, als

reets gezegd is, de wederzyds uitlleekende fpiczen daarvoor gehouden hebben;
welken, als 'er geene van verloorcn zyn gegaan, aan ieder zyde, het getal

der leden aan den Darrxi cvenaaren. Vermits my te binnenfchoot, in de Schrif-

ten, door anderen over de Polypen urtgegeeven, geleezen te hebben, dat ze

de Eigenfchap der Polypen , volgens welke uit de aan Hukken gefneedcn dce-

]en nieuwen voortkomen, ook aan zommige Wormen gevonden hadden; zo

nam ik 'er de Proef van met dit Slangetje, maar het was vruchdoos*. Echter
hebbe ik naderhand aan oen ander Slangetje bevonden, dat dit voorgeeven ge-

grond was, en met de waarheid overeenkwam. Van dit Slangetje zal ik in 't

vervolg fpreekcnf , en gaa thans over, oni gewag te maaken van

De

* Voov dat we de befcliryvir.g van dit VVaterfiangetjc met den langen tongachtigen Spriet,

of deze getongdc NaïJs , Z4) als de R.-udshecr Muller haar noemt , eindigen , zal ili nog het

een en 't ander van de Ziekte, welke zj' onderworpen zyn, uit de belchryving van dien

Raadsheer bybiengen. Op fag. ö3. van 7,yn Werk zegt hy : „Ik moet nog gewag maaken
„ van zekere byzcnderheid , die ik niet zonder ontroering hebbe konnen aanz-ien 'Er is , in

jjden bepaaldften zin genomen, eene vcrgangklykheid in aile de deelen der Naïde, hy haar

„gezonde Leven; ecne ziekte, wel de erglle die men bedenken kan, welke miflchien de

»eenigfle oorzaak van den natuurlyken dood dezer Wormen is. Van vier Naïden, welken
„ik des morgens bezichtigde, was 'er ééne iets van elkander geborften; ter plaatze van
„den barft hing eene foort van "aiitte Sloffe^ die, gelyk een fchuim, uit ontelbaare witte

„en doorzichtige kogeltjes beftond. Des avonds zag ik, niet weinig verbaafd zynde, dat

5, de gantlche Worm in zodanig eene opgeblaazen ftofie veranderd was; 'er was geen ken-

„ teken der voorige geftalte meer aan. Lyf, pooten, ftaart , achterdeel, endeldarm, aderen,

„alles was niets anders dan een enkel ichuim, niet ongeljk aan dat gene, het welk de

„fcbuitnende Cicade „ ( dit is de Schuimworm , welken de Heer Röfel in het tweede Deel

dezer HUtorie der lnfe£i:en , in de befchryving der Springkhaanen en Krekels, op Taè.

XXIII. heeft afgebeeld) „vertoont, m.:ar oneindig kleiner. Ten laatfle is het geheele Dier

j.door eene dwarrelivg veeier kleine kogeltjes vergaan.,, „De Heer Bonnet,, (zegt de Heer
Muller verder op pag. ^o.) „fpreekt ook van eene ziekte, welke de gefneeden ftukken van

„zyncn lan*;en Worm, (dien hy in het tweede Deel zyner Verhandelingen over de Infe<fto«

„logie, io de 22fte Vv'aarnceming, tclchi-yft,) verteerde. Hy vcrgelykt deze ziekte by 't

-, Koudvuur. 2y zal K-.iten t'vyffel dezelfde gew.'(-£ft zyn, welke hier boven befchreeven is. „

K L E E M .\ N N.

f Dit is het van den Heer RöfeJ zogenaamde Merkurius- Slangetje, dat op de Tytclplaat dezer

Hiftorie der Polypen, en op de volgende Taè. XCII. afgebeeld is.

KlEEMANM.
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De Proeven, tvelken ik met deze foort van Poïypeny door

bet in Jlukken fnydeüt genomen hehhe,

§. lö.

In dit geval ben ik niet altoos zo gelukkig geweert, als de Heer Ta e mbley ; Tab.

ook hebbe ik nooit, gelyk hy, ccncn Poiyp in de hand, zonder my van een ^^'^^^'^'^

Vergrootglas te bedienen, nocii ook met de Schaar, in Hukken kennen fnyden; lxxXIU
maar ik hcbbe den Polyp, die buiten 'c water altyd naar een ilymigen vor-

meloozen klomp gelykt, op een ilyf wit Papier gelegd, en 'er voorts een

druppel waters op laaten vallen, waarin de Polyp zich als dan uicdrekt^ v;an-

neer ik denzelven, naar believen, met een icheip Lancet kon in - of doorfny-

den. De eerfle Proeve nam ik met een Polyp, welke vyf armen had; hoeda-

nige Pülypen echter onder deze foort weinig gevonden worden. Dezen gaf

ik, op een nadenmiddag, twee fneden in de lengte, van den kop af toe

omtrent het midden van 't lyf, zo dat hy nu uit drie declen bertonde , en by

eene middelmaatige Vergrooting, zo als ik alle de volgende Polypen zal ver-

toonen, de grootte hadde van de i'^«^ Fig. op Tab. LXXX; alwaar hecTAs;

tederlle deel by a. met flechts één arm , doch het middellte by b. en 't laatfle '-^^X-

by c. ieder met twee armen gezien worden; welken zy, kort na de fiiydii^^sf^^Jj.j*^

derwyze, zo als de afbeelding vertoont, uitftrekten. Ondcrtuflchen toog degiic.
*

Polyp het deel van Lett. a. geduurig meer dan de anderen te zamen, invoegc

dat het korter fcheene; maar toen ik den volgenden morgen mynen Polyp

weder befchouwde, mille ik het gantfche deel met den éénen arm; dewvl

het aan 't volgende van b. valt gegroeid was. Met zat toen zodanig, dat de
enkele arm, welke te vooren boven aan 't afgefcheiden deel ftond, nii, me:
bot tweede deel weder vereenigd zynde, zich wel de helft laager naar bene-

den vertoonde; niet tegengaande het v/oik de Polyp hem, evenals te vooren,

naar zyn believen, kon uitftrekkcn en intrekken. De beide overige deelen had-

den middelervvyl elk een volkomen kop gekreegen; des ik nu een tvvcekoppi-

gen Polyp hadde. Zo vervvonderlyk als my deze fchielykc verandering voorkwam,
zo vreemd was het my , dat 'er aan ieder kop , en , om zo te fpreeken , zicht-

baar, geduurig nieuwe armen uitgroeiden; die zich eerft, gelyk aan de ionre
Polypen, als kleine wratjes of knopjes vertoonden; maar wel haart zo lang
wierden, als de oude armen. Hier door had myn Polyp cindelyk, op den
vierden dag na de infnede, dertien volmaakte armen; en, wanneer hy dezelvcn
uitftrekte , zag men hem in do gedaanie van de 2de Fig. der bovengenoemde Tab.iJ'^' *-

alwaar de arm, die aan de zyde zit, met d. getekend is. De Kop, aan welks
lyf deze enkele arm zit, had nu vyf armen; de andere zeven, en onder deze
laatften was 'er één, die vooraan gefpleeten, of, dewyl hy een korten neven

-

arm had, gafFelvormig was. Op den voornoemden dag, wanneer ik dezen Poiyp
in de lengte in drie declen gefneeden had, deed ik zulks ook aan meer ande-

ren
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Tab. ren; verdeelende zommigen tweemaal, en anderen driemaal. Als ik dezelven
LXXVIIl

j^jjj^ daarop elk in een byzonder glas bragc, zo zag ik na zes oF acht uuren,

LXXXül'^^'^ aan ieder Polyp, zo niet alle de deelen, ten minlle één derzelven weder

met het naall; daarby zynde vereenigd, en te zamen gegroeid was. Deze ver-

ecniging gelchiedde zo volkomen , dat men geen het minlle merkteken van de

fnede meer zien kondc; en fchoon ik aan zommigen eene nieuwe proef van

infnyding name, ja zulks twee of driewerf herhaalde , vereenigden zich echter

AeT-Q ftukken menigmaalen weder, gelyk voorheen, te zamen; zonder dat het

een dezer Polypcn het leven koftco ; dan alleen , wanneer ik de infnyding deed

,

voor dat de Polyp genoegzaam uicgelbckt was, en nog als een klomp llym te

zamen gekrompen lag. In dat geval liep 'er, na dat de fnede gefchied was,

eene flymachtigc vochtigheid uit, en hy kreeg allengskens eene vormelooze

geltalte, of fchoot 'er hec leven by in. Dan dit leerde ray, dat ik in 't ver-

volg, by diergelyke proelheemingen , altoos twee zaaken had op te merken.

Ik moell, vooreerfl, geen Polyp voor het verloop van 12 uuren meer dan ééne

fnede in de lengte geeven, indien hy anders niet weder re zamen groeien zou ,'

waarby ik ook wel op te paficn had, dat de Polyp niet terllond in ruil gc-

laaten vvierd; befl: was het de gefpleeten deelen een uur of twee, door mid-

del van een teder Penceel, zodra zy te zamen kroopen, weder van elkander

te vervvydcren; en teffens den Polyp met een druppel waters te bevochtigen,

waarna ik hem vry in ruft kon laaten. Ten anderen moefi: ik my wel wachten

,

van geen Polyp te fnydcn , voor dat hy zich ten minlle tot op een derde van

zyne gewoone lengte had uitgeftrekt.

§• 17-

Na dat ik na geleerd had, my deze voordeden ten nutte te maaken, nam.

ik op zekeren tyd een Polyp van deze foort, die ook vyf armen had; en

waaraan, over het midden van zyn lyf, naar beneden, een knopje zat, uitliet,

welke, gelyk te. vermoeden was, een jonge Polyp zou voortkomen. Dezen gaf

ik voorcedl, naar de lengte, eene fnede in den fbart, en na verloop van één

uur zette ik hem afzonderlyk in een glaasje met water; den volgenden morgen zag

ik hem met zync beide Itaarten aan de zyde van het glas, gantfch uitgeftrekt,

vaft zitten. Hierop nam ik hem uit het glaasje, en kloofde hem, van den kop

af, tor omtrent aan de eerfte fnede midden door; derwyze, dat de beide halve

deelen nog maar een weinig aan elkander vaft bleeven; dan toen ik hem,

veelligt te vroeg, weder in vryheid liet, was hy binnen 8 uuren, aan de.

bovenhelft van zyn lyf, reets weder te zamen gegroeid. Wanneer ik dit zag,

moert hy nogmaals de voorige fnede ondergaan, en toen pafte ik 'er wel twee

uuren lang op, dat hy de beide kopdeelen niet weder te zamen bragt; en ik

liet hem vervolgens zyne vryheid: maar wat gebeurt 'er? Hy groeide nog eens

te zamen. Dan dewyl ik evenwel volftrekt een Polyp met twee koppen en

twee ftaarten wilde zien, moell hy de derde fnede doorftaan. Ik bewaakte hem
ver»
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vervolgens wel drie uuren lang; en verfrifchte hem middelerwyl telkens, zo Tab.

dra Iiec water op het papier begon te droogen. Hier door wierd eindelyk myn L^^^^^ï

wenlch vervuld; de Polyp had des anderen daags twee koppen; aan één vanLxxxiII
welken twee, en aan den anderen drie armen zaten; ook zag men reets aan
ieder Kop de eerde beginzelen van nieuwe armen, die echter nog gantfch

ilomp en dik waren. Het zonderlinglte hierby was, dat het aan dezen Polyp
hangende Jong intudchen volkomen geworden was; en zich, na vyf dagen aan
de Moeder gezeten re hebben, van dezelve losmaakte. Dus had myn Polyp,
daags na de gelukte derde fnede, de gedaante van de 3de fig. dezer Tah.Fig. 3.

alwaar men hem op den éénen üaart ziet ruften. Letter f. is de plaats, daar ,

de eerlle fnede eindigt , en de driemaal herhaalde tweede fnede loopt tot aan gn"*
?.; doch 'er was nu, tufichen de onderde en bovenfle fnede, meer geheels,

dan ik 'er aan gelaaten had ; vermits de van een gefcheiden declen , ondanks
myne zorge, nog weder voor een gedeelte aan elkander gegroeid waren. De
jonge Polyp is door /. aangewcozen, en /&, «, k. zyn de drie nieuwe armen ; Z?//, /,
welker ftompen des anderen daags al gezien konden worden. Na verloop van'^. »> k.

zes dagen kreeg deze Polyp nog meer armen, zo dat hy 'er aan ieder kop
zes, en dus in 't geheel twaalf hadde.

§. 18.

Toen myne Proeve met dezen Polyp zo gelukkig uitgevallen was, kreeg 'k,

lull , om , al ware het geen vyfcig koppen draagend Schepzel , gelyk de Fabel
zegt, dat de in 't Lernifche Moeras leevende Slang geweeft is, ten minfte

een vyfkoppig Monfter van één Polyp te maaken. Ten dien einde koos ik uit

myne oranjegeele gaften, wel 20 Uuks, waarvan ieder met zeven volmaakte
armen voorzien was. Alle deze Polypen fneê ik, op een voordenmiddag, van
den kop af, tot omtrent het midden des lyfs, met een fcherp Lancet, in

<wee Hukken; en fchoon deze fnced, gemeenlyk binnen acht uuren gcneezen
ware*, zo dat de Polypen volkomen twee koppen hadden, zo ondernam ik

noch-

• "Vermits de Heer fCófel niet aangeweezen heeft, hoe zich ieder helft van een Polyp, welke
door den kop tot aan 't midden van 't lyf opgefplecten is, vertoone, zo zal ik hier nog
melden, dat ieder helft 'er aanvangklyk uitziet, als cene doorgekloofde halve pyp , die
echter, in weniig tyds, door de hereeniging of toekrimping der tegen elkander overftaan-
de randen, wederom de geftalte van eene hecle pyp, of van een geheelen Polyp aanneemt.
De Heer Bonnet heeft het gewaagd, te verklaaren, hoe men zich ren naaften by de Ri-
produClie (wederwording, of hervoortbrcnging) van een in de lengte doorgefneeden Polyp
verbeelden konne. In zyne Confiderations fur les Corps orgatiifés , Art. 265. zegthy„Bjr
„de ReproduHie eens Polyps is 't evenveel, of men hem in de lengte, dan overdwars,

„ doorgeineedtn hebbc. Alhoewel de fcherpzichtigftc oogen niet alles hebben konnen ont-
,, dekken, wat 'er by de herecniging der randen van de helft van een in 't lange doorge-
», fileeden Polyp omgaat, 2o kan men zich echter, zonder trotsheid, wel een begrip zoeken
51 te maaken van de manier, op welke deze geheelwording gelchicdt, Zy heeft niets buiten-

3<fe Dal lik Stttk, Lli
^'
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Tab. nochtans de tweede fnede niet, voor dat 'er wel vier en twintig uuren verloö*

LXXVIllpen waren. Dan met al die voorzichtigheid, terwyl ik ook teffens poogde te

'P^ ..verhinderen, dat de afgezonderde deelen weder te zamen trokken, ware»

echter veelen derzelven des nachts weder zodanig vereenigd, dat ik des mor-

gens niet het minlte merkteken der vereeniging ontdekken konde; zo dat ik

'er van de twintig Poiypen (lechts vyf vonde, die naar rayn wenfch uitvielen.

Hier by ftaat nog aantemerken, dat 'er van de twintig geen één om 't leven

geraakt was; maar dat zy ten grooten deele byzondere geftaken aangenomen

hadden. Ik oordeele het overbodig die allen aftebeelden ; doch van de vyf,

'^'^'^, die naar myn wenfch waren uitgevallen, ziet men 'er één in de i^^ Fig. vati
LXXXI.

j,^y^ LXXXl.; alwaar Letter a. de eerde, b^ de tweede, c. de derde, en d.

L'eft.a\b,dQ vierde fnede aanwyft, By Lect. e. vertoont zich de ftaart, met welken zulk,

cy d, e. een veelkoppige Polyp zich gemeenlyk, niet zo zeer gekromd, als wel om^

gedraaid, vaftzet. Door deze proefneeming had ik nu vyf Poiypen, welken

ieder, in plaats van één , vyf koppen , en iii plaats van hunne voorige zeven

,

twee - en - twintig armen hadden; van alle welken zy zich n«ar hun believen

konden bedienen; want na elke verdeeling, of fnede, groeiden des nachts aan

ieder kop een, tv/ee, of drie nieuwe armen, zo dat ik doorgaans, drie dagen

na de laatfte infnyding, 20 of 22 armen aan myne Poiypen telde. IntufTchen

moete ik hieromtrent aanmerken, dat zulk een Polyp, hoe meer hy verdeeld,

en hoe meer koppen en ftaarten hy daar door deelachtig worde, des te min-

der naderhand in ftaat is , om zyn lyf, mitsgaders zyne armen , zo lang uit te

ftrekken als anders. Hy verliefi: echter daardoor niet geheel het vermogen,

van zich uit te breiden en weder te zamen te trekken; maar behoudt het

zelve integendeel gelyk te vooren; en wanneer hy, iets nadeeligs befpeurende,

zich te zamen trekt, heeft zodanig een vyfkoppige Polyp, als de ifte Fig.

Ftg.o» vertoont, de gedaante van de 2de Fig onzer gemelde 7df^. waarby de Lett. ff.

weder de plaats aanwyft, alwaar hy zich met den ftaart vaft hecht. En hier

uit

„ gemeens 1 dan haare gezwindheid: voor 't overige komt ze in 't wezenlyke met de t* za-

,, mèngrocijing van twee fchoriën of van twee huiden overeen.

„Een zekere graad van t' zamentrekking, of eenige andere beweeging des Diere, ka»
„reets toeieikeni zyn, om de tegenzydige randen of kanten zo na by elkander te brengen >^

„dat ze zich raaken. Zodra de randen eener Wonde byeen komen, voegen zich de t' za-

., „men behoorende vaatjes aan elkander, 'er ontwikkelen zich nieuwen, de verbindings-of

iMvereenigings punten vermeerderen, en dus wordt de Omloop, en. tevens met denzclven,

. „de. Levenshuishouding herüeld. In een Dier, dat nagenoeg niets anders dan eene dikke Lil

,,>is, zyn de vezelen zo teder en buigzaam, dat men zich niet behoere te verwonderen,
„dat zulke groote wonden zich zonder merkbaare Lidtekens geneezen. Even zo min is het

„te verwonderen, dat de geneczing zo fpoedig volgt. De tyd der ontwikkeling fchikt zich

„naar de teJerheid der weiktuigen. Hoe tederer en rekkelyker dezen zyn, Koe fpoedigei'

f, de ontwikkeling voortgaat. 2,elfs doet ook htt Element , waarin de Polyp buis/eft, het

ozyne tot de fpoedigheid van dezen Wasdomi doordien het.de vezcleu in iu^'c uitneemen°

.j,de gezwindheid behouat.,,

Genoemde Heer Bonnet heeft dit wonder aan de Poiypen, door de oefièning van genee-

zing der Woodea aati groote Dieren , iu het a/oile Art. fraai o£gehelderd.

Klkemann.
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uit is ligtlyk af te nemen, welke zeldzaame geftalten 'er uit vaortkomen , wan- Tab.

neer een diergelyke Polyp nog meer koppen en ftaarten heeft, en zich te^^^^'^^

zamen trekt. Ï^XXMH

§. 19'

Onaangezien deze voorgenoemde Proeven tot een genoegzaam bewys kon-

den veritrekken, dat 'er door de Inlnydingen Monfters van de Polipen te

maaken zyn; zo had ik 'er evenwel nog niet genoeg van gezien; derhalve

befloot ik, eens een Polyp met drie koppen en zes ftaarten te maaken. Dit

voorneeroen bragt ik ter uitvoer, en 't gelukte my terilond, zonder dat ik 'er

zo veele Polypen aan behoefde te waagen , als by de voorige Proeve. Binnen

9 dagen had ik zulk een Polyp; dien ik ook in de 3de Fig. van Tal;. LXXXL Fig. 3.

onder 't oog gebragt hebbe. Ik maakte een begin met den kop; a. was de ^'^^ *•

ecrlte, en t. de tweede fnede. Na dac 'er de drie koppen aan gegroeid waren, ^° *•

verdeelde ik ook den fiaart, indiervoege, dat ik 'et altoos, na verloop van

ï4 uuren, eene nieuwe fnede in deede, en nadat zulks vyfmaal gefchied was,
4iad myn Polyp zes Staarten, in de genoemde Fig. met e e e e e e. getekend:, Lelt. e ee

op alle dewelken hy zich, wanneer hy zich uitftrekte, vaftzette. Voor dat ik««^«

dezen Polyp verdeelde, had hy flechts zes armen; en van dezelven behield

'er, na de eerfte fnede a.y het kleinfte gedeelte van den gefpleeten kop twee;

en het grootfte gedeelte vier; doch toen dit door de tweede fnede l>. ook
twee deelen kreeg, had elk weder twee armen; dan na dat de vyf fneden in

den ftaart gefchied, en dezelven weder geneezen waren, waarmede vyf dagen

verliepen, groeiden 'er aan ieder kop zo veele armen, dat men eindelyk aatl

de drie koppen te zamen ztftien armen tellen konde. Voor 't overige hebbe ik

door deze Proefneeming , ook nog geleerd, dat, wanneer men een veelkoppig

Dier van een Polyp wil maaken , de ftaart niet te veel verdeeld moet Worden

;

en dat men, wanneer men meer ftaarten aan denzelven wil hebben, den kop
niet te veel moet verdeelen.

§. 20.

Miflchien zouden zodanige Proefneemingen een anderen laftig gevallen wee-

Xen; maar ze dienden my, ten tyde myncr ziekte, waarvan ik in 't Voorbe-
richt dezer Befchryving der Polypen gewag gemaakt hebbe, tot een aange-

ntiam tydverdryf , en ik hoope dat derzelver melding den genegen Leezer niet

onaangenaam zal zyn; vermits hy daardoor toch geduurig meer en meer, van

de wonderbaare Eigenfcbappen van een inderdaad gering Schepzel . overtuigd

kan worden*. Wyders zullen hem , zo hy al geen luft had om de befchryving

te

* Hoe zou ook een Liefhebber van de Natuurkunde de inenigTuIiige herhaalde Proe&cemin-
LU 2 gea
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Tad. te leezen, de Afbeeldingen evenwel tot êenig vermaak mogen dienen; als-

Lxxvlllwaaruic hy, ook zonder de befchryving, zal kennen opmerken, wat ik mee

, „1?' jjjdeze zonderlinge Schepzelen uitgevoerd hebbe. Byaldien men my wilde tegea-

werpen, dat ik my met eene al te wydloopige befchryving te lang bezig

houde; dient tot een wederantwoord , dat veele Liefhebbers van myn Werk,
hoe begeerig zy ook naar de afbeeldingen op de koperen Plaaten zyn, de-

zelven nochtans met tegenzin zouden betaalen, als 'er niet te gelyk eene

juifte befchryving by ware. Derhalve zal ik de befchryving myner Proefnee-

mingen vervolgen.

§. ai.

Ik was verder begeerig om een Polyp te zien, welke zo veele koppen had

nis 'er, door verdeeling, by mo^elykheid aan te maaken waren. Ten dien

einde zocht ik de klojkften en grootften uit, waaraan geen Jongen zaten;

dan ik had voor ditmaal ter bereikinge van myn oogmerk veel gedulds noodig.

Ik vernielde 'er, door de veelvuldige infnydingen, die by zulk een klein Schcp-

zel zeer bezwaarlyk zyn, niet alleen verfcheiden; maar het ongeluk wilde ook-,

dat ze, fchobn ik zommige fneden gelukkig volJDragte, gemeenlyk gantfch atv-

dere geflalten aannamen, dan ik begeerde te zien. Dit had te meer plaats,

om dat ik, by zo veele infnydingen niet wel verhinderen kon, dat de. afge-

zonderde deelen des nachts niet weder te zamen groeiden; 't welk inzonder-

Fig> 4. heid ook gebeurde aan den Polyp, die in de 4'^^" Fig. dezer Tab. afgebeeld

is; en welke, benevens de drie koppen en vier ftaarten, ook twee Jongen

heeft, Hy was een van de kloekften , en had zeven armen. De eerde fnede

,

Leit.a.
(^jjQ j^ jjpu^ gaf^ gefchiedde by ^., en de tweede by b. De drie deelen, wel-

en [>.
j.^_j^

gen van den Heer Röfel voor nutteloos houden; daar de onvermoeide Tremblsy xelve 'er

zich niet g-enoeg in verzadigen kon? Deze onverdrooten Natuurondeizoeker rechtvaardige

diergelyke Proeven in de vierde Verhandeling zyner Hiftorie der Polypen met de volgende

of diergelyke woorden: ), Om onze kenrriflè in de Natuurlyke Hilloric uittebreidtn , moeten
j,wy alle poogingen aanwenden, en zo veel bewyzen ah mogelykis, zoeken te ontdekken.

„ Indien ons alle de voorvallen der Natuur bekend waren , zo zouden wy ook derzelver

„verklaaiii^ hebben, en het geheel, dat ze uitmaakt, duidclyk konnen inzien. Hoe meer
„wy derhalve de byzonderhedcn zoeken te kennen, des te meer worden wy in (laat, om
„ eenige deelen van dit geheel te doorgronden. Gcvolglyk konnen wy de bekende voorval-

„len niet beter verklaaren, dan wanneer wy fteets ons beft doen om nieuwe te ontdekken.

„De Natuur moet verklaard worden door de Natuur, en niet door eigen inzichten, wel-

„ken al te naauw bepaald zyn, om zo groot een Voorwerp in zyn gantlchen omtrek te

„doorzien De Natuur toch (lelt haare fchoonheid veel beter in het daglicht, wanneer het

„gene, dat wy van haar kennen, niet met onze inbeeldingen vermengd is. Alsdan- geeft zy
„ons van de oneindige Wysheid van haaien Stichter veel waardiger, en tevens daardoor

„bekwaanier begrippen, om ons Geeft en Hart te vormen. Dit is eigenlyk hetgene wy
•>oas by alle onze Onderzoekingen behooien voorteftelleo.

Kleemann-
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ken de Polyp daardoor kreeg, kloofde ik nogmaals, en maakte 'er dus zes Tab.

van; maar zy groeiden, als gezegd is, doorgaans des nachts weder te zamen; LXXViii

het welk my cindelyk zo verdrietig maakte, dat ik hem zyne drie koppen rxxxill
fléchts liet behouden. Het was by de veelvuldige verdeeling van dezen Polyp
nagenoeg onvermydelyk, dat ik niet zomwylen één, en menigmaal twee zyner
armen in (lukken fneed; dit niettegcnftaande behielden de twee van de drie

deelen des gckloofden kops elk nog twee armen, en het derde deel flechts

één,- zo dat 'er aan alle de drie koppen te zamen nog vyf armen overig wa-
ren; doch na de laatlte fnede, die ik vergeeflch aan de^en Polyp gedaan
had, verliepen 'er naauwlyks vier dagen, of hy bad weder zeven nieuwe vol-

maakte armen gekreegen; welken zo gezwind aangroeiden, dat zy, vvanneer

ze eenmaal zo lang waren als die by Letter c. , gemeenlyk in éénen nacht
hunne volkomen lengte bereikt hadden; waardoor myn driekoppige Polyp ten

laatlte ia volmaakte armen kreeg. Terwyl deze 12 armen allengskenste voor-

fcnyn kwamen, vertoonde zich aan ieder zyde van 't lyf des Poiyps, kort aan
den flaart, een klein wratjc; het welk my deed vermoeden, dat aldaar een
paar jongen zou- uitfpruiten; en toen ze des anderen daags reets veel grooter
waren , was ik 'er des te meer van verzekerd. Inmiddels had ik voorgenomen

,

aan den Haart van dezen Polyp te beproeven, 't geen my aan den kop mis-

lukt was. ik deed 'er met dat oogmerk, ten zelfden dage, toen ik de uit-

fpruitende jongen 't eerft ontdekte, feene fnede in naar de lengte. Doch toen
dit naauwlyks gefchied was, vreesde ik, dat 'er de jongen fchade doorlyden,
of in hunnen wasdom verhinderd mogten worden; maar ik bevond, tot rayne
verwondering, dat hun deze, zo min als de twee volgende fneden, geen het

minfte nadeel toegebragt had. Ik gaf hem , na dat de eerile fnede f. verricht was, Le/f, f,
den volgenden dag de tweede g.^ en wederom, na vier en- twintig uuren, ff en K
de derde h.; waarop myn Polyp, door een middelmaatig Vergrootglas be-

fchouwd, de gedaante had van de 41e Fig.\ alwaar de beide jongen, welken f''^-
'*•

met vyf armen voorzien zyn, door de Letters d. d., en de vier ftaarten^""

door e e e e. aangeweezen worden; van welke laatllen de Polyp 'er zomtyds
flechts twee gebruikte, om zich vad te zetten; wannneer hy de beide overi-

gen krom optoog, gelyk in deze Fig. te zien is.

§. 22,.

De beide jonge Polyperr waren pas drie dagen oud , of men zag rondsom
hunnen kop vyf Wratjcs; waaruit naderhand even zo veele armen voortfproo-

ten ; zonder dat 'er vervolgens , by den eenen of den anderen , iets meer voor
den dag kwame. Binnen vyf dagen waren deze armen , zo wel als de jonge
Polypen zelven, volwaflen; op den zesden dag maakten zy zich reets los, en
verlieten voorts de Moeder. Alhoewel ik nu deze jongen, door de verdeeling

van den ouden Polyp noch befchadigd, noch in hunnen wasdom verhinderd

"hadde , zo fcheen het my echter toe , dat ze , hoe volmaakt zy ook anders - wa-
Lll 3 ren.

Letr. d /C
eet.
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ÏAB. ren, niet tot de gewoone grootte geraakten, welke 2y, als ze van eene enge*
XXVIII j^^Qff^g Moeckr komen, gemeenlyk hebben. Ik befloot hier uit, dat het ge-

, yï?y.jj brek aan voedzel 'er wel de oorzaak van weezen kon; nademaal zy hetzelve

van de Moeder moeten hebben*. Daar deze nu telkens, na de verwonding,

Z(>

• Dat de jonge Polypen. ïo lang vf aan 't lyf van den Moederlyken Polyp vaftaitten, ter-

wyl Vj nog met geene Armen begaafd zyn, om 'er hun benoodigd voedzel gelyk de
Moeder, mede te vangen, hun voedzel verkrygen door 't kanaal, waarmede zy aan dat lyf

gehecht zyn en wel niet van vooren door den mond, maar van achteren; en dat bygevolg

de zogenaamde Maag der jonge Polypen gemeenfchap heeft met de Maag der Moeder

j

zulks heeft de Heer Trembley, door menigweit herhaalde en fchoone Proeven, voldoende

keweezcn. Hy fneed, naamlyk, met een fyn Schaartje, ongeveer de helft van een jongen

Poljp, uit het lyf van een moederlyken Polyp voortgefprooten , af. Nu was de Maag van

het ftuk , dat aan de Moeder bleef zitten, van boven open, en had zulk een gaatje, dat

hy 'er met een Vergrootglas , of zogenaamde Loupe , inzien konde. Hierop fneed hy het

Lyf der Moeder, ter plaatze daar 't jong zat, aan wederzyden zo verre af , dat 'er flechts

een eer kort langkwerpig rond ftukje van over bleeve ; 't welk aan beide de zyden opea
was. Toen zag hy, door het bovenfte open einde van 't ftuk des jongen Polyps, dat aaa
de Moeder was blyvcn zitten; en hem dagt, dat hy daardoor in de Maag van 't Moeder*
fluk kon zien Dan, dewyl het weezen kon, dat 'er ter plaatze, daar de beide Polypen te

zamen hingen, een dun huidje was, het welk, fchoon 'er doorheen gezien konde worden,
evenwel de beide Maagen van een fcheidde; zo fneed hy het langkwerpig rond ftukje van de
Moeder in de lengte duor ; nam 'er de helft van weg , die tegenover de plaats was , daar de
jonge Polyp uit voortkwam Hier door maakte hy de plaats , alwaar de gemeenfchaplyke ope-

ning tufichen de Moeder en 't jong weezen moeft, in de Maag der Moeder geheel bloot.

Toen belchouwde hy deze plaats door eene vergroeiende Loupe zeer naauwkeurig. en ont-

dekte het licht, door de gemeenfchaplyke opening, zo duidelyk, dat hy geen de minfte

twyffel meer hadde te flaan, aan die voorheen vermoede gemeenfchaplyke opening, waar-

door de jonge Polyp zyn voedzel, uit het lyf der Moeder, ontvangt. Men kan byna geen
Polypen opvoeden, inzonderheid wanneer ze jongen uitdryven, zonder de wczenlykheid de ^er

gemeenfchaplyke opening > tuiTchen de Maag van de Moeder en 't Kind , ten klaarlte te

ontdekken; daar men werklyk het voedzel uit de Ma^ der Moeder in de Maag van dea
jongen Polyp kan zien overgaan.

De Heer PrüfclTor Hanow zegt in zyne Zddzaamheden der Nattmr , Eerlk Deel, pag.

638 : „Ik hebbe opgemerkt, hoc de Ouden hunne Jongen voeren. Zo lang als de Vangar»

„men van het jong zo volledig niet zyn, dat het deielven gebruiken kan, drukt de oude

„ Polyp . door zich te rekken , zyne reets verteerde fpyze in het Jong , door de pyp , die

„van hem uitgelprooten is.,.

De Heer Trembley heeft 'er zich op eene aardige wyze van overtuigd Hy liet verfchei-

den Moeder -Polypen ecnige mcrkelyk gekoleurde voedzel- middelen, uit zeer kleine karmo-
zynroovl geverwdc Waterinleften beftaande, inilokken. Dit roodc voedzel was ten deele

oveigegaan in de Maag der jonge Polypen, en zy hadden, even als de Moeders, eene roodc

kolcur gekreegen. 't Is derhalve zonneklaar, dat de huid van een jongen Polyp niets anders

is, dan de eigenhuid der Moeder, die zich uitrekt, en dat de Polypen zich, even als de
Planten, door 't uitfchieten van telgen, vermenigvuldigen. Ook is het geen wonder, dat

Dieren , nog met de Moeder vereenigd , hun voedzel van haar ontvangen : de ondervinding

heeft ons zulks reets voorlang geleerd; maar de Polype^ leeren ons riog meer. Zy toonen

ons naamlyk , Jongen , die de met hun vereenigde Moeder zo wel voeden , als zy van haar
gevoed worden. De Heer Trembley heeft deze wonderbaare verfchyning iosgelyks gezien.

Jonge Polypen maaken zich meefter van den roof, verQinden en verteeren denzelven, voor

dat ze zich van de Moeder afzonderen Na de ver'teering gaan de voecfzel- declen uit hun-

ne Maag over in de Maag der Moeder, op gelykc wyie als ze uit de haare in de hunne
ove?«
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xo lang heeft moeten vaften, to: dat ze weder geneezen was; zo kan het wel Tab,

zyn, dat de jongen geen genoegzaame üoffe, tot bunnen wasdom dientnde , ''^^^^^^

erlangen konden. LXXXIII

§• as-

Ik wierd dan, ais gezegd is, door de voorgemelde omftandigheden verhin-

derd, om het door 't Lancet zo verre te brengen, dar ik een Polyp kreeg

inet meer dan vyf koppen, hoedanig een 'er in de irte fig. te zien is. Dan
ik liet my desniettegenlla«nde , fchoon ook alle proeven , die ik verder onder-

nam, my mislukten, en ik 'er wel iionderd Polypen aan opgeofferd hadde,
echter niet affchrikken van myn oogmerk : ik vervolgde des myne proefneemin-

gen zo lang, tot dat ik eindelyk myne begeerte vervuld zage. De grootfte

zwaarigheid daaromtrent was inzonderheid deze: ik moefl het, wanneer ik al

een Polyp met 3, 4, of 5 koppen verkreegen had, voor een geluk houden,
als ik één dier koppen op nieuw kiooven kon. Tegen dat ik dit eens gelukkig

trof, fneed ik 'er zomtyds wel tien af; en fchoon 'er weinig aan gelegea
ware of ook de armen by die gelegenheid doorgefneeden wierden, lagen de-

zelven my nochtans geduurig dermaate in den weg, dat ik in den kop zelven

geen fnede naar myn ^in doen konde.

Om dit ten zekerde in 't werk te (lellen, koos ik altoos een der Polypen,
ëie reets ettclyke dagen vier koppen gehad , en dezelven door de drie fneden

verkreegen had, welken in de 5 'ie Fig. door de Letters a. b. c. aangeduid ^}^. y,
worden. Vervolgens ondernam ik alle dagen één dezer vier koppen te kloo-^^^''"**"

ven; maar gemerkt my de zaak, dus doende, te langkzaam voortging, en^"
*^*

dewyl de da?,en in de maanden van Juny en july, wanneer ik 'er de proef
yan nam, op zyn langde zyrt, zo deed ik vervolgens twee fneden op één

^g; eene des morgens, en eene des avonds; des ik van dien tyd af, in ia

of 14 uuren volbragte het geen ik te vooren in 24 uuren gedaan had. Daar-
benevens viel my in gedachten, dat ik myn oogmerk miflchien beter bereiken
20U, wanneer ik de nieuwe fnede niet zo diep maakte als de eerfle, om dus
te vermyden, dat ik den kop zelven niet bedierf. Langs dien weg kreeg ik

«indelvk ettelyke Polypen, welken ieder acht koppen hadden; waarvan 'er de
voornoemde 5'Je Fig. een vertoont; aan welken echtei de halzen der koppen
niet even lang uitvallen; aangezien de laatfle fneden, gelyk ik gemeld hebbe,

niec

overgaan. Want, wanneer men den Jongen eenige gekoleurde fpyze laat inflikkcn. zo neemt
ie Moeder dezelfiie koeiu van het door den Jongen verteerde voedzel aani by gevolg

Tocden de Jongea de Moeder, ao wel als de Moeder de Jongen,

Klecmamn.
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Tab. niet zo (^iep gemaakt zyn, als de eerften. Naderhand waagde ik het ook met
ILXXVlllggj^ dezer Polypen, om den ftaart te klooveu, en zulks gelukte my van 's ge^

LXXXIU^y^^ in zo verre, dat ik het vergenoegen hadde van aan eenen myner voor-

naamfte Bej^unlUgers en Vrienden, onder andere Monllers en door konll

gemaakte Polypen, 'er ook een te vertoonen, die acht koppen, 22 armen,

Lete.e.e.ea twee {taarten had*, gelyk in de 5cle Fig. by e. e. te zien is.

» Ve Heer Tremhhy heeft, door dicrgelyke en herhaaUe infnydiiigen , ook 8 koppen aan

éénen Polyp gemaakt, en gezien, dat deze Hydra met alle haare koppen te gelyk at. Een
anderen, dien hy , op gelyke wyze, zeven koppen had gegeeven , fneed hy alle de koppen

af, en befpeurde 'er, na cenige dagen- een even zo grooten wonder aan. als de Fabel van

de Lernifcbe Slange opgeefti want de onthoofde Polyp kreeg weder zeven nieuwe koppen,

en . indien hy de aflnyding vervolgd had , zou hy waarfchynlyk weder anderen in de

plaats gekreegen hebben. Doch hier gebeurde nog meer, dan de Fabel opgeeft : want hy zag,

uit de zeven atgefneedcn koppen dezer Hydra, weder zeven volledige Polypen voortkomen,

en het ftond aan hem , of hy van dezen weder zeven m'euzve Hydraas maaken wilde.

,: Zulke Wonden,, zegt de Heer Pallor Cueze, in zyne Hoogduitfche overzetting van de

Trembleykhe Hiftorie der Polypen
,
/>«§-. 343. met recht, „zou het vernuft voor avontuur*

„lyke vertelzeU der Tovergodinneu, en voor Tovery zelve houden, indien ze zich niet da»

„gelyks, als wczenlyke gebeurtcuiflèn , voor de oogen des Proefneeraers vertoonden Ik

„verwonder my niet zo zeer over de hereeniging zelve, welke op ieder fnede, op iefet

„wonde, in ieder vezeltje volgt; als wel over de onuitfpreekelyke vermenigvuldiging, by deze

«veranderingen. Wat Natuuronderzoeker toch zal het getal der geltalten de verfcheidenheid

„der Monfters en Hydraas bepaalen, welken hy zich door zyne Hand en Meflen verfchaf-

„fen kan? Dit verdiende eene byzondere Fcrgelykiiig , by welke treffende Aanmerkingen te

„ maaken waren 'Er was eene gantfche eigen Hiftorie van te fchryven j doch dezelve zou

„door de harflènen van een Bonnet opgeltcld moeten worden.,.

Baker heeft ettelyke Polypen in de lengte doorgefneeden , zonder den kop te fplyten, ander

ren heeft hy kop en lyf, zonder den ftaart te verdeden door gefneeden, en wederom
anderea heeft hy den halven ftaart verdeeld. Zo heeft hy ook in eenigen overdwars gefnee-

den, zonder dezelven geheel door te fnyden. In zommigen heeft hy -eene fchuinfe fnede ge-

<laani een heeft hy 'er van den kop tot aan den Haart gefpleeten, en het ftaartftuk gantlch

weg geineeüen, enz. Zie Efai Jur l' Hiftuire naturelle du Polype , pag. 223 -243. De Heer

Tremblcy hctft Polypen in de lengte, van 't eene einde tot aan 't ander, opgelplceten; en

de van elkander gefpleeten en uitgelprcide Polypeohuid vervolgens, met de Schaar, allerwege

zodanig ingeknipt, dat de ftukken alomme als lappen hingen; en menigmaalen zag hyi

dat 'er uit ieder dezer kleine Hoofdllukjes, die (lechts nog aan ééne zyde vafthingen, we-
der of een kop of een ftaart groeide. De Heer Doft. SchSfer heeh dit niet , maar wel , 't

gene de Heer Trembley nooit zag, waargenomen. In de Verhandeling der Armpolypen pag.

60. zegt hy; ,.Byaldien men eenen Polyp éénc of meer dwarsfneden toebrenge, doch in-

,. diervoegen , dat 'er geen fnede geheel doorgaa, zo dat de ftukken nog met zekere

„deeltjes aan elkander bïyven hangen; dan fchynt de Polyp deze loort van inihyding byna

„niet te achten; want de fneccn zyn binnen weinig uuren weder zoüanig geneezen, dat

„men 'er geen het minfte merkteken van zien konne.,. Ik zal deze Aanmerking met eene

invallende gedachte beiluiten.

Let wel op 't geen ge ontdekt; zeg: is niet onze God

Zo groot in den Polyp ah in dat Bebemotbf : >

Kleemaun, '
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§. 25-

By alle deze onderfcheiden proefneemingen kon het niet miflen , of ikmoeflTAc.

nu en dan zommige Polypcn wel eens eenige Armen mede aflhyden. In 't be-^^^^^III

gin gaf ik 'er geen achc op; maar toen ik eens, by geval, één dezer Armen
j^j^^^jjj

mee een Polyp in een byzonder glas gedaan had, en denzeh'en vervolgens in xab.

't oog kreeg, begon ik 'er wat naauwkeuriger op te letten. Ik zag naamlykLXXXII,
dat die Arm , met het eene einde op den bodem van 't glas vaftzittende , het

andere einde om hoog had, dervvyze, als de i^s Fig. dezer Tab. vertoont ; ^'i?- '•

alwaar by b. het dunne, en by a. het dikke einde van den Arm, waarmede ^^''* *' **•

hy aan den kop gezeten heelt, te zien is. Ik befchouvvde dezen Arm een
tydlang met opmerking, en zag ten laatfte, dat hy, dewyl hy zich verfchei-

den maaien intoog en weder uitfbrekte, nitt zonder alle beweeging was.

Naauwlyks had ik zulks waargenomen, of ik fneed nog verfcheiden Armen
van myne Polypen af, en deed ze in byzondere glazen; beichouwende dezel-

ven met alle mogelyke oplettendheid. Daarop zag ik eindelyk, dat ook uit deze

Armen nieuwe en volmaakte Polypen gebooren wierden; alhoewel dit wat

langkzaam in zyn werk ginge, en 'er cndcr de 10 Armen naauwlyks één op
die vvyze veranderde. Dit zal mogelyk de oorzaak zyn, dat de Heer Trem-
BLEY 'er zo gelukkig niet in geweeft is. Hy zegt altans in zyne /^de Mein.

pag. 235.: „Ik hebbe ook eenige Armen afgezonderd, en 'er naauwkeurig op
„gelet, om te zien, of ze insgelyks in Polypen zouden veranderen. Doch de

„proeve is niet gelukt. OndertufTchen wil ik niet beweeren, dat zulks onmo-
„lyk zy.„

$. 2Ö.

Volgens myne ontdekkingen kan ik in tegendeel als zeker beweeren, dat

het mogelyk zy. De Armen, die in Polypen veranderden, waren niet alleen

onruftiger, dan de overigen, maar ze kreegen ook van tyd tot tyd eene an-

dere gellaltc,- doordien ze nu inkrompen, dan zich uitftrekten; terwyl ze zich

,

gclyk die in de i'ïe Fig., met het eene einde valhetten, en 't andere om
hoog h'even. Het eerllgemelde deeden zy op den ecrflcn, en het andere op
den tweeden dag; wanneer men mede reets befpeuren kon, dat hy niet alleen

diklter, en ter plaatze, daar de kop zou komen, kolfachtiger wierd , maar dat

ook het inwendig kanaal eenigzins oranjegeel begon te worden. Op den der-

den dag was dit alles nog d'iidelyker te zien; en dan kwamen ook aan het

dikke deel , rondsom , diie of vier wratjes te voorfchyn , welken de voorboden

van toekomende Armen waren. Op zulk een tyd had de nieuwe Polyp de ge-

daante van de aJe Fig.; daar de kop met zyne drie wratten door a. en de^'i?' 2.

toekomende Haart door b. aangeweezen worden. Op den vierden dag begon ''*•*•

deze Polyp zyne Armen al min of meer uit te fteeken; en als 'er eenige be-

weeging aan 't glas of in 't water gefchiedde, trok hy niet alleen de Armen,
maar ook het gantfche Lichaam ten eeilten in,- waar door hy de gedaante van

^de Deel ide Stuk. Mmm de
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Tab. de 5^'^ fig- verkreeg; in welke de Letters a. en b. wederom aantoonen *c

LXXVIllgenc 'er in de voorige Fig. mede betekend is. Op den vyfden dag, had ein-

^°\ delyk zulk een Polyp de volkomen gedaante van een anderen Polyp; uitgeno-
LXXXIII^^^^^

dat hy iets kleiner was. Inmiddels kon hy zyn lyf en armen uitftrckken,

I^fr.a'b.cn weder intrekken even zo als de anderen, ook kon hy zich van de ecne plaats

'naar de andere begeeven; en hy verkreeg insgelyks eene oranjegeele koleuro

Schoon hy dus tot volkomenheid kwame, gebruikte hy echter binnen vier weeken

p-ccn voedzel ; welk laatile weder tot een volledig bewys Ib'ckt , dat de koleur

der 1'olypen , welke aan derzelver vcrfchillende foonen eigen is, niet enkel van de

fpyze voortkomt. Wanneer men een Arm van een Polyp van deze foort alleen

befchouwt, is hy gantfch helder en doorzichtig; maar zodra hy in een Polyp

verandert, wordt hy Oranjegeel, fchoon hy nog geen fpyze genuttigd hebbe.

Deze proef, met éénen Arm genomen, gaf my aanleiding , om hetzelve ook

eens met twee te onderdaan. Deriialve nam ik één dezer Polypcn, en fneed

'er twee Armen af; maar derwyze, dat ze nog door een Itukje van den kop,

Fig. 4. dat te gelyk afgefneeden wierd, aan elkander bleeven zitten, zo als in de 4de

Let(. a. pia^ onder 't oog gcbragt wordt; waarby de Letters a. het ftukje van den
ea b^ b. ^°^ g^j ^^^ de beide einden der Armen aanwyzen. Tegen den avond kon ik

reets merken, dat het ftuk van den kop dikker geworden en taraelyk opge-

zwollen was; doch des anderen daags zag ik, tot myne verwondering, eene

veel grooter verandering; want 'er was by de twee Armen nog een derde

eekomen; en ze waren nu alle drie, ter plaatze van hunnen te zamenhang,

.

iets dikker. Door behulp van een Vergrootglas befchouwd, vertoonden zy zich

V- in de geftalte van de S-i^^ Fig. zynde bovendien elkander zo gelyk, dac ik

Letuc. den nieuwen Arm naauwlyks van de anderen konde onderfcheiden , hoewel ik

'er den dikllen, door Lecter c. aangeweezen, voor name. Dit kwam my te

y/aarfchynlyker voor om dat hy niet recht armvormig was, maar 'er veel meer

uitzag, gelyk het deel, v/aaruit anders het lyf van een Polyp beflaat ; temeer,

dev/vl hy ook eene oranjegeele koleur had; het welk inzonderheid by Lett.

lett.a. a. daar hy op zyn dikite was, duidelyk bleek; echter is het zo, dat die ko-

en b/b, leur zich ook eenigzins uitltrekke in de beide andere Armen, h. h.\ maar ze

loopt 'er allengskens in te niet. De geftadige onruft en verandering, welke ik

aan dit vormeloos lichaam befpeurde, deeden my hoopen, dat ik 'er eerlang

een volmaakten Polyp uit krygen zou; dat 'er ook wel dra op volgde.

§. 28.

in de verwachting hier van, was ik zeer oplettende, als nieuwsgierig om

te zien , waar toch eigenlyk de Kop en de Staart aan dezen Polyp te voorfchyn

iioraen zouden. Toea ik hem, na verloop van drie dagen, weder bezichtigde

,

zag
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7Ag ik, dac hy zich met licc armvorraig deel c. aan de zyde van 't glas vaft-TAn

gcijec had; cii devvyl hy tevens uicgeftrekt was, bemerkte ik ook, dat hy aan^^^^'"^

zyn voorde deel twee nieuwe, maar nog korte, armen gckrecgen had; waarLxxxiII
uit ik waarfchynlyk vermoeden kon, dat a. de kop, c. de ilaart van den Po-

Jyp, en het deel tufichen a. en c. het lyf worden zou. De oranjegeele koleur

vertoonde zich nu in dit deel ook hooger; en de gantfche Poiyp was tamelyk

onruilig en leevendig, fchoon hy in een geruimcn tyd nog geen voedzel hadde

konncn gebruiken. Üp den vierden dag ontdekte ik aan het deel , 't welk ver-

moedciyk de kop was, twee nieuwe knopjes of wratjes, die al tamelyk uitge-

puild waren; en omtrent den avond vond ik dczelvcn reets zo lang, dat ik

ze vollb-ckt voor tv/ce nieuwe Armen konde houden. Op den vyfden dag had

ik het vergenoegen, van een volmaakten Polyp te zien; welke ten eenemaal

gelyk was aan de anderen van deze foort; weshalve ik het overtollig oordeel-

de, 'er cene byzondere afbeelding van te maaken. Ik hebbe dien Polyp na-

derhand nog 8 weeken behouden; doch hy kreeg geen meer Armen.

S' 29-

Deze laatfte gekikte proeve fpoorde my verder aan, en maakte my begeerig,

om 'er ook eene met drie Armen te ondcrneemen. Dienvolgende fneed ik,

van een Polyp dezer foort, drie Armen met een gedeelte van den kop, zo

als vvy dezelven in de 6<-^<^ Fig. zien; alwaar door a. de halve kop, en doorf,;^. 5,

b. h. b. de drie daaraan zittende Armen aangeweezen" worden. De fnede gQ-Lett. <7.

fchiedde des voormiddags; en tegen den avond was het reets te zien, dat het*»*' ^

kopdeel a. tamelyk in dikte was toegenomen ; doch den volgenden morgen
fcheen het als of 'er een nieuwe Arm uitgroeien zou. Ik zag 'er naamlyk een

byzonder ftomp deel aan; doch het kwam my echter wat te rtevig en dik

voor, om een Arm te worden; te meer, dewyl het van uur tot uur langer

en dikker wierd; zo dat het eindelyk meer den fchyn van een lyf, dan van

een Arm vcrkreegc. ölaar den volgenden morgen was het in twee decien ver-

deeld, die dwars tegen over elkander Honden; en waar van het eene deel meer

dan het andere naar ecnen Arm geleek. Het laatfte deel was niet alleen dik-

ker, maar ook meer kolfachtig aan zyn einde; en de drie andere Armen be-

hielden hunne voorige gedaante. Het overige van den kop was daarentegen

gantfch rond en knoppig geworden; zo dat het al duidelyk een nieuwen kop

vertoonde. Op den derden dag was hy reets, hoewel nog eenigzins vormeloos

,

den anderen Polypen gelyk; en hy had, door een Vergrootglas befchouwd,

de gedaante van de 7tic Fig. alwaar door Lett. a. het eerfl: uitgegroeide deel, jp,^,.^

door b. de nieuwe kop, en door c. het nieuw aangewaflen, en naderhand tot/,f//,a.z;„

een volkomen Ilaart geworden deel aangetoond wordt. Lett. ^. is de Arm, die tenc d. en

zelfden tyde daartegenover uitgcfprooten was, en d. d. d. zyn de drie Armen,"* '''' •

welken van een volkomen Polyp afgefnceden waren. TufTchen dezen kwam
•naderhand nog een vierde Arm, welke door e. aangeduid wordt, te voorfchyn. Op ie//, r,

Mmm a <len
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Tah. den vierden dag vertoonde zich een vyfde, zo dat de kop toen met vyf Ar-
'.XXViiimeij voorzien ware, by welken nog een zesde aan 't lyf kwam; en op den

^jj^^.jj zesden dag was hy een volmaakte Polyp; vermits het dikke deel in een or-

denlyk lyf veranderde; dat echter een Arm ter zyde had. Ook kreeg hy, in

het binnenfte kanaal, even als de andere Polypcn van die foort, eene oranje-

geele koleur. Deze laatile veranderingen aan dien uit de Armen voortgekomen

Polyp hebbe ik onnoodig geoordeeld , nogmaals af te beelden ; fchoon ik hem
het langite van alle de anderen, op die manier voortgeteelde Polypen, be-

houden hebbe*; want , vol vvalTen zynde, begon hy niet alleen zyn voedzel op

te vangen, maar ook in te (lokken,- en by bragc ten laacfle zelfs nog een

Jong voort.

S- 30-

Door alle deze voorgemelde proefneeraingen nu genoegzaam overtuigd

zynde, dat 'er ook uit de afgezonderde Armen nieuwe Polypen, den ouden

in gedaante en gedalte gelyk, konden voorekomen, achtte ik het niet der

moeite waardig, meer diergelyke proeven te neeraen; ik ging des over tot

eenige anderen, die mede gelukkig uitviejen. Wel byzonder Aieed ik zommi-

gen den kop kort onder de armen af; en daarop kwam. 'er, niet alleen uit

dezen kop, maar ook uit het afgezonderde lyf, binnen weinig dagen, weder

een volmaakte Polyp voort; en wanneer ik dit zelfde met één dezer Polypen

op nieuw ondernam, had dit het eigende gevolg; ja ik bragt het met dierge-

lyke proeven zo verre , dat . ik vyf of zes Polypen van éénen maakte , aan

welken niets ter hunner volkomenheid ontbrak f Wyders kreeg ik luft om te

onderzoeken , wat 'er tocli van een Polyp zou worden , wanneer ik hem aan de

eene zyde van zyn lyf zodanig eene fnede toebragt , dat hy 'er byna , doch

niet geheel, door van elkander gefcheiden vvierd. Dan hier mede won ik

niets anders, dan dat 'er, zo de wonde niet volkomen weder genas, een

enkele arm uit de zyde voortkwam. Ook ombond ik 'er eenigen met een menfchen-
'• hair

* Schoon deze Proeve , om Polypen uit hunne Armen voorttebrcngen , den Heer Trembky
niet gelukt zy, heeft hy nochtans die genen, welken hy uit gevierendeelde Polypen kreeg,

twee jaaren lang behouden. Deze Waarnceming kan dienvolgens ten bewyze (trekken , dat

de Polypen langer dan één jaar konnen leeven. De Heer TrembUy heeft zelfs in Juny des

iaars 1741. Jongen gekreegen, die in January 1744. nog leefden.

K LEE MAN N.

t ik hebbe bevoorens reets aangemerkt, dat de Heer Trembley zulks mede, op zync proef-

neemingen , ondervond. Hy heeft zodanige Proeven met de in Ihikken gefneeden Polypen zo
volkomen en zo lang voortgezet, tot dat by van éénen Polyp 50 ftukkec gemaakt had,

di? allen weder geheel geworden zyn.

Klebmann.
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Iiair*,' en anderen ftak ik dwars door 't lyf; om dus veelcrleie Wanfchepzels Tab.

te niaakcn; doch deze raync poogingen waren vergeeflch; en ik was hierin ^^^^'^^

niet gelukkiger , dan by het binnenlte buiten keeren van dezelven , waar van lxxxIII
\k pag. 410. J. I. van Tab. LXXVI. gewag gemaakt hebbe; hetwelk den .

Heer Trembley echter gelukt is, en my mifichien by de beide overige

Ibortcn, die volgen zullen, nog gelukken zalf. In dezen tyd zyn ze telkens,

wanneer ik ze wilde omkeeren, of doorgeltoken had, gefcheurd; gemerkt zy

meer eene zultige dan vleefchige zeüUandigheid bezitten; hetwelk mede de
oorzaak is, dat ze zo ligt verCmelten of vervloeien, wanneer men hun meer
dan ééne fnede te gelyk, of op één tyd, geeven wil. En hier aan heeft men
ook toe te fchryvcn, het geen hun overkomt, ais andere Water- Infeften,

fchoon kleiner dan de Polypen zelven , indien ze flcchts een tanggebit heb-

ben, hen aan 't lyf of aan de armen befchadigen; fciioon ze hier door, zo

min als door eene enkele fnede, Itcrven, oncllaan 'er echter allerleie Wan-
fchepzels uit, die men veelal in 't water ziet, en hoedanigen men door de
Infnydinge niet ligtlyk te wege zou konnen brengen. Zo hebbe ik 'er verfchei-

den gevonden, welken twee of drie koppen, en aan de zyden byzondere by-
armen hadden ; of ook aan een hunner armen met één , twee , of meer takken

voorzien waren.

§• 3ï- •

Op deze Tab. LXXXII. hebbe ik in de 8ae Fig. zodanig een Polyp, óknFig.t,
ik gevonden had, die twee lyven, en aan elk een jong heeft, by vergrooting

afgebeeld. De beide koppen a. a. waren elkander volkomen gelyk; ook had-'^*''-'»'»»

den ze ieder hunne byzondere armen; en hunne beide lichaamen vereenigden

zich in één kanaal. Het zonderlingile daarby was, dat de een zo wel als de
ander, op dezelfde plaats, by Lett. b.b., een jongen Polyp had, die niet al-Leu.è^.

leen elk met vyf armen voorzien, maar ook in grootte elkander volmaakt ge-

lyk waren; en dat ze zich op den derden dag, byna in eene en dezelfde

mi-

* Eene even gelyke bevinding heeft men den Heer Prof. Lichtenberg te Gotdngen te danken.
Hy {hoerde naamlyk de Polypen met een hair te zamen; waar op volgde > dat de ijjyze
ten monde uitging, en de knoop eindelyk door 't lyf der Polypen heen drong: zelfs heeft
hy eens geiien . dat twee Polypen , die hy te zamen gebonden had , aan elkander vaft
groeiden. Zou men op deze wyze niet twee gantfch verfchiliende foorten van Polypen. by
voorbeeld de groenen met de bruinen, aan ot op elkander konneu enten?

Kleemann.

f Hy is 'er met geene der navolgende foorten in geflaagd. En men kan zich daar over niet
fterk verwonderen, wanneer men nadenkt, dat Röfel zyne Proeven niet, zo als Trembley,
met twee gezonde armen en handen , maar flechts met één gezonden arm en hand , heeft
konnen doen: want de (linker arm en hand was hem door eene Beroerte lam geworden.
Veeleer is het te verwonderen , dat hy, indien toelland, nog zo veele en zulke gewigtige
Proeven» met die kleine Schepieltjes, heeft konnen onderneemen en ter uitvoer brengen-

Mmm 3 Kleem.\nn.
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LXXVlliminute, van de ouden afzonderden. Gelyk nu de beide lyven van dezen Polyp,
^tot zo wel als alle de andere deelen, nicc elkander overeen kwamen, zo (lond

LxxxiIIqqJj ^g j^jj^^j ^^ jyjjj. jp '[ leidden der linie, welke de lyven maakten; en de

Polyp zat op denzelven vaft. Ik nam dikwyls vermaak in dezen Polyp te be-

fchouwen; inzonderheid wanneer de armen van één der koppen eene gelukkige

vanglt deedcn; want dan fcheen het, dat ook die van den anderen kop 'ur

deel in zochten te neemen.

$• 3--

Tot dus ver de Proeven, met deze foort van Polypen genomen, verhaald

hebbende, zal ik nu ook melden, wat ik ten opzichte van hunnen Dood
opgemerkt hebbe; dat voornaamlyk in twee byzonderheden beftaat. Een der-

zelven heeft de Heer Tremblev reets befchrcevai ; maar van de andere,

daar ik van fpreeken wil, heelt, voor zo veel ik weete, noch hy, noch

*iemand anders iets gemeld*. Ik hebbe, naaralyk, in den Ilerfll:, aan meer

Polypen van deze foort waargenomen , dat "er iets uit hun lyf groeide ; 't welk ik

in 't begin noch voor een buicengewoonen arm, noch voor een jongen Polyp

kon houden; en dat aan zommigen van verfchillende gedaante was. By de

meefien kwam het echter dezerwyze te voorfchyn. Aanvangklyk fcheen het

eene uit verfcheiden grove, doch heldere deelen beftaande uitpuiling te zyn,
'

die van uur tot uur aangroeide, tot dar ze eindelyk de gedaante van een

laag voetftuk had. Kort daarna, zelfs terwyl deze uicpuiling nog in 't groeien

was, kwam 'er uit het midden een kogel te voorfchyn, die allcngskens zicht-

baarer wierd, tot dat hy zyn volkomen wasdom en geftalte fcheen bereikt te

hebben; wanneer dit uitwas zich in die gedaante vertoonde, welke ons voor-
'^''^'

, komt by Lett. b. in de irte fjg. van Tab. LXXXllI. ; daar de Polyp verdroot
LXXXIlIj^

afgebeeld. De kogel is hier door Lett. a. aangeweezen; dezelve zat in 't

Leü '/', begin zeer na aan dit voctlluk, en zonderde zich, van oogenblik tot oogcnblik,

en a. meer

• Hoewel de Heer Röfel, cit fchryvende, dachte. dat de Heer Trembky van even diergelyke

kogelvormige gc.vaflèn , hoedanigen hy aan de Polyptn befpeurd had, geen gewag gemaakt

hebbe, is 't nochtans zeker, dat ^.e iiirgclyks zo van Trembley, als door anderen, waarge-

nomen zyn. Ook zegt Röfel zelf hier na, by de bel'chryving der bruine Polypen met

hoornvormige armen, in §. 9., hoe hy van gedachten is, dat de uitwaflcn, door den Heer

Trembley waargenomen, en van welken hy meende, dat het de Eieren der Polypen kon*

den weezen , eigenlyk de kogelvorsnige gewaflen zyn , waar van hy hier fpreekt; en welken

hy veel meer vergroot en duidelyker afgebeeld heeft, dan de Heer Trembley. Maar dewy!

het kogelvorxnig gewas, door den Heer Röfel ontdekt, ondoorzichtig, bruin en ftekeligi

en dat van den Heer Trembley ten deele wit, ten dcele geelachtig gezien is; zo twyffele ik

toch, of ze beiden wel eenerleie kogelvormige gewafièn aan den Polyp waargenomen hebben.

Ondertuflchen is de Heer Trembley niet van gedaihten geweelt. dat dit gewas een kenteken

van ziekte der Pol)-pen zy; fchoon hy zulks wel van andere gewaffen, die zich aan de

Polypen vertoonen, en welken hy van onderfcheideti gedaanten vond, befpeurd heeft.

Kleemaïmn.,
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meer en meer van 't zelve af. Ten laatften befpeurde ik, door het Vergroot- T/\i!.

glas, dat hy 'er nog fleclits door een dun draadje aan vallhing; en dat hy'-J^XVIU

'er eindclyk, tervvyl ik my met de befchouwing bezig liield, ais eene rype lxxxUI
vrucht, van afviel. TuiTchen zyne ccrfte uicfpruiting en afvalling verliepen vier

dagen; en kort daarna had de Polyp uitgeleefd; zommigen llierven een half

uur na het afvallen van den kogel, en anderen eindigden den volgenden dag

hun leven. Aan eenigen dezer Polypen was alleen het zogenaamde voetlhik,

zonder kogel te zien; en dewyl dezelven reets half dood waren, vermoedde
ik, dat 'er de kogel reets afgevallen zou zyn; waartegen ik ook wederom
anderen zag, daar de kogel zonder voetfluk aanzat; maar die denzelven niet

langer behielden, dan de voorigcn, by welken hy op het vocdtuk zat, en
dan insgelyks llierven. Vermits ik nu niet will:, wat ik van dezen kogel denken
zou, zo befchouwde ik denzclven veelmaals naauwkeurig met de bede Ver-

grootglazen; maar ik kon 'er noch bewecging, noch leven, in ontdekken. In

de 21-t^ Fig. is hy nog eens zo veel vergroot onder 't oog gebragt, als in de,'"/i'. %.
eerlle. Hy is, fchoon hy ons rond voorkome, nocht.ins niet glad, maar, als een

Egel of Zee -Appel, rondsom met fpitze punten of doornen bezet, die echter

ongelyk zyn, zo in lengte, als in lievigheid; ook is hy bruin van koleur en

niet doorzichtig. Gelyk nu een mcnich doorgaans, op het zien van vreemde
voorwerpen, allerhande gedachten formeert, zo begon ik te denken, of deze

kogels niet milïchien de Eieren der Polypen, of derzelver bewaarplaatzen
waren? In die gedachten, verzamelde ik 'er veelen, bewaarde dezelven zorg-

vuldig eenige maanden lang, en befchouwde ze gcduurig opmerkzaam; doch
zy bleeven, zo als ze in 't begin gewecll: waren. Hierop bragt ik die kogels
onder een te zamengefteld Vergrootglas, en drukte ze, door een fyn werktuig,
aan Hukken; maar ik ontdekte geene de minfle vochtigheid van die natuur,

als 'er doorgaans in de Eieren der Infedten gevonden wordt; ze behelsden
veel eer eene naar wafch gelykende taaie ftoffe. Ik mocft dienvolgens myn
denkbeeld, van 'er Eieren in te vinden, vaaren laatcn; en ik hield ze van toen

af voor eene foort van. ziekte, welke het einde van het kven der Polypen
voorfpeldc.

§• 33-

Eene andere ziekte der Polypen is de Luizezuchc, die 'er de Heer Trem-
BLEY mede aan waargenomen heeft. En aan dit ongemak is niet alleen deze
foort van Polypen , waar van wy thans fpreeken , maar ook alle andere foortcn

van Arm- Polypen onderworpen. Voor dat ik die Luizen aan myne Polypen ont-

dekte, zag ikveelmaals aan dezelven. hoewel meell aan de tegenwoordige Ibort,

dat hun gantfche lyf, inzonderheid ter plaatze daar 't op zyn diklle is, als met veele

builen bezet was; welken veel meer doorzichtia,e blaaren , dan Luizen fcheenen
te zyn; en ik bemerkte dat de Polypen, waaraan ik ze zag, kort daarna

ftiervea. Eindelyk zag ik 'er ook «enigen, dae lea deele met veele Luizen,

en
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Tab. en ten deele zonder Luizen, alleen met de voorgemelde blaaren bezet waren.
LXXVIIlQe ^de Fig. van deze Tab. vertoont een vergrooten Polyp, waaraan zy bei-

I XXXIll'^'-'"
g^^'onden worden. De blaaren zyn aan 't Lyf by d ii. tot d d., en de

/>>. "^^ Luizen aan de annen des Polyps met e e e e. aangeweezen. Deze Luizen zyn
Leu.d.d.ecnc foorc van l:lcine Water -Infeften; hoedanigen men, in een druppel van
</• ^- lang bewaard Water, waarin ook allerhande deeltjes van planten te vinden
' ^

'^ ^- zyn, door middel van een gering Vergrootglas, in eene ontelbaare menigte,

ontdekken kan. Ik zegge, dat ze eene (bort van Water -Infeden zyn; dewyl
'er nog veele anderen gevonden worden, die, even als dezen ^ met geen

bloote oogen te zien zyn, en echter meellal van andere, fchoon grooter In-

feélen, leeven; maar geenzins onder de Polypen zelven behooren, waaronder

zy nochtans van zommigen gerekend worden; en van welken ik in 't vervolg

verfcheiden Ibortsn befchryven en afbeelden zal.

§• 34-

\Vat nu deze Luizen, waarvan ik thans Ipreeke, die de Polypen tot ten

dood toe kwellen, betreft, men vindt ze van ongelyke grootte; en ze zyn

doorzichtig van lyf, behalven dat men 'er eenige zwarte puntjes in ontdekt.

Wanneer ze in 't water zwemmen, vertoonen zy zich eivormig rond; hunne

beweeging, die nu flangs - dan flakswyze gefchiedt, is zeer fnel ; waar-

door ze gezwind in 't water heen en weder zwemmen. Wanneer ze zich aan

een Polyp, of eenig ander lichaam vafl: zetten, dan veranderen zy hunne

eivormige geftalte; en worden fpoelvormig, van vooren en van achteren fpits

tocloopende. Men kan als dan, door middel van een Vergrootglas, niet zon-

der verwondering zien, hoe fnel zy aan den Polyp heen en weder zwerven,

zonder dat men 'er één enkelen poot, veel minder veele pooten, aap ontdek-

];en konne*. In 't begin doet de Polyp alle moeite, om zich van die verder-

ve-
• De meergemelde geleerJe Heer Paftoor Goc^.r in QiieJlinburg , welke de Hifloiie der Po-

lypen van Trembley , met de";2.clfs goedkeuring, in 't Hoogduitlch overgezet, en met de

Röfelfche vergcleekcn heeft, meldt ons , dat deze Luizen ook door liem belchouwd zyn.

Hy deelt, by die gelegenheid, op de Vilde Tab. zynev Overzetting, Fig. I2. eene vergroo-

tende Afbeelding van derzelver veranderlyke gedaante mede," en meent, niet weinige, maar

veele pooten, en twee inwaarts geboogen haaken, aan dezclvcn ontdekt te hebben. Hunne
geftalte w.is, volgens zyne wiarnecming, zeer veranderlyk; naamlyk, nu plat, dan hoed-

vormig, en dan hoedbolachtig. Het ontbreekt my thans aan lyd, om zyne gedaane ont-

dekkingen te ondcizoeken , en daar door te konnen nagaan , of de Luizen , welken hy

onderzocht heeft, met die genen, welken de Heer Rufcl waargenomen heeft, eenerlei, of

van eene andere foort waren: welk laatlle niet onmogelyk is, aangezien Rojel zelf getuigt,

dat men 'er verfcheiden foorten van vindt. Deze Polypen zyn 'er, voor 't overige, den

gantfchen Zomer mede geplaagd. De Heer Goeze heeft Polypen gezien, welken van angft

op den kop gingen ftaan, en wier ajmcn reets afgevreeten waren. Vermits nu de Polypen

van natuur zeer teder van gevoel zyn, kan men zich ligtlyk verbeelden, hoe ze zich be-

vinden, wanneer duizenden van die Luizen, met ontelbaare pooten, over hun lichaam

zwerven. Menigmaal worden zy 'er ter dood toe van gemarteld, en de Heer Trembley

meent opgemerkt te hebben, da'c z,c naderhand van d»ze Diertjes nog opgevreetcn worden.
Doch
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velykc gaden te ontdaan; hy zoekt ze niet alleen niet zyne armen van zich af r,in.

te llryl;cn, maar hy poogt 'er zich ook van te bevrydcn, door veelvuldige '-^^^"^

uitrekkingen en inkrimpingen. Ondertufichen wint hy 'er weinig mede; vermits
j^j^^j^j^j

zy zich ten eerllen aan de armen, met welken hy ze tracht weg te llrykcn,

vaftzctten ; en daar by op en neder kruipen. Zelfs hebbe ik meer dan eens

gezien, dat ze van de plaats, daar ze zitten, op een oogcnbiik wegfpiingen;

met eene kromme linie, gclyk Letter g. by de 4de Fig. aantoont, in 't water z^'^. 4.

rondzwemmen; en vervolgens met eene even groote gezwindheid tot den Vo-Un. if,

Jyp te rug keeren. De Polyp fchynt ten laatltc vermoeid te worden van dczel-

ven langer af te weeren; en dan geraakt hy in 't kort zo vol L.uizen, dat

men hem naauwlyks meer voor een Polyp zoude aanzien ; het duurt vervolgens,

ook niet lang, of hy raakt zyne armen kwyt, eu te gelyk met dczclven het

leven.

§. 35-

Wat nu de voornoemde blaaren d. d. d. d. eigen!j'k mogen weezen, hebbe '-^''- "^^ '^'

ik, niettegenllaande my veele Polypen, met dezelven bezet, zyn voorgekomen
cot nog niet konnen ontdekken. Midlerwyl hebbe ik evenwel, door de onder-

vinding, geleerd, dat de Polypen, die ik met blaaren 'oezet vond, kort daarna

veele Luizen hadden; het welk my tot de volgende gedachten brengt. Het is

den Liefhebberen der PlantgewalTen bekend, dat de Oranje - Appelbooraen
•dikwyls met eene foort van bruine Luizen bezet zyn; welken denzclven niet

weinig fchade toebrengen, en die in grootte, vorm en gedahe, veel overeen-

komft hebben, met deze vergrootte blaaren onzer Polypen. Als deze Boom-
luizen nu hunne gewoonlyke grootte en ouderdom bereikt hebben, dan zetten

zich de VVyfjes, niet alleen aan de onderzyde der bladeren, maar ook aan de
ftammen en takken der boonieu zelveu; en men weet, dat zy niet ligt los te

maa-

Doch dit is evenwel met geen zekerhïid te 7eggeo; vermits de Polypen eindelyk in flym
vergaan; wanneer ook de Luizen hen verlaaten en fterven. Ondertufichen gebeurt hetzom-
wylcn , dat de op hen verzameld geweeft zynde Luizen vcrdwynen. Dit heeft de Heer
G'ieze ondervonden. In Mat des Jaars 1744. zag hy zyne Oranjegcele Polypen vol Luizen,"
in July waren ze vcrdwecnen; en op het einde dier maand waren zy 'er weder. Men on-
dervindt ook wel eens, dat deze Luizen den Polypen alleen den kop en de armen afvree-
tcn ; en aau de zulken , welken de kop geheel afgevreeten was , heeft Trembley een nieuwen
kop en nieuwe armen zien aangroeien; ook heeft hy ecnigen derZelven even zo goed be-
houden , als diegenen , welken 'er op deze wyze nooit van aangedaan waren geweeil. Voorts
fchynen de zeer Luizige Polypen hunne koleur eer dan de anderen te verliezen. De Heer
Trembley heeft ze daarom van de Luizen zoeken te ontheffen, door de Luizigen in ander
water te zetten; en ze telkens, na ieder maaltyd, frifch water te geeven. Hy poogde ook
^e Luizen te verdryven, door hen met het punt van een Penceeltje over 't lyf te ftryken,
en door 't fchudden des waters af te fpoelen. Wyders heeft hy de Polypen, in 't water,
dat door doode Watervloon en vuiligheden aangefluoken was, eenigermaate zien verrotte&i

weshalve hy goedvonde, hen dikwyls zuiver water te geeven.

KLEEMANSIo
2ds Deel 2de Stuk. Nu o
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Tab. maaken of weg te ruimen zyn. Kort daarna leeven ze niet meer; en als
Lxxyillj^g^

'er eene zogenaamde Luis afligt , dan ontdekt men , dat 'er

LXXX[II"'^" anders van overig is, dan de blooce romp of huid van de Luis; waar-
onder eene menigte van Eieren fchuilt, die ontwyfFeibaar alvoorens in de
Luis geweeft moeten zyn. Gelyk nu deze Luizen indiervoege hunne jongen
dekken, zo zullen ook miflchien de Luizen der Polypen zich vermeerderen,-
en dus zyn veelligt de daaraanzittende blaaren de kweekmoeders der jonge
Luizen. Doch dit is alleen eene giffing, welke ik niemand, als eene zekere

waarheid, zou willen opdringen. Behalve de beide aangehaalde oorzaaken van
den dood der Polypen, hebbe ik nog opgemerkt, dat de meeften zich, voor
hun levenseinde, als een kogel te zamentrekken , zo dat men 'er volftrekt

geen armen meer aanzie; ze worden vervolgens geheel wit, ea vergaan eindc-

lyk als tot flym.

§• 36.

Na dat ik al het voorgemelde aan deze foort van Polypen had v.'aargeno

men , ontdekte ik ten laatfte , tegen rayn vermoeden , nog eene andere vvyze

hunner vermeerdering of voortteeling , welke de Heer Trembley ook befchree-

ven heeft, en die aan alle de my bekende Polypen eigen is. Een Polyp naam-
lyk kan , zo als wy hem door de verdeeling konnen vermeerderen , ook zich-

zelven verdeelen; invoege dat 'er twee van één worden. Wanneer dit (laat te

gefchieden, fchynt het, als of de Polyp nu van onderen, dan van boven,

ook veelal in 't midden van 't lyf, meteen draad toegebonden ware. De 3de

Fig. 3. fis- ^'^^ ^'*^- LXXXIII. vertoont 'er een voorbeeld van by Lett. c. Als men
led. c. zulks bemerkt, verdeelt de Polyp zich gemeenlyk den volgenden dag; gelyk

niet alleen ik, maar ook anderen, nevens my, menigwerf waargenomen heb-

ben. Hoe meer de tyd der fcheiding naderde, des te dunner wierd ook de

Polyp by deze inkrimping; inzoverre dat de beide deelen eindelyk Hechts aan

een draadje fcheenen vaft te hangen; waarop ze eerlang van elkander vielen.

Zodra ze los geraakt waren, toonde ieder deel, door zyne geduurige uitrek-

king en te zamentrekking, genoegzaam, dat het leefde; en binnen vier ofvyf

dagen had het Kopltuk v/eder een Staart, en 't Staartduk was zo wel met

een kop, als met armen, voorzien. Aan de volgende foorten hebbe ik

deze woaderlyke vermeerdering, op eene nog zonderlinger wyze, waargeno-

men i waarvan ik by derzelvcr befchryving nader fpreeken zal.

D*
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De bruine Polyp, mtt hoornvormige armen y die dezelven,

onder alle andere foorten , het langfte kan uitjlrekken.

%. i.

^Tu volgt de derde foorc der Polypen, die ik omtrenc Neurenberg odc-Tar.

^dekthebbe, met hoornvormige armen; dewelke, nadien de koleuri-xxxiv.

dezer Schepzelen, naar maate van de fpyzc, die ze gebruiken, verandert, ligt- tx^uviu
lyk voor ééne der beide voorgaande foorten , of voor de Stroo - geelen , of
voor de Oranje - geelen , konde genomen worden; indien men hunne bruine

koleur alleen voor derzelver kenteken wilde houden. Maar dewyl de onder-

vinding niy, door eene naauwkeurige opmerking, omtrent dezen Polyp, geleerd

heeft, dat hy, door zyn overig maakzel en eigenfchappen van de anderen zeer

onderfcheiden is, zo hebbe ik geoordeeld, hem volflrekt voor eene byzondere
foort te moeten houden.

§. =.

Wy zien deze bruine foort van Polypen, op 7<7^. LXXXIV. in de iRe.TAB.
atie, 3de en \^<i Fig.,, in haare natuurlyke grootte; alwaar de Polyp zich , by ^if^^'^-

ieder Figuur, in eene andere gedaante vertoont. Daarbenevens hebbe ik 'er in,'f^V''*
de 5de Fig., een in de grootfte Vergrooting afgebeeld; die niet alleen zyn lyf, F'g.5.*

maar ook zyne armen zo lang uitgebreid had, als het hem raogelyk was; en
volgens die Afbeelding zullen wy het maakzel dezer foorte van Polypen befl:

konnen befchryven. De Kop c, die in deze geftalte gemeenlyk rond en ver-

heven is, heeft van boven, in 't midden, een ingedrukt rond punt, dat eigen-

lyk den mond uitmaakt; rondsora den kop ftaan de armen, welken ik aan
deze foort op zyn hoogft 8, en zelden 9. bevonden hebbe. Deze Polypen
konnen dezelven langer uitdrekken, dan eenige andere my tot nog bekende
foort; en ik zal niet te veel zeggen, wanneer ik de lengte, als de Polyp de-
zelven ten langfte uitbreidt, op 6 duimen brenge: te metr, daar de Heer
Trembley fchryft, dat zyne van hem gevonden derde foort, die insgelyks zeer
lange armen heeft, en juift dezelfde is, welke ik hier befchryve, haare armen
tot 8 en een halven duim uitftrekte. Maar men heeft hierby aan te merken,
dat deze armen, wanneer de Polyp dezelven zo lang uitfteekt, inzonderheid
van 't midden af aan, tot het einde toe, alwaar ze een klein knopje hebben,
zo dun en teder zyn, dat de fynfte draad van de kleinfte Spin niet dunner
konne weezen; en dat men een Vergrootglas van een duim noodig hebbe, om
het einde van dezelven te zien en te vinden. Van 't midden af opwaarts wor-
den ze aan *t gedeelte, waarmede zy aan den kop zitten, allengskens dikker;

Nnn 2. ook
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Tab. ook bcftaan ze aldaar uit veel grover en naby elkander zittende heldere kor-
i.xxxiv.

j.gjj,_ Ug[ lyf heeft, met den vourigen Oranje- geclen, omtrent eenc en dezelfde

Lxxxvii. gcrtaltc en gedaante; zynde allcenlyk daardoor van den anderen onderfcheiden

,

dat het achterdeel, of de ftaart, merkclyk ranker en dunner is. Men ziet dit

Lrtt. e. achterdeel in onze Figuur van e tot d. alwaar het ook aan 't einde geboogcn
*"

is, en met een klein gedeelte aan dèn wortel van eene Waterlinze vaftzit*.

le/t. e
Dcszelfs koleur is ook helderer, dan die van 't overige gedeelte van Lett. e

en c.
'

tot c; nademaal dit, benevens de kop, buiten de heldere bezooming, meer
donker- dan helder - bruin zy; welke donker- bruine koleur echter menigmaal

verandert; want wanneer de Polyp lang honger geleeden heeft, of naby zyn

einde gekomen is, wordt die koleur veel blecker. Het dikke lyf wordt dunner,

zo wei aan 't kopeinde, als aan den ftaart; hoewel niet op eenmaal, of in

diervoege dat 'er, by de ophouding, cenig lid te befpcuren zy; maar 't neemt

ongemerkt af in dikce.

Behalve het reets gemelde , heeft onze bruine Polyp alle dezelfde Eigenfchap-

pen, die men aan de oranje- gecle foort ontdekt. Hy kan op gelyke wyze

door affnydingen vermeerderd worden; brengt zync Jongen even zo voort;

zoekt zyne fpyzc, vangt, en verteert dezelve insgclyks op dezelfde manier; en

als hy zich van de eene plaats naar de andere wil bcgeeven, gefchiedt zulks

mede indiervocge, als ik van de oranje -gcclc foort bericht htbbe. Zo lang als

deze foort nu haarc armen kan uitflrei;kcn , het welk haar , als gezegd is , bo-

ven anderen eigen is; 20 kort kan ze dezelve ook weder intrekken. En, 't

geen opmerkelyk is , zy worden door de intrekking niet dikker, gelyk die van

de oranje -geele foort, maar fchyncn veel eer hunne gcwoone dikte te behou-

den; en ftaan dan, even als dunne fpiczen, rondsum den kop. Zie een voor-

Fig. 4. beeld daarvan in de 4de Fig. onzer genoemde Tak Voor 't overige vin<it men

ook dezen Polyp in veelerhande gelhlten; waarvan ik 'er hier alleenlyk vier-

crlcien in hunne natuurlyke grootte afgebeeld hebbe. De ifie ƒ'/>. naanilyk ver-

F'g. I. toont 'er een, die zync arnien tamelyk wyd uitgebreid heeft, en het Ijfrechc

«.n 2. uit houdt. In de 2 ie Fig. zkt men "er een, wiens armen veel meer ingctoo-

gcn

* Men zal doorgaans aan zulk een Staart - cinJc , waarmede de Polyp zich vaft zet, eene

foort van knobbel of wrong ontdekken, die eenigiins over 't achteilyf omgeboogen itaat,

en inwendig vlak hol Ichvnt te xyn. Het komt my voor dat de Polyp zich daar mede

vaft zuigt, aan de plaats, 'alwaar hy zich hechten wil. Hy behoeft dezen küerachtigcn wrong

ilccht.s ergens tegen aan te zetten, en inwendig op te titkken; dit doende zal hy, volgens

de bekende Luchtsgclleltcnis, van zelven londsom toe drukken, en zich val! zuigen, 't Is

wyders bekend, dat de Polypen van natuur eene klecverige vochtigheid hebben; dan 't Ichynt

echter, volgens het getuigenis van Gullert , wanneer men een Polyp op de bloote hand

!e"t, en een weinig wryft, dat deze aanzuiging niet zo zeer door die kletverige vochigheid

al? wel door eene andere fooit van aauiuiging gefchiedt, dat ook het gevoelen is van den

Heer Faltoor Goczc.
K l. E E M A N Ni
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gen zyn, en wiens lyf ook korter is. In de 3^6 en 4c1e Fig. zyn 'er twecTAn,

afgebeeld, die elk een jong draagen, met a. en b. getekend. Aan den eerden ''^"'^•^j'^"

is de Haart gantfch uitgerekt, en aan den anderen, in de vierde Fig., is de-ixxxvii.

zelve bykans geheel te zamcn getrokken. Wyders hebbe ik, ten aanzien der'^S-S.

Jongen aan deze Polypen, nog te melden, dat, fchoon 'er de tegenwoordigen^^^^'^^

elk maar één hebben, ik 'er echter aan deze foort veelmaals 2 of 3, doch en *.

zelden meer, gezien hebbe; als mede dat ze niet altoos op dezelfde plaats

ilonden, maar nu achter, dan voor, en ook wel in 't midden van 't lyf hingen.

§• 4-

Tcrvvyl ik, in *t jaar 1753. met de waarneemingen dezer Polypen bezig

was, ontdekte ik, onder dezelven, eenige andere Polypen, die ook wel eene

even gelyke bruine kolcur hadden, en hunne armen buitengemeen lang kon-

den uitllrckken ; doch 'er echter, ten opzichte van 't Lyf en de Jongen, van

onderlcheidcn fcheenen te zyn. Ik vond deze laatfle Polypen juill niet in groo-

ten getale; dan hier en daar zag ik een enkelen onder de anderen. Het on-

dcrfcheid, dat ik 'er aan befpeurde, maakte my zo nieuwsgierig, dat ik 'er

eenigen van verzamelde, om ze in een byzonder glas te doen, en dezelven

wat naauwkeuriger te onderzoeken ; maar ik was 'er dieftyds zo ongelukkig

mede, dat ik ze niet hinger dan 5 of 6 dagen in 't leven konde houden;

waarvan de oorzaak my nochtans, ondanks alle nafpooring, verborgen bleef.

Om deze reden fpaarde ik gcene moeite, maar zocht 'er meer te verzamelen

;

doch het was my niet mooglyk om 'er één, laat ftaan meer, tot aan de

maand Ociobiir toe, te vinden. In die zelfde maand echter kreeg ik 'er zo

veelcn, dat het fchecne, als of ze my met duizenden toegezonden wierden,

Hud ik nu reden my over de menigte te verwonderen, ik had nog ruim zo

veel reden van verwondering over eene andere nevensgaande omftandigheid,

te wcctcn, dat ze buitengemeen veele jongen droegen. Ik nam toen een deel

van de Waterlinzen, die op het water dryven, waaraan ik deze Polypen in

zulk eene groote menigte zag; en deed hetzelve in een ander glas met water,

dat ik, vervolgens, met de Linzen oniroerde. Na dat ik dit een uur in ruil

gelaacen had, ontdekte ik, in het weder helder geworden water, loutere

draaden , als of ze door Spinnen in 't glas gcfponnen waren ; 't welk veroor-

zaakt was, door de menigte van Polypen, die aan de Waterlinzen Iviiigen.

Door het omroeren van 't water losgeraakt zynde, hadden zy zich, het water'

weder in ruft zynde, hier en daar aan 't glas vaftgezet; zo wel op den bo-

dem, als aan de zyden; en gemerkt zy nu ook hunne armen uitftrekten , zo

bragt dit te wege, dat 'er zo veele naar Spinzel gelykende draaden in 't glas

gezien wierden. Had ik , in 't eerfte geval , myne Polypen niet langer dan 5
of 6 dagen konnen behouden ; nu ondervond ik het tegendeel. Zy bleeven

,

van de maand OEiober af, tot aan February des jaars 1754-, in 't leven; zelfs

vond ik ze, geduurende dezen Winter, nog onder het Ys, hetwelk ik van dq

Nnn 3
ovc-
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Tao, overige foortcn niet zou konnen melden. OndertulTchen moete ik evenwel zeg-
Lxxxiv.

gg,,^ jjjt cjie genen, welken ik in den Winter vond, zo vruchtbaar nie:

Lxxxvii. fcheencn te zyn, als die, welken ik in den Herfll gevangen had. Zy waren

niet zo fterk met jongen bezet, en fpreidden ook hunne armen, in dit koud
Saizoen, zo verre en zo lang niet uit, als anders; fchoon zy even zo goeden
eetluft vertoonden, en de rondsom zwemmende Watervloon opvingen en in-

floktcn.

Ik hebbc hiervoorens gezegd, dat deze Polypen, zo ten aanzien van de

lichaams-geftalte, als van de jongen, van die van Tab. LXXXIV. onderfchei-

den zyn,- om nu dit onderfcheid wat duidelyker aan te toonen, zullen wy
Tab. onze LXXXVfte Tab. befchouwen. De lengte van 't lyf dezer Polypen is zei-

J.XXXV. den meer dan een duim; en de Polyp, welken wy in de i^^ Fig. zien, be-
f?' I.

j-cikt die lengte niet eens, fchoon ik hem in zyne natuurlyke grootte afgebeeld

hebbe. Hy hangt met den ftaart aan een grasblaadje nederwaarts,- het lyf is

volkomen uitgeltrekt, en de armen, welker getal in 8 bellend, waren tamelyk

lang. Vergelyken wy nu dezen Polyp, niet dien van de i'^e Tig. op Tab.

LXXXIV., dan komt hy, zo wel in koleiir, als in de gedaante en lengte

zyner armen , nagenoeg met denzelven overeen ,- doch als wy hem naauvvkeuriger

bezichtigen, zo bevinden wy, dat het achterdeel van zyn Ij'f, of de Staart van

dezen Polyp, niet alleen gantfch wit, maar ook zeer dun en teder is; ja dac

hy ter plaatze, daar hy aan 't lyf zit, dunner uitvak, dan aan 't kolfachtig

deel, waarmede hy zich gemeenlyk aan andere lichaamen vafl hecht. Het
daarop volgende lyf, 't welk doorgaans met den flaart eenerleie lengte heeft,

is ter plaatze, daar het zich met denzelven vereenigt, iets dikker dan by den

kop; zo dat het aldaar eene merkclykc afdeeling maake, waardoor de Haart

de gedaante van een fteel verkrygt. Dit zal men altoos waarneemen, het zy

de Polyp zich volkomen uitllrekke, of zich geheel of half te zamen trekke;

ja dat meer is, men ziet het airede aan de jongen, wanneer ze nog aan 'c

lyf der Moeder hangen; weshalve men dit, myns bedunkens, geruft voor een

byzonder kenteken, waardoor deze Polyp van de overigen te onderfcheiden

zy, moge houden. Dat nu ook de Staart van dezen Polyp eene bykans gelyke

lengte met het lyf heeft, is mede aan de ife Fig. te zien; en dat dezelve

die geftalte behoudt, het zy hy geheel of half te zamen gekrompen zy, blykt

F'g' 4. "'^ ^^ 4'^'^ ^^ 5^'^ P^S.- ^^^ betrekking tot de 4de Fig. llaac hier in acht te

en 5, neem«n, dat ik dezelve naar een Polyp getekend hebbe, die nog dik was,

wegens de menigte van zyn genuttigd voedzel ; en nopens den Polyp in de

F*e'6' ^'^^ ^*ë' 'S» 2^s '^fs byzonders, op te merken, dat hy nog een buitengewoo-

nen arm aan 't lyf had, welken hy, niet alleen te gelyk met zyne overige

armen, maar ook afzonderlyk, uit -en intrekken kon; ('t welk ik aan meer

Polypen van deze foort gevonden hebbe;) en dat de tegenwoordige aan den

kop
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itop (lechts vier armen had; fchoon 'er .anders aan deze foorc gemeenlyk 8 ofTAn.

5>, en zomiyds meer geteld worden. LxxKtv.

LXXXVÏJ.

Betreffende nu den aart der Voortteelinge dezer Polypen , tulTchen welke, cu
die van de voorige Tab. LXXXIV., men, als reets gezegd is, ecnig onder-
fcheid befpeurt; ik hcbbe deswcgcns, in de 3de §. pag. 461. gemeld, dat ik

aan de eerllen zelden meer dan ten hoogde drie jongen bevonden had; de-

zelven zaten, gelyk aan de overige foorcen, nu hier dan daar, aan 't lyf,

hebbende hunne koppen, ten opzichte van den ouden Polyp, of om hoog
geheven , of ter zyden rechtuit Itaande ; doch aan dezen vinden wy het te^-en-

deel. Ik hebbe, vooreerfl, aan de tegenwoordige foort nooit gezien, dat de
jongen, hier en daar verltrooid, uit het bruine lyf voortkwamen; zy hin"-eu

altoos rer plaatze, daar het bruine lyf met zyn dikke deel eindigt, en het

dunne deel, of de witte ftaart, een aanvang neemt. Ten anderen, had de te-

genwoordige foort gemeenlyk zes, zeven, acht, en ook wel meer jongen te

gelyk; die echter van verfchillende grootte en ouderdom waren. Ten derden
was 'er geen één dezer jongen, buiten de voornoemde plaats, aan 't lyf der
Moeder te zien; zy Cwamen genoegzaam allen, gelyk de halve doorfneden
van een cirkel, uit een middelpunt voort; en hingen gezamcnlyk met den kop
meer naar den ftaart, dan dat ze in eene rechte linie, ter zyde uitftonden;

ook had ieder reets gevormde jonge Polyp zynen dunnen ftaart. En, 't geeji

ten vierden nog het merkwaardigfte is, was, dat 'er aan ieder jongen Polyp,
fchoon flcchts halfwaflen zynde, reets weder één, twee, of drie jongen zaten;

zo dat de oude Polyp, met zyne kinderen, ook te gelyk kindskinderen droege,

en deswege eene gantfch byzondere vertooning maakte; wanneer niet alleen

de Oude, maar ook de Jongen het lyf uitrekten, en de lange armen uitbreid-

den. Een ieder die dit nagaat kan. zich ligtlyk verbeelden, hoe Verward hef

in zulk een glas, waarin honderd zodanige Polypen waren, geweefl: moet zyn;
wanneer zy allen te gelyk hunne lange en hairdunne armen uitgebreid hadden.

Twee zodanige Voedflermoeders hebbe ikii) de a.Ae en ^^^ Fig.., in haare^f^, 9,

natuurlyke grootte, afgebeeld, onder 't oog gebragt. In de 2 'e pig, vertoonenen 3.

2ich, zo wel de Oude Polyp als deszclfs Jongen, met uitgeürekte lyvcn en
viitgebreide armen; doch in de 3'le Fig. kan zulks alleen van de Ouden ge-

zegd worden; dewyl de Jongen, als ten deele uiti^eftrekt en ten dcelc te za-

raengetoogen, van onderfcheiden gedaante zyn. Zo zonderling nu, als zulk

een Polyp in 't oog valt, wanneer hy, te gelyk met zyne jongen, uitgebreid

vcrfchynt, even zo byzonder ziet hy 'er ook uit, als hy zich weder te zamen-
trekt. Om hier van een des te beter begrip te geeven, hebbe ik 'er een, in

de
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Tab. de 5^2 Ffg., in 'die gedaante afgemaaid; dezelve heeft flechts drie jongen;
Lxxxiv'. Yvaaromtrent ik nog zeggen moete , dat men alleen des Winters en in 't voor-

LKxxvu.jaar zo weinig jongen aan dezelven ziet.

Fig.i.

Deze foort van bruine Polypen met lange armen is, gelyk ik boven reets

fcmcld hebbe, zo ik niet bcrcr wectc, de derde van den Heer Trembley.
hlaar wat behoeve ilc 'er aan te tvvyffclen? Wanneer wy in aanmerking nee-

men 't gene hy 'er zelve van zegt, zal 't ons wel drablykcn, dat het wezen-

Jyk zo is. Hy zegt naamlyk, Mem. I. pag. 22.: „Dat de gedaante van 't lyf

,der Polypen, wanneer ze zich uicgeltrckt vercoonen, aan de drie by hem
„bekende foortcn, niet volkomen cenerlei is. Het lyf der groene Polypen

„neemt, van vooren naar achteren, allengskens af, derwyze nochtans, dat het

.^naauwlyks te merken zy; zo is het ook met de tweede foort gelegen; maar

„de derde is hierin van de anderen onderfcheidcn ; nademaal haar lyf, alleen

„van 't boveneinde tot aan 't midden , en menigmaal tot op twee derde, al-

„lengskens en nagenoeg onmerkbaar afneem:, en vervolgens veel dunner wordt,

„doch dan niet meer tot aan 't achtereinde. Dit deel, 't welk dus dunner is

„dan 't overige van 't lyf, heeft, zegt hy, het aanzien van een Üaart, en kan

-,tot een kenteken der derde foorte dienen.,. Uit dit gezegde blykt genoegzaam,

dat de derde foort van den Heer Trembley even dezelfde is, van welke ik

hier gefproken hebbe. Men zou, wel is waar, konnen denken, dat 'er een

onderfcheid in gevonden wierd; overmits hy zegt, dat ze van 't boveneinde

tot aan 't midden, ofwel tot op tweederde, allengskens afneemt; waartegen

myne foort ook naar vooren toe afneemt. Dan fchoon ik niet weete, waarom

de Heer Trembley zich dezerwyze gelieft uit te drukken, zo maakt zulks

echter geen onderfcheid; doordien zyne Afbeeldingen toonen, dat deze zyne

derde foort ook naar den kop toe dunner wordt,- waarby nog komt, dat ze

even zo lange armen als de myne heeft; en dat het met de vermeerdering

ook zo gelegen is. De Heer Trembley bcfchryft toch, in zyne lilde

Mem. pag. 177. eenen Polyp met lange armen, „die, 14 dagen na de voort-

„komfl: uit zyne Moeder, en 8 dagen na de afzondering van dezelve, wan-

„neer hy wel uitgellrekt ware, ten minfte vyf vierendeel van een duim lang

„was. „ En hy getuigt 'er van, „dat 'er uit deszelfs lyf, op een^ tien jongen

„voortkwamen, waaronder 'er vier of vyf van 7 of 8 linien lang, en acht van

„dezelven reets volkomen in fiaat waren, om hun eigen voedzel te krygen.

„En dat nog meer is, vyf van de laatften kreegen al weder jongen. De een

„had 'er drie, de twee anderen elk twee, en de beide laatften elk één.„

Hieruit nu is klaarlyk te befpeuren, dat de vermeerdering dezer Polypen even

zo gefchiedde, als die van de mynen. Zelfs heeft de Heer Trembley,
volgens zyne lilde Mem. pag. 176. waargenomen, dat 'er uit één dezer Po«

iypen, die nog aan de Moeder hing, een jong, en daaruit weder een jong

voort-
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voortkwam; hetwelk ik tot nog toe niet gezien hebbc. Ik hebbe daarentegen Tae.

waargenomen, dat de Jongen myner Polypen met lange armen alleen op zc-''^"'"^'

kere plaats uitgekomen zyn; terwyl ze by den Heer Trembley aan hetLxxxvu-
bovendeel hier en daar vcrrtrooid voortkwamen; waarby nog komt, dat hy ze
nooit aan 't beneden - deel , of aan den flaart ontdekt heeft. Vermits nu even-
wel myne Polypen, op Tab. LXXXIV. afgebeeld zulks gedain hebben; dat

ze naamlyk op verfcheiden plaatzen van 'c lyf j'ongcn vertoonden; zo begon
ik byna te denken, dat 'er niogclyk tweeërleie foorten van deze bruine Po-
iypen met lange armen waren; ce meer dewyl die zodanig eene affcheiding

by den oorfprong van den ftaart niet vertoonden , als de tegenwoordige;
welke niet alleen zo veele jongen, maar ook kindskinderen diaagt. Edoch,
fchoon ik, in 't begin, de eerften veel meer dan de laatften gevonden hebbe

,

zo hebbe ik ze echter naderhand in 't geheel niet meer gezien; en ik kau
derhalve niet verzekeren, of 'er werkelyk twee foorten van zyn, dan niet.

Uit dien hoofde kan ik geen beflilTende uit(praak omtrent deze zaak doen;
voor dat my bygeval deze foort weder onder 't oog komt. Ik zegge, voor
dat ze my weder oiïder 't oog komt: want, gelyk ik in 'c begin dezer Be-
fchryvinge, of Hiftorie der Polypen, gezegd hebbe, dat ze in de- eene Maand
veelvuldiger dan in de andere gevonden worden , zo kan het ook wel weezen

,

dat ze in 't eene Jaar in eene grooter menigte voortkomen-, dan in 'c ander.

Ik hebbe altans in 't jaar 1753., van Juny tot in September, fomwylen, in

een halven Emmer water, met Watcrlinzen bedekt, op éénen dag veele hon-
derden Polypen verzameld; waartegen ik 'er, in 'c jaar 1754., in een gant-
fchen Emmer vol van zodanig water, op dezelfde plaats gefchept , naauwlyks
twee of drie kon vinden; dat ook wel de oorzaak kan zyn, waarom ik in zo
lang, ja zelfs binnen ettelyke jaaren, geene Polypen hebbe konnen ontdekken.

§ 9-

Byna had ik nog eene omllandigheid , betreffende deze jonge Polypen met
lange armen, vergeeten te melden, hierin beftaande: dat zodanig een jonge
Polyp, die reets weder een jong draagt, zich van den Ouden niet afzondert,

voor dat hy ook omn'ent de grootte des genen, waaruit hy voortgcfprooten

is, bereikt heeft. Alhoewel nu deze Polypen zich even als de anderen, door
uitfpruiting genoegzaam vermeerderen, zo weeten wy nochtans niet, alzo ons
het eigenlyk oogmerk van hun aanweezen tot nog verborgen is, of 'er niet

eene nog fterkere vermeerdering, welke door Eieren gefchieden kon, noodig
zy. Byaldien nu zulks gefchieden zou, op die wyze, als de Heer Trembley
vermoedt dat het mogelyk weezen kan , zo zouden 'er toch geen meer jongen
voortgebragt worden, door de Eieren der Polypen, dan door de uitbotting:

maar als de meening van den Heer De Jussifu doorging, zou de ver-

meerdering door Eieren ongelyk grooter zyn. Dan laat ik my duidelyker

verklaaren. Wanneer de Heer Trembley trachtte te ontdekken, of de Po-
^de Deel ude Stuk. Ooo ly-
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Ta3. lypsn zich oo'-: doar mKiJel van Eieren vermeerderden, (zie zyne Metnolrss
uis.\iy.

p^^^ 196.} 5»-o°'ï ^''^"'^ l^y ^^" '^ ^y^ ^^" verfcheiden derzelven kleine ronds

Lx^xVii. ,,uic\vaflèn, die 'er, door middel van een kon fteeltje, aan valt zaten. Deze
„wareu deels wie, deels geel; en nooit heeft hj' 'er meer dan twee of drie

„aan éénen Polyp gezien: zy vielen, na dat ze 'er een tydhng aangehangen

„hadden, van den Polyp af, op den bodera van 't glas. Hy heeft dezelven

„verfcheiden maaien, zo wel voor, als na de afzondering, waargenomen.

„Eindelyk verdweenen zy allen, uitgenomen één, waaruit veelligt een Polyp

„ voortgekomen is. Hy zegt veelligt , om dat hy 'er niet genoegzaam van

„overtuigd was. Want juifl: ten tyde, toen hy dit uitwas op het naauwkeurigfte

„had moeten gadeflaan, heeft hy zulks twee dagen lang verzuimd. Toen hy
„ 'er nu weder na omzag, vond hy ter plaatze, alwaar hy 't zelve gelaaten

„had, een onvormigen Polyp, die wezenlyk uit een rond liclmara fcheen

„voortgekomen te zyn; en wiens lyf, daar 't aan den bodem van 't glas zat,

„eenigzins uitgerekt was. Het ander einde was nog rond, en aan 't zelve zag

„men drie fpitzen van armen, die begonden uittebotten. Vervolgens wierd de

„Polyp langer, en kreeg de ordenlyke geltalte dezer Diertjes. Byaldien hy nu

„zyne Waarneeraing geen twee dagen lang verzuimd had, en als 'er niet hier

„en daar nog andere jonge Polypen aan 't glas gezeten hadden, zo had hy

„wiskundig konnen weeten, of deze Polyp uit één dier ronde gewafTen voort-

„ gekomen ware.,. Zie daar den inhoud van 't gene 'er de Heer Trembley
van zegt, en 't gene ook de Heer Allamanü, ten opzichte der Eieren,

onderftelt. Hieruit is 't al vry blykbaar, dat deze vermeerdering der Polypen

door Eieren, zo ze op die wyze gefchiedde, niet zeer aanmerkclyk zyn zou;

doch, indien de Blaas, welke, volgens het bericht van Trembley, door

den Heer D E Jussieu aan den Polyp ontdekt is, gelyk hy onderllelde,

vol Eieren geweeft ware , zo zou deze wyze van vermeerdering veel toereike-

lyker weezen. Maar de Heer De Jussieu heeft ook geen tyds genoeg ge-

had, om de zaak zo naauwkeurig te onderzoeken, dat wy 'er met zekerheid

van overtuigd konnen zyn; en, fchoon de Heer Trembley geloove, dat

de Blaas van Jussieu het door hem ontdekte uitwas geweell zy, ben ik

nochtans daarentegen van gevoelen, dat de gewaande Eieren van den Heer

Trembley niets anders zyn, dan die kogels of ronde bollen , welken ik hier

voorens pag. 454. als eene ziekte der Polypen aangemerkt hebbe. Alhoewel

wy nu derhalve nog niets zekers nopens de Eieren der Polypen konnen be-

paalen , zo hebbe ik echter twee gronden , waarop ik onderiielle , dat ook de

vermeerdering der Polypen door Eieren hun eigen zy. Men vindt, eerflrlyk,

in 't voorjaar veele Polypen, die merkelyk kleiner zyn , dan dezulken, welken

door de uitfpruiting voortkomen, zo als ze voor hunne afzondering gevonden

worden. Ten anderen is 't nu bekend, dat niet alleen de Zwammen en 'c

Mos, maar ook de Schimmel, zich door hun eigen zaad vermenigvuldigen.

Zouden dan ook wel de Polypen , dewyl ze eene foort van Schepzelen uit-

maakcn, die deels tot het Planten - eu deels tot het Dieren -Ryk behooren,

hier-
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hierin iets byzonders hebben? Doch laac ons wederkeeren tot de befchryving Tab.
van onzen bruinen Polyp. °lxxxiv.

tot

LXKXVU.

S- 10.

De fpyze dezer Polypcn befiaat, als reets gezegd is, meerendeels in Wa-
tervloon, die, wanneer ze de armen van den Polyp te na komen, en 'er

door geraakt worden, aan dezclven hangen blyven*^ gelyk by Letter <2. inde^^''-«»
de irte Fig. en by Letter b. 'm de 2^0 Pig, te zien is. Maar ontmoet hemf-?- »-

een grooter Infeft, by voorbeeld, een Slangetje, dan omflingert hy hetzelve if,'* f'
met één of twee armen, als boven, by de belchryving der der Oranje -gede

'^* *'

foort gemeld is. Nopens deze Watervloon, die den Polypen tot fpyze dienen |,

heeft

• Dat dit blyven hangen aan de armen der Polypen niet ontfiaat, uit ecne kleeverige Eipen-
fchap der Polypen - armen ; maar verklaard kan worden, door cenc geawinde t' zamentrek-
king der knopjes of kraaltjes, die, als aan een draad gereegen, aan de armen zitten, en het
daaraan raakende Infei£t tulichen zich grypeii, en noodwendig valt houden moeten; meene
ik reets in eene aanmerking op §. 12. iu de belchryving van den Oranjcgeeleii Polyp
genoegzaam aangeweeicn te hebben.

K L E E M A fj N-

f Nadien de Polypen zeer greetigc Dieren zyn, zo zyn ze ook in 't geheel niet keurig op
hunne fpyze. De Heer Treiiibky heett: opgemerkt > dat ze nagenoeg alle ibortcn van kleine
Waterinleélen voor een goeden buit houden. De takkigc of kwajiige tFatevvloon , de Druiven',
draagers, Ae. r00de Slakken- JVormen, het Ocveraas, en andere Waterinfedlen meer, dienen
hun tot fpyze. In 't kort, zy vrceten genoegzaam alles wat hun voorkomt. De Heer
Coeze heeft zelf gezien, dat ze kleine jonge Watermotttn ingeflokt hebben; mitsgaders
kleine V^ifchjes en Vlieg'.n; ook grooter dieren, als IV^Tcrfiakken en diergelyken; allerhan-
de Aardviormeni ja zelfs het Fleefch dient hun, (volgens de ondervindin<T van den Heer
Dr. Schafer, in zyne verhaudeLng van de Arropol)7enO ingeval van nood, tot voedzel.
Even zo heeft de Heer Trewbley lien gevoerd met de koppen van Mugi^en en andere
kleine Vliegen, ja zelfs met grootere inltukken gelneeden Dieren, naamlyk ^Slakken , Re~
gews.'ormen , 't ingewand van Viichen; mitsgaders ook met kleingefneeden ftukjes van
Rund- Lams -en Kalfivleefch ; waarby hy echter opmerkte, dat ze van zodanig vleefch
geene zo volkomen voedzeliappen, als van de hun gewoone waterinfè£len , erlangden. Dan
leveniooze dingen moeten, als men hen dczelvcn wil doen opJlokken, eenigzins in bcwec-
ging gebragt worden ; anders zal een Polyp dezelven zelden aangrypen . maar veel meer
gantfch onverfchillig daar laaten. Wanneer mtn vecle van deze langarmifre Polypcn op ééne
plaats by elkander houdt, en dezelven een tydlang honger doet lydenT kan men zich byns
geen aardiger en zeldzaamer Schouwfpel verbeelden ; dan 't gene zy, zo dcor hunne byzon-
dere beweegingen en de verwiffelende geftalte, die hun lyf aanneemt, als door het gelladig
verre uitltreldcen der armen , om buit te zoeken , voor 'c oog des aanfcliouwers vertconen.
Menigmaal gebeurt het ook, dat een kleine Polyp, die een al grooten Worm bcmagtifen
wil, zyne ftoutheid met het verlies zyner armen betaalen moet; want zulk een voor hem
te magtige Worm wrikt en v/ring: zich, door zyne geweldige beweegingen, uit de armea
van den kleinen Polyp, en rukt ze hem wel eens te gelyk af. Doch ichoon de Polypen de
mccfte Waterinfeften, die hun voorkomen, opflokkcn en verteeren, zo is echter dit merk-
waardig, dat Ze mcb elkander verteeren ^ noch lan ouderen verteerd worde:}. Zy flokken,
<1c een den ander, wel eens, nu half, dan geheel op, maar werpen den opgcflokten weder
«jitj eo men heeft tot nog niet konnen bcfpeuren; dat de een den ^indercii j even als andere

Coo 2 Of-
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Tab. heefc men nog aan te merken, dat ze van vcrfcheiden aart en Tcoleur zyn,
Lxxxiv.

^^^^ fchoon ik hun nu louter roode, dan louter groene Wacervloon tot

LxxlVii. voedzel gave, behielden zy, zo wel als de jongen, die ze hadden, evenwel,

hunne eigen natuurlyke kolcur, zy bleevcn, hoewel de koleur in 'c begin

eenigzins veranderde, vervolgens nochtans als vooren; de bruine Polypen bruin,

de oranje - geelen oranjegeel, en de groenen groen. Voorts is 't, wanneer een

der bruinen, met kinderen en kindskinderen bezet, een buit betrapt en ge-

vonden heeft, vermaakelyk te zien, hoe ieder jonge Polyp zyne uiterfte poo-

ging aanwendt , om 'er deel aan te hebben : 't Icheen my meermaals toe , wan-

neer de oude zynen buit aan den mond bragt, als of de kinderen hem, era

zo ie fpreeken, het brood van voor den mond wilden wegneemen.

J.
II.

Toen ik deze bruine Polypen, die ik in de maand Juny allereerft ontdekte,

niet langer dan vyf dagen in 't leven behouden konde, verioor ik den moed
dat ik 'er, door de infnyding, ooit eenige proeven mede zoude konnen doen:

doch, toen die van de maanden OSiobsr en November langer leefden, vlei-

de ik my met het tegendeel. Dienvolgens fneed ik ze in de lengte en over-

dwars; ja ik ondernam 'er allerhande proeven mede; en fchoon dezelven niet

allen naar wenfch uitvielen ,'Tian ik nochtans verzekeren, dat het my, inzon-

derheid met de vermeerdering en verandering door de infnyding, by deze

foort beter gelukte, dan by alle de anderen. By de oranjegeele foort groei-

den

cpgeflokte Waterinrcaen , verteerd had. De Heer Tremllcy altans heeft zulks aan zyne Pa-
Typen niet bevonden, maar veel eer vyaargenomen , dat zelfs lang uitgehongerde Polypen

geene de minde bevveeging maakten, om elkander aantevallen; en als hy 'er een in de

armen van den anderen bragt, zag hy , dat de laatde den eerften, die aan zyne armen hing,

'er affchudde, en op den bodem liet vallen. Ja, dat meer is, 't is hem gelukt, den eenen

Polyp in de Maag van den anderen te brengen; en de ondervinding heeft hem geleerd dat

zulks voor den Polyp, die in des anders maag gezeten had, niet doodlyk was; zelfs uiet

fchoon zommigen wel vier a vyf geheele dagen in de maag van anderen hadden moeten
blyven, eer zy 'er weder uit konden worflelen. Wat laager nochtans, by de belchryving

dtr groene Polypen , haalt de Heer Rijfel eene herhaalde ondervinding aan , van eene door

infnyding opgefpleeten groenen Polyp, van welken de eene gefpleeten helft een anderen

opflokte , en den/.elven, na verloop van twee uuren, als een groen flym weder uitfpoog.

Of dit nu den groenen Polypen alleen , of ook nog wel den Oranje - geelen , maar dezen

bruinen niet eigen is , gclyk ik ten naaftenby uit de Waarneemingen van den Heer Trem-
Hey betluiten zou , zulks moete ik tot eene nadere ondervinding onbeflift laaten. Onder-
tuffchen heeft de Heer Trembky ook trachten te ontdekken, of niet miflchien de Polypen
van andere grooter Dieren verllonden wierden? Ten dien einde gaf hy aan eenige kleine

Baarzen en Grundelingen , onder de Wormen, welken zy graag nuttigen, ook de Polypen}

v.y flokten dezelven wel binnen ; maar wierpen ze altoos weder uit. Onder de Waterinfcften

,

fchoon zommigen van dezelven zeer greetig zyn , heeft 'er de Heer Trenibley ook geenen

konnen vinden, al had hy ze laaten uithongeren, die een Polyp wilden eetcn: zy vielen

wel, door den honger gedreeven, op een Polyp aan, maar ze lieten hem terftond weder
vaaren, als geen lult hebbende tot die fpyze.

• Kleehann,
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den, als gezegd is, de ingcfneederi deelen geduurig weder te zamen; en ik Tab.

moed zomcyds wel twee uuren vlytig toezien, indien het niet gebeuren zou; ^^^xiv.

ook durfde ik aan dezeivcn flechts alle 12 uuren ééne infnyding doen. By i-xxxvil.

deze foort kon ik integendeel, binnen een uur oF twee, alle de fneden inde
lengte volbrengen, die ik 'er aan wilde geeven; waardoor ik zo veele mon-
Uers van Polypcn kreeg, dat deze Hiftorie, byaldien ik ze allen had willen
afbeelden, veel te wydloopig geworden zou zyn; weshalve ik zulks oveiijodig

oordeelde. Wanneer ik deze Polypen overdwars doorfneed , indiervoegen , dat

ik 'er, binnen één uur tyds, vier of meer ftukken van had, gebeurde hcc
evenwel zeer zelden, dat 'er één onihals raakte; maar behalve de kopllukken,
die weder llaarten, en de flaartftukken , die weder koppen kreegen, wierden
de middelftukken ook binnen vier of vyf dagen weder volmaakte Polypcn,
met armen voorzien; en dat nog meer is, hetzelve gebeurde insgelyks met de
aanihikken gelheeden armen ; alhoewel de hieruit voortkomende Polypen klei-

ner bleeven, dan die, welken uit de lyfltukken ontftonden.

§. 12.

Eindelyk begon deze verdeeling, door de infnyding, waarmede ik dikwerf
gancfche dagen doorbragt, my te verdrieten,- en daarop bekroop my de
nieuwsgierigheid, om deze Monfters van Polypen ook op eene andere en ge-
maklykerwyze voort te brengen. Ik njun vervolgens een goed deel myner
Polypen, en lag dezelven, den een na den ander, op een ftyf papier, ineen
daarop uitgeflorten druppel waters; nam een Lancet, en doorkerfde ieder Polyp,
zo fpoedig als my mogelyk was, zodanig in de lengte en overdwars, als of
ik hem aan kleine ftukken wilde kappen, en onderftellen kon, dat hy meer
dan duizend wonden raoeft ontvangen hebben; zelfs roerde ik den gekorven
Polyp, met het punt van 't Lancet, even als een Bry ondereen. Dit gedaan
zynde, wierp ik ieder Polyp, in een byzonder met water gevuld glaasje;

waarin ze werklyk meer eene foort van Bry, dan Polypen geleeken; en hier-

op wachtte ik af, wat 'er van worden zou. Lnmers had men nu, waarfchyn-
^

lyker wyze, mogen denken, dat deze Bry wel een Bry zoublyven; maar hec
tegendeel gebeurde. Na vyf dagen wierden deze gcftaltelooze en dood (chy-

nende klompen weder leevend, en tot zo veele byzonderc Polypen, als ik

eerlt tot Bry gemaakt had*. Na verloop van den eerftcn dag was 'er nog
wei-

* Deie proefneeming, door welke de Heer Rüfel, uit gehakte, en tot Bry gemaakte Poly-
pen, wederom zo veel byzondere Polypen voortgebragt heeft, toont duidelyk, dat 'er geer»

punt aan de Polypen is, 't welk niet iets weder voortbrengen, of geheel worden kan. De
vaatjes der Polypen zyn genegen zich weder te zamcn te voegen en te vereenigen. Dit
komt veelligt, gelyk de Heer Bonnet reets vermoed heeft, alleen van daar, om dat ze ge»
noegzaam ren cecemaal Lilacbiig van aart zyn. Groeien toch menigmaal eenige vafter

deelen der Vrucht in 's Moeders lichaam, als by voorbeeld, de vingers van een Kind, Mt»
elkander , C hoedanig iets ook wel by vruchten en tedere blaadjes gefchiedt ,) lo is 't zeer

Ooo 3 mw
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Tab. weinig verandering aan te berpeuren; maar, dewyl 'er geen een dierPolypen,

^^'''o'^
gelyk anders wel gcfchiedt, verfmolten was, en zy integendeel in eenen klomp

Lxxxvu.te zamcn getrokken waren, fchiep ik hoop, dat myn bedoelde oogmerk wel

gelukken zou. Des anderen daags befpeurde ik aan de meeften, niet alleen

eene geringe beweeging, maar ook verfcheiden wrattenvormige uicpuilingen;

die ten deele aan deze, ten dcele aan gene zyde ftonden,- ook deels langer,

en deels korter waren; en die, van uur tot uur, in grootte fcheenen toe te

neemen. Op den derden dag waren die uitpuilingen ook daadlyk zo veel langer

geworden, dat ik ze geene wratten meer noemen kon; daarenboven waren ze

meer uitgedyd. Ja ik zag, nog dien eigenden avond, hun uiterfte einde kolf-

achcig; mitsgaders, dat hetzelve met eenige wratten bezet was, die my als zo

veele armen voorkwamen ; nademaal zy zich nu en dan iets langer uitlïrekten.

Toen fcheenen deze Polypen niet ongelyk, aan een geknobbeld, en hier en

daar met takjes bezet Rysje. Ten laatlten had ik, op den vyfden dag, volilrekt

zodanige zeldzaam gevormde Polypen , dat het niet wei mogelyk zy , die allen

te befchryven; aangezien hunne geftake altoos Vv^onderbaar was, het zy ze

uicgeürekt, of te zamen gekrompen waren.

§• 13-

Ik oordeelde het ook overbodig, alle de byzondere gellaken dezer Polypen

afccbeelden; overmits men zich, wanneer men 'er één van ziet, geniaklyk ver-

beelden kan, hoc zy 'er uitzien. Daarom hebbe ik 'er maar één in de 7de

Flg. dezer Tab. LXXXV., by vergrooting onder 't oog gebragt, die my 't by-

zonderfle voorkwam, wanneer hy zj^ne hoofden, armen, lyven, en ftaarten

uitbreidde. Deze Polyp had, vierdagen na zyne inkerving, zes volmaakte kop-

pen gekreegen; welke allen echcer niet evenveel armen hadden, wyders was

hy met drie Ibarcen voorzien , welken hy beurtswyzc gebruikte, om zich ergens

aan vaft te hechten,- ook zag men aan hem nog vier byzondere builen, of

uitwalTen, en de onderfcheiden lyven waren op eene zeldzaame wyze aan

l-tt.c. elkander verknocht. De zes koppen zyn mee even zo veele c. getekend; de

drie

natuurlyk, dat de ftiikken van één en denzclfJen Polyp, en dus ook de (lukken van onder-

fcheiden Polypen, die wederom met de einden te zam engebragt worden, door eene foort

van /uzi/igiiig of inenting {eprocbe ,) (waarvan de Heer Rüfel echter geen proef genomen

heeft,) te zamen groeien. Uit foortgelyke proeven, die R'ófcl, deels met doorkerven, deels

met hakken, deels met llampen, deels met ondereen te roeren, en op andere wyzcn meer,

met de Polypen genomen heeft, blykt ondermflchcn klaar, dat ieder deeltje van hun lichaam,

ieder vezeltje, het oorfprongkelyke der Vruchtbaarheid in zich bevat; en dus als een /f/V»

,

kcera of fpruit aantemerken is, die zich altoos ontwikkelen kan; zoilra 'er zekere om Itan-

digheden bykomen , die de ontwikkeling toelaaten, of aanfpooren en bevorderen. De Hcor

Paftor Goeze zegt daarom met recht: ,,hoc de vooiltandcis van de Epiger.cfn-, en van 't

5, enkele Tuigwerkelyke , zich hier weeten te behelpen, kan ik niet begrypen. Doch irien moet

„niet flechts eenige Artikelen van Bonnet Icczcn, mr.ar zyn gamichc t' zimenltcl ondcrzor-

«Jfca en voor oogcn hebben .<

K L E 1: M A N .'<(•
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drie ftaarcen mcc d; en de .vier uitwafTen met eeee. De grootftc en aanzien- Tab.

lykllc kop, welke in de /7^. bovenaan (laar, had vyf armen; de beide daar-
^^^^'^''

op volgende koppen hadden 'er vier; en de vierde kop had, zoals de onder- lxxxvii.

aanllaande vyfde, flechts twee armen; doch de zesde, die iets korter dan de ^^''- '^^

vyfdc kop is, en benevens denzelven Ibat, had drie armen; invoege dat ik,""
**^^'

van een Polyp met zeven armen, door die inkervingen, een anderen te voor-

fchyn bragt, welke zes koppen en 20 armen had. In 't begin was ik van
gedachten, dat 'er, uit de uitvvafTcn eeee, insgelyks nog andere koppen en
llaarcen zouden voortkomen; zo als aan andere Polypen, waarmede ik dicrge-

lyke proeven genomen had, gebeurd was; maar ik verwachtte zulks te vcr-

geetïch. Myn Polyp, fchoon hy tamelyk levendig fcheen , wilde nochtans geen

fpyze nuttigen; hy wierd alle dagen heldercr van koleur, en cindelyk geheel

wit. Dit is doorgaans by de Polypen een voorteken van hunnen aanftaanden

dood, en zo was 't ook in dit geval; hy ftierf op den twaalfden dag na zyne

geneezing. Van de overige, op gelyke wyze behandelde, Polypen leefden

zommigen, nog wel li dagen langer; doch zy wilden mede geene fpyze ge-

bruiken; bragten geene jongen voort, kreegen geen meer armen, en ftierven,

ten laatllen insgelyks.

5. 14.

Het is ligtlyk nategaan, dat 'er, toen ik deze Polypen met een Lancet aan

üiikken kerfde, te gelyk verfcheiden ftukken, zo van 't lyf als van de armen,

verdeeld wierden; dan dezen verzamelde ik zorgvuldig onderfcheiden , en deed

ze in een byzonder glaasje. Hier op zag ik vervolgens, na zo veele dagen,

uit ieder ftukje, het zy 't van 't Lyf of van de Armen ware, een volmaakten

Polyp voortkomen. Zelfs hcbbe ik, uit het derde gedeelte van een Arm een

volkomen Polyp zien ontdaan. Als zulk een deel des morgens afgezonderd

was, zette het zich, des avonds reets, met zyn eene einde vaft, en Hond
met zyn nnder einde rechtop in 't glas ; den volgenden morgen was het

,

onder aan 't lyf, al bruin , en aan 't boven - einde begon het dikker te wor-

den, waarvan de S^e Fig. een voorbeeld vertoont. Op den derden dag ver- Fig, S.

fcheenen aan het deel, dat de kop worden zou, drie of vier Wratjes, welken

omtrent den avond bereids , korte armen vertoonden , gelyk aan den Polyp van

de 9de Fig. te zien is. Eindelyk zag men, aan den reets wit geworden ftaart,F'S'. 9*'

de afzondeling van het dikke, en nu gantfch bruin zynde lyf; ook was 'er,

tudchen dit en den kop, eene inkerving te befpeuren; en de gantfche Polyp had

het aanzien van de locfe ^ig-ï doch hy bleef wel de helfc kleiner, dan diQ Fig. »o.

genen, welken uit de Moeder voortkwamen.

s- 15.

Vermits het inllukken fnvden van deze Polypen my zo wel en gcmaklyk
ge-
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Tab. gelukt was, hoopte ik met het omkeeren van dezelven, dat ik met andere
Lxxxiv.

j-Qo„cn dikwyls, doch telkens vruchtloos, ondernomen had, nu mede wel te

Lxxxvii. zullen (laagen, dan alle myne daaraan belteede moeite was vergeefTch in 't

werk gefteld. Dewyl intullchen deze buicenlle- binnen -keering eene van de

merkwaardigfte Eigenfchappcn der Polypen is, en ik 'er reets verfcheiden

reizen gewag van gemaakt hcbbe, zo kon het wel weezen, dat de een of de

ander Liefhebber der Infedten, die lull had, ook met de Polypen proeven te

doen, begeerde te wecten, hoe men in die omllandighedcn te werk moeit

gaan. Om nu aan de begeerte van diergelyke Liefhebbers te voldoen, zal ik

hun, uit het Werk van den Heer ïremblev, dat milTchien elk niet bezit,

eenig onderricht daaromcrent mededeclen.

Ik hebbe alvoorens, meer dan eens, gezegd, dat de fpyze, welke de Po-

lypen gebruiken , derzelver koleur menigmaal verandert. Uit verfchynzel wordt

hierdoor veroorzaakt; om dat de Polypen, in zo verre men tot nog heeft

kennen nafpeuren , uit enkele Lichaampjes belhan , die door een flym aan

elkander verbonden zyn, en het fap van de ingeflokte fpyze tot zich trekken.

Vermits nu de Heer Trembley begeerde te weeten, of die Lichaampjes

der buitenvlaktc van de Polypen het Sap, even als de binncnllen, inzoogen,

zo viel hy op de gedachten , om een Polyp om te llroopen , of het binnenfte

buiten te keeren, en zulks gelukte hem ten laatllen, op de volgende wyze,

gelyk in zyne IF. Mem. pag. 255. te zien is. ,,Hy liet naamlyk den Polyp

„een Worm inflokken; en toen dezelve dit aas binnen had, begon hy zyne

„Proefneeming. Want om zo lang te wachten, tot dat de Worm meerendeels

„verteerd was, zou niet goed geweeft zyn. Hy lag den Polyp, wiens maag

„ tamelyk gevuld v/as, in de holte van de linkerhand, in een weinig waters;

„hierop drukte hy denzelven, met een zagt Penceel, en wel van achteren

„iets fterker dan van voorcn. Op deze wyze dreef hy den Worm, uit de

„Maag van den Polyp, naar den Mond, welke daardoor gedwongen wicrd

„zich te openen; toen -liy voorts den Polyp nog verder met het Penceel

„drukte, wicrd de Worm, ten deele, ten monde uitgedreeven; en het ach-

„terde gedeelte der Maag was in zo verre ledig. De Worm, ten monde uit-

„ komende, noodzaakte den Mond zich des te vvyder te openen, inzonderheid

„dewyl hy 'er dwars voorkwam. By deze gelleltcnis van den Polyp, nam de

„Heer Trembley denzelven, met alle mogelyke voorzichtigheid, om hem

„niet te kwetzen, uit het water; en bragt hem op den rand van zyne hand,

„welke iets vochtig gemaakt was, opdat hy 'er niet te vafl aankleevcn zoude.

„ Voorts dwong die Heer den Polyp zich geduurig korter te zamen te trekken

;

„en veroorzaakte daardoor, dat zich de Maag, zo wel als de Mond, meer

„en meer verwyderde. Hierby moet teffens opgemerkt worden, dat de \Vorm

., reets ten deele uit den Mond zynde, denzelven geltadig open hield. Dus
«ver
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^,ver gekomen zynde nam de Heer Tremblev, met de rechterhand, een Ta».
„ hair van ecne Varkens borflel , dat camelyk dik en ftomp was ; en hield het- lxxxiv.

„zelve, gelyk men een Lancet by eenc' Aderlaating vafthoudt. Voorts zette lxxxvii.
„hy het llompe einde van dat hair aan 't achter einde van den Polyp; hec
„welk hy dus te gemaklyker in het ledige van de Maag kon drukken, ora
„dat dezelve, door het uitdrukken van den Worm, des te ruimer geworden
„was. Hoe meer nu de borltel, door eene zagte drukking, voortging, des te
„meer wierd de Polyp al omgekeerd. Wanneer dan de bortlcl eindèlyk toe
„aan den Worm komt, die den Mond open houdt, dryft zy 'er denzelvea
„uit, of gaat 'er voorby; en komt, met het achterfte deel van den omge-
„ keerden Polyp bedekt, ten Monde uit. Vermits de Mond dan tamelyk wyd
„geopend is, kan dezelve zo ligt niet bezeerd worden. Zonuyds is de Polyp
„gantfch omgekeerd; en dan zit 'er, als wel te begrypen is, de borftel nóg
„in; de buitenvlakte is dan de binncnvlakte, die het borftelhair omnn<>-t; cii

„dus is het gene uitwendig was, het inwendige geworden. Inmiddels" was,
„daar het bezwaarlyk valt, om de verfchillcnde deelen van een Polyp, buiten
„het water, te onderfcheidcn , de omgekeerde Polyp, aan het borftelhaii

„hangende, mede niet wel van een niet omgekeerden te onderfcheiden. Der-
„ halve nam de Heer Tremel e y, op dat hy te beter overtuigd mogte wor-
dden, dat zyne onderneeming volkomen gelukt was, het borftclhair met de
„linkerhand uit de rechterhand, en greep met deze een VergrootK-las. Hierop
„deed hy den Polyp weder in een glaasje met water, dat hyV de hand
„had; toen kon hy alles duidelyk zien, en, de huid van den Polyp befchou-
„ wende, ligtlyk oordeelen, of hy omgekea-d, en of de binnenvlakte de
,;buitenlk geworden ware. Dan, hierby niet bcrudende, overtuigde hy zich
„daarvan ook nog op eenc andere wyze. gelden kan een Polyp, door die
„beweeging, welke zyn achterftc omgekeerde deel ten IMondc uirdryft, ge-

„ heel omgekeerd worden. Byaldien men hem , terwyl hy nog aan 't einde van
„'t borflelhair hangt, in 't water brengt, ziet men doorgaans, dat het achter-

„fte omgekeerde deel wel uit den Mond gegaan is; maar men bcfpeurt teffens

„nog een iluk van den Polyp, dat niet omgekeerd is; naamlyk het voorfte
„einde van den Kop, waaraan de armen zitten. Om dan de omkeerin^ van
„den Polyp volmaakt te hebben, zo neemt de Heer Trembley, terwyl hy
„het met den Polyp nog bedekte einde van 't borllelhair geduurig in 't wa-
„ter houdt, met de rechterhand een Penceel; keert door middel van 't zelve,

„ het overig gedeelte van den Kop om ; en fchuilt vervolgens den Polyp van
„ het borftclhair af*.„ Diergelykc omgekeerde Polypen hebben, in 't vervolg,

niet

* Vermits de Heer Baker ook de proef genomen heeft van het omkeeren der Polypen, zo
zal ik. hier de Handgreepen, die hy 'er by gcbinikte, nog melden. In zyn Èf^i fur
l' Hijloiie naturelle des Polypes &c. pag. 281. gcctt hy ons desvvcgens het volgende berigr.

I. Om dat hy de allergrootfte Vliegcnvv.'rmen niet magtig worden kon, nam hy een

langf

^de Deel 2 ds Stuk. Ppp
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Tab niet alken hun vocdzel genuttigd, gelyk te voorcn, maar ook nog lang ge-
Lxxxiv. leefj^ en jongen voortgebragt ; ja, dar meer is, de jongen, die reces aaneen om-
Lxxxvu. gekcerden Polyp zaten, door die omkeering binucnwaarcs geraakt, en nog

niet ryp waren, hicbbcn zich van zclven omgekeerd, cii zyu dus weder aan de

buiten zyde der Moeder gekomen.

S' 17-

Na deze uitweiding, waartoe de omkccring der Polypcn my gelegenheid

gaf, kcere ik weder tot myne bruine Ibort. iNadicn ik op de voorgaande Tab.

T^.B. LXXXV. in de ada en 3de Flg. twee dezer Polypen, in hunne natuurlyke
LXXXVI^ groot-

langftaartigeii Polyp , en gaf hem den grootften Worm , welken hy vond . dien de Polyp

niet geheel kon inllokkcn. Binnen ecu kwartier uuis lud de Polyp den Worm ingeüokt,

maar alleen in 2.0 verre, dat 'er nog een gedeelte van uit xyn bek hing.

2. Hierop nam hy den Poiyp, met cene tot een Ichopje gefneeden fchacht, van de zyde

van 't glasj en lei hem op een rtukjc nat Papier.

3. De verdere uitwerking verrichtte hy op deZe wyze. Hy maakte het papier op de tafel

met fpelden vaft; voorts hield hy het uitftcckende einde des Worms met een tangetje valt;

en te gelyk drukte hy , met den kuop van een klein fpeldje , dat met xyn fpits in een

handvatzel geftoken was, den ihart van den Polyp zagt en langkzaam opwaarts. Na vcr-

fchciden Proefneemingcn , (zegt de Heer Baker vervolgens,^ kwam, door middel van 't

. vafthouden de; Worms, en het toedrukken der fpelde, de Maag, waarin een gedeelte des

"Worms te zamengcvouwen lag, te gelyk met den Worm , uit den Mond des Polyps te

voorfchyn; en öe Staart volgde met de fpelde. Op deze wyze wierd de Polyp gantfch om-
gekeerdj en dewyl ik de fpelde niet durfde te rugge trekken, maakte ik dezelve van 't

handvatzel los, en toog ze door den Mond des Polyps weder uit. Het is buiten tegenfpraak,

gelyk de Heer Goeze ook ondervonden heeft, dat men, by zodanige proefneemingen , een

klein Speldje altoos beter zal bevinden, dan een Borltelhiir. De huid, die zich daaromheen

fluit, vat het knopje van 't Speldje beter, en het zal den Polyp zo ligt niet kwetzen,
als een Ziwynsborilelhair , hoc ftomp het ook zy. Ondertuffchen it deze omkeering der

Polypen niet alleen ééne van de zonderlingfte proeven van den Heer Treinbley, maar hj
fccctt ook eenige Polypen zodanig in elkander gepropt , of ingeënt, dat hy ze verdubbeld

,

en genoegzaam van tvwe één gemaakt heeft. Daarenboven heeft hy doorgefneeden en van
elkander gefcheidcn (lukken van Polypen te zamen gepropt,' en dus de proef genomen, of

de ftukken van onderfcheidec Polypen niet te zamen zouden groeien. Dit laatfte is hem
echter niet gelukt ; maar hy bekent ook , dat hy deze proef niet voorzichtig genoeg behan-

deld had. Wilde ik hier wyders alle zyne gedaane proeven aanhaalen, zo zou my tyd en
plaats ontbreekeni waarom ik den Onderzoeker der Natuurlyke Hiftorie liever wyze naar

de vierde Verhandeling van zyne Hiftorie der Polypen, waarin hy ze omftandig befchryft.

Intuflchen heeft de onvergelykelyke Heer Bonnet, over foortgelyke wonderbaare vcrfchynin-

gen, die door zodanige onvermoeide Proefneemingen voortgebragt worden, in zynefchoonc
Bedenking ever de Natuur, doch inzonderheid in zyne Conliderations fur les Corps org».

nifés, van het aéjile tot 272fte Artikel, zeer bevatbaare en leerzaame Verklaaringen mede-
gedeeld. Het door hem deswegens voorgeftelde, mitsgaders 's Mans gedagte over de Ziele der

Polypen , inzonderheid over de vermenigvuldiging der in ftukken gc&eeden en tot Hydraai
gemaakte Polypcn , te vinden in het lilde Kapittel van zyn Tweede Deel der Confiderati-

pvs fur les Corps organifés, is zo overwaardig om van de Liefhebbers der Natuurkunde

met aandacht geleezen te worden, dat men dien Schryver, van wegen zyne icherpzinnigc

roorftcllingen , nopens dit onderwerp, niet genoeg kunne roemen.

K L E E M A N .N.
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grootte afgmaald hebbe, welken, niet alleen Kinderen, maar ook Kindskinde-TAs.

ren draagen; zo zal ik, ter meerder duidelykheid, nu nog toonen, hoe ni
?'''"'*'''•

zulk eene Voedllcrmoeder voorgekomen is, toen ik haar, door één mynerJ.xxxvii'

kleine, enkelvoudige, Vergrootglazen, met een brandpunt van anderhalve linie,

befchouwdc. Met eencn op deze vvyze vergrooten Polyp hebbe ik de gantfchc

Tab. LXXXVI. gevuld; waarop ik, evenwel, nog geen ruimte genoeg gehad
/OU hebben, wanneer ik den Polyp, naar gerade zyner vergrootinge , met vol-

komen uitgeftrekte armen had willen afbeelden. Hierom hebbe ik hem voor-

gelteld, zo als hy 'er uitziet, wanneer hy zyne armen geflingerd nederwaarts

hangende houdt; welken hy anders ook dermaate weet uitteltrekken dac der-

zelvcr korrels, door middel van een teder draadje aan, en zo verre van ei-

kander hangen, dat 'er nog wel tien anderen tunbhen beiden konden zitten.

Om die zelfde reden hebbe ik ook, wegens .gebrek aan ruimte op de Plaat,

den Staart van dezen Polyp zo lang niet vertoonc, als hy hem menigmaal wel
uitllrekt; aangezien hy denzclven wel tweemaal zo lang als zyn lyf kan maa-
ken; hetwelk echter zelden gebeurt; gemeenlyk heeft de Staart eene gelyke

Ipngte met die van het lyf, zo als ik meermaals gezegd hebbe.

§. i8.

In deze Afbeelding op onze Tab. LXXXVI. nu, is de Kop van den ouden

Polyp me: a. getekend , en in denzelven ziet men boven , in 't midden , den Lett. a.

mond, die gemeenlyk als een ingedrukt punt is. Het kolvenvormig einde van

den dunnen, witten. Staart wordt door h. aangeweezen; welke ook hier, even^^"» *•

als by de oranjegeele foort , aan den uiterften rand eenige tedere vezels heeft,

die zich min of meer by de vezels der Uyen laaten vergelyken. Deze Staart

is, ter plaatze, daar hy aan \ dikke einde van 't bruine lyf, gelyk een fleel,

vafl zit, merkelyk dunner, dan aan zyn uiterfle einde; en daar deze beide,

zo wel in koleur als in dikte, verfchillcnde deelen aan elkander zitten,

hebbe ik altoos de jongen van deze foort van Polypen zien hangen ; het zy

'er minder of meer aan bevonden wierden. Aan onzen tegcnwordigen afge-

bcelden Polyp telt men, de Kinderen en Kindskinderen te zamen gerekend,

niet meer dan 1 3 jongen ; die van verfchiUenden ouderdom , en bygevolg ook

ongelyk van grootte waren, 't Zou nochtans wel kunnen weezen, dat dezelve

in vroeger tyd meer Jongen gehad heeft, en dat 'er zich reets eenigeu van

afgezonderd hadden; vermits ik dikwyls aan zodanig eene Voedftermoeder meer

dergelyke Kinderen, die ook reets weder jongen hadden, gevonden hebbe.

Aan de tegenwoordige zaten }> Kinderen, en 5 Kindskinderen', alhoewel

nog

• Tot hier aan toe heeft men by de Polypea ^ee:i we^enlyke paaring, ea geen onderfclieid

des geflachts kennen befpemen. Zy fchyneu de, jTclyk de Heer i(fl»«*f , in 'c "iofi^ Artikel

lyner CoHpdiration% fur les Corps organiféi aanmerkt, Diet alleen waare ^iidrogynen{d3X ii ,

Heimaphiodittn of Twccgcllachten
,
) uiaar nok ia 't algemeen van alle gedachtj - foort fae •

Ppp 2
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Tab. nog gcene van deze Kinderen, om zo te fpreeken, mondig, of in ftaat waj
Lxxxiv. Qi^ 2yn eigen voedzel te konnen zoeken. Zes derzelven , die de oudllen waren

,

Lxxxvii . hadden wel hunne behoorelyke armen, maar niet in gelyl;e volkomenheid; ook
hadden zy akeraaal geen jongen. Het grootlle, en bygcvolg het oudile onder

hen, had alleen vyf armen, eu alle de overigen flechts vier: behalve deze zes

Kin-

roofd en van geenerlei geflacht te zyn. Want alle de Waarneemingen, tot hier toe met de

Polypen ondernomen, hebben desaangaande de volgende by7,onderheden geleerd.

1. Een jonge, der Moeder afgenomen, Polyp heeft de gcmeenfchap van een anderen Polyp,

tot zylie voortplanting, niet noodig.

2. Hieruit volgt, dat zulk een Polyp de hoofdftoffcn zyner Vruchtbaarheid in zich heeft,

•/oor dat hy van de Moeder afgenouien wordt , dewyl hy zichzelven vervolgens , zonder

toedoen van een anderen , vermenigvuldigt.

3. Dit vooronderftelt, dat de Moeder hem die hoofdftoffe mededeelt, terwyl hy nog met
haar vereenigd is. En zulks heeft plaats , fchoon 'er deswcgen , tuflchen den kop of de
armen der Moeder, en den kop of de armen van den jongen Polyp, geene gemeenfchap

gewceft zy: want de Heer Trembky heeft een jongen Polyp, die nog als een eerft uitge-

loopen knopje aan de Moeder zat, indien toeftand van haar afgezonderd, in een glas alleen

gezet ; en gezien , dat dezelve langer wierd , armen kreeg , en zich vermeerderde.

4. Verder heeft men opgemerkt, dat de eene jonge Polyp even zo min, op die vvyze,

door een anderen jongen Polyp bevrucht wordt, die te gclyk met hem uit dezelfde Moeder
gefprooten is.

5. Waaruit men dan beOuit, dat zyne bevruchting, indien hy dus zichzelven bevruchte»

op eene tot nog onbegrypelyke wyze moet gefchieden.

Het is iets byzonders, dat alle Dieren, die zich Zonder paaring vermeerderen, inderdaad

niets knoppigs aan zich hebben. „ Verbeeld u ( zegt de Heer Bortnit in 't IXde Deel zyner

„Bedenkingen over de Natuur, in 't Eerfte Hoofdftuk ) een Dier, waarin de Eieren, of de
„kiemen, overal verftrooid zyn. Onderllel, dat 'er geen enkel punt aan zyn gantfche Lichaam
„zonder één of meer kiemen zy. Onderftel veider, dat alle die kiemen uit zichzelven vrucht-

„baar zyn, en dat ze tot hunne ontwikkeling flechts toevallige otnftandigheden noodig heb-

3,ben. Onderftel nog daarenboven, dar alle de tot het leven benoodigde declen door het

5,gantfche Dier, gelyk de kiemen, vcrfpreid, en aldaar tuflchen eene dubbele, vleefchige en

-, genoegzaam liUigc huid zitten, die eene foort van gedarmte of zik verbeeldt, en het

„Dier zelve is. Deze verbeelding kan u eenigermaare den toeftand der Polypen doen be-

j.grypcn, en de verklaaring van die wonderen, waarover gy verftomt ftaat, zal u verder

5, niets anders, dan als eene V/ysgeerige fpeeling, voorkomen. De oplofllng van alle deze

3, kleine natuurkundige voorftelliiigen, die zo verward en ingewikkeld fchynen, zal alsdan

j, flechts een gevolg zyn van eene voorafgefchikte bewerktuiging , welker zekerheid ons zeer

9, veele gebeurteniflèn beveftigen.,. Voor 't overige dient wel opgemerkt te worden, dat de

Heer Bonnet, v/anneer hy zich v.an 't woord Kiem (anders Keem, Keen, dat is, fpruit of'

fcheut } by de Polypen bedient , daardoor in 't algemeen ieder voorafgefchikte Organifatie

of bewerktuiging verftaat, waarvan een nieuw wezen, of een nieuwe Polyp, een onmiddel-
baar gevolg is. Hierom zegt hy wyders: „Gy hebt gezien, dit de Polyp zich natuurlyker-

wwyze door uitfpruitzels Vermenigvuldigt. Deze uitfpruitzels nu, ontftaan niet uit de fappett'

1. van den Polyp, /y komen niet onmidiiclbaar uit de vereeniging van Zekere deeltjes voort;

„zy worden in geen vorm gemaald. Deze Uitfpruitzels, ik herhaale het nogmaals, die we-
„zenlyke Polypen zyn, beftonden vooraf gantfchlyk in 't kleine in de Kiem, onder de huid
„der Moeder; zy komen zich ontwikkelende te voorfchyn, en de Moeder voedtze, gelyk

„een Boom zyne takken. Een Moeder - Polyp , aan welke veele Polypen- geflachten te gelyk

j, zitten» die met dezelven een Stamboom uitmaakt, fchynt ons duidelyk genoeg te zeggen,

„dat alle de geflachten in het eerfte, gelyk het tegenwoordige in het voorgaande, vervat

„zyn geweelt.,, .
•

Kle£Mann«
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Kinderen waren 'er nog twee , doch zonder kop of armen. Drie dezer Kinde- Tab.

ren, met ccc. getekend, liadden elk een jong, door ggg. aangcweezen; het ^''^(f/^'

vierde d. had twee jongen , van welken 't grooclle e. reets met twee armen lxxxvii.

voorzien was; doch het kleinfte ƒ vertoonde zich nog als een klein wratje.
^^^'•"'"'

Twee dezer Kinderen, gemerkt met hh. hadden in 't geheel geen jongen; enyff'^j'*
aan de beide laatllen ;/. waren zo min jongen, als armen en koppen te be-en»/.

Ipcuren. De oude hier afgebeelde Polyp had, wel is waar, flechts zes Armen;
des men zoude mogen denken, dat de uit hem voortkomende jongen 'er niec

meer zouden krygcn; maar dit is geen gevolg; want ik hebbe meer dan eens

gezien, dat de jongen, zelfs na dat ze reets van de Moeder afgezonderd wa^
ren, nog meer Armen kreegen.

In de voorige befchryving van Tah. LXXVI. §. 6. hebbe ik gezegd, dar,-

by den Stroogeelen Polyp, de afzondering der Jongen van den Ouden binnen-

8 of 9 dagen gefchiedde; doch, by den Oranjegeeten, binnen 5 dagen; en
hierin komt deze onze bruine foort m.ec den laatllgemclden overeen. Voor zo-

verre ik, door de ondervinding, aan eene groote menigte van Polypen geleerd

hebbe, gefchiedt hunne fterklle vermeerdering meeft in den Herfll: want in-

gevalle zich, omtrent dezen tyd, een paar jongen van den ouden afzonderde,

zo wierd die verlies, meeftal, binnen twee of drie dagen, vergoed, door de

uitfpruiting van een nieuw jong, dat zich in de gedaante van een Wratje ver-

toonde*. Dan, met de aannadering van den Winter, nam deze vermeerdering

weder allengskens af; zo dat 'er aan zulken Polyp naauwlyks twee of drie-

en-

* Alhoewel men. raalcende de Armpolypeni nog niet met zekerheid ondervonden hebbe, dat

ze zich ook door Eieren vermeerderen, zo kunnen zy zich nochtans, door het uitipruiten'

der jongen uit hun lyf, en door de hun eigen zynde verdeeling, grootlyks vermenigvul-

digen. De Heer Trewbley heeft getoond, dat één enkele Polyp, in den tyd van twee Maan-
den, 45 jongen teelen kan; en 'er ongeveer 20 in ééne Maand voortgebragt heeft. Dan de-

wyl dit alleen van de op elkander volgende jongen, of eigenlyke Kinderen, te verlhan is,,

zo zal het aantal der jongen nog vry grooter worden, wanneer men, gelyk de Heer Dr.

Schèiffer, in zync Verhandeling van de yinnpolypen van pag. 41 tot 46. gedaan heeft, ook
de jongen van de jongen , of de Kinderen , Kindskinderen enz. 'er by neemt. Want dewyl
ieder jonge, Polyp in ftaat is , om ' binnen 4 of 5 dagen weder jongen voort te brengen , io
kan een Polyp zich, reets binnen 5 Maanden, tot in het sofle gelid vermeerderen; en ten

einde der j&e Maand eene Moeder van 25 , 457. Nakomelingen zyn. Welk eene ontzachlyke

Vruchtbaarheid zonder Paaring en zonder Eieren ! Wat verder nog hunne vermeerdering

door Eieren betreft, daaromtrent verzekert ons de Heer Schaffer, in de gemelde Verhande-

ling pag. 68, 72. enz., dat hy, zo min als anderen, eenige zekerheid desaangaande beko-

men heeft. Echter houdt hy de uitgefchudde of afgevallen korrels geenzins voor eene ziekte

van den Polyp; nademaal hy 'er veelen gezien heef, die 'er uiet aangeftorven zyn. Zy komen
hem voor, als eenigermaate ontwikkelde en ter voortgroeijinge bekwaam gemaakte korreltjes;

senftcmmig waarmede ook de Heer Trembley getuigt, dat hy zelve 'er een Polyp zich uit

heeft zieu ontwikkelen.

Ppp 3 Kleemann»
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T
LXVXI
AC. enkele jongen voor den dag kwamen. Echter bi'ipeurde ik, voor dat deze

^^^l^' foort van vermeerdering ten einde liep, aan de nieellen dezer Polypon nog
Lxxxvti twee byzondcr merkwaardige andere foorten van vorraeerdering,- weiken ik nu,

volgens beloften in §. 36. van Tab. LXXXIII. gedaan, thans belclu-yven zal.

S- 20.

Eéne dezer vermeerderingen gefchiedde door de Armen , van welken zich eea

deel afzonderde, dat, binnen 5 dagen, weder een volmaakte Polyp was. Ik
Leti. K.

iy^]j]jQ zuii,;s allcreerll: aan twee Armen van dezen Polyp, op Tak LXXXVL
*""

' afgebeeld, ontdekt. Eene derzelvcn was by Letter, k,, ter plaatze, daar liy

gewoonlyk op zyn dunfle is, buitengemeen dik; de andere was omtrent ter

zelfder plaatze, als bier met /. aangeweezen is, ongemeen opgeloopen; doch

in 't midden had hy eene foort van inkerving, even ais of hy daar te zamen
gebonden ware; en dit gaf my aanleiding, om op deze beide dealen vlytig te

letten. Den volgenden morgen zag ik , dat hoc bovendeel van den arm , die

als re zamen gebonden had gefcheenen, zich van het onderdeel afzonderde;

vervolgens tamelyk te zamen kromp, en zich in 't begin zelden, doch nader-

hand dikwyls uitrekte , en dan ook naderhand van tyd tot tyd korter wierd , tot

dat het ten laatile, gelyk de afgefneeden armen van Tak LXXXV. Fig. 8,
o, 10. de geltalte van een volkomen, doch eenigzins kleiner Polyp, aannam.

Hetzelfde gebeurde ook met den arm Letter k. Vervolgens groeiden de beide

armen van den ouden Polyp, waarvan de voorfle deelen zich afgezonderd

hadden, binnen drie dagen, weder zo dun en lang, dat men het geleeden

verlies in 't minfle niiet meer befpeurcn kondc. Betreffende nu de andere ma-

nier van vermeerdering, die ik nu moell laaten volgen, dezelve zal ik zo lang

verfchuiven, tot dat ik het aangetoonde op Tak LXXXVl. gcheellyk afgehan-

deld hebbe.

§• il-

Meer dan eens, hoewel zelden, bebbo ik aan zoJanigc Polypcn, die met

jongen bezet waren, en wel voornaanilyk aan de zulken, die, buiten deze

jongen , geene jongen meer voortbrngten , waargenomen , dat ze aan hun lyf

,

niet verre van den kop, vecle heldere doorzichtige blaasjes, van verfchiilende

.grootte en geftaltc, hadden. Dit kwam my in den eerden opllag zo vreemd

niet voor, om dat ik reets verfcheiden reizen gezien had, dat zich nu eens

v.-einigen, dan eens veclen van de korrels, waar uit de lyven en armen der Po-

lypen fchynen te belhan, zo wel van 't lyf als van de armen, afzonderden,'

vooral wanneer het levenseinde des Polyps naderde; op welke tyden ik zom-

tyds geheele, en dikwyls halve armen in louter zulke kleine korrels zag

vervlieten. Ter dier oorzaake hield ik deze heldere en doorzichtige blaasjes aan-

vangklyk mede voor diergelyke korrels; te meer, dewyl ook de Polyp, wan-

neer
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neer dezelven voor den dag kwamen, kort daarna fticrf. Zelfs had ik 'er nogTAS.

het rccluc denkbeeld niet van, toen ik ontdekte, dat zommigcn dezer blaas- '"^'^^^j^'

vormige lichaampjes, en wel de grootllen, de gedaante van een 'rheekopje,f.xxxvir-

of halven hollen kogel hadden; zo als 'er op onze Tab. een paar met mmM'^""^'
getekend te zien is; en teffens befpeurde, dat ze met twee uitlleekende en
tegen over elkander liaan Je Spitzen voorzien waren; door welken zy in 'c

water eene foort van wervel veroorzaakten; als mede gewaar wierd, dat ze

veelerleie kleiner Infeden dan zy waren, mitsgaders andere voorkomende din-

gen, inzoogen, of van zich afllieten. Dit nagaande, was ik op het punt van 't

gevoelen der genen toe te itemmcn, die van gedachten zyn, dat de Armpolypen,
wanneer ze in lang geen fpyze door den mond nuttigen, evenwel daarom niet

vallen; maar, door middel van deze ten dien einde geopende Lichaamen, hun
voedzcl bekomen en inzuigen. Edoch, toen ik deze zogenaamde korrels, of
blaasjes, verder wat naauwkeuriger befchouwde, wierd ik eindeiyk overtuigd,

dat dezelven geheel iets anders waren. Ik zag ten klaarlle dat zommigen zich

van den Polyp afzonderden, met eene fnelle beweeging, in 'c water heen en
weder zwemmende, hunne gellalte op veelerleie wyze veranderden, en ten

laatlte weder aan den Polyp gingen zitten. Dit overtuigde my zonneklaar, dat

het niet anders dan eene foort van Luizen was; die, door hun maakzel, al

vry veel vcrfchillen, van die genen, welken op Tab. LXXXIII. in de 4**^

Fig. door Letter eeec. aangeweezen zyn.

§. 11. -

Ik hebbe boven gezegd, dat de Luizen, zich van den Polyp afzonderende,

liaare geftalte veranderen, en thans zal ik zulks nader aantoonen. Zomwylen
hadden zy de gedaante van Letter ?;.,• en dan geleeken ze meer naar i^''. "•

een tafelbord, of ondiep Theefchoteltje , dan naar een lichaam; zomwylen toogen

zy zich, in 't zwemmen, zodanig tezamen, dat ze meer naar een Ei geleeken

,

gelyk ze by pp. vertoond worden; en in die gedaante hebbe ik 'er ook \QQ-Lett. p

p

len, hoewel iets kleiner, aan den Polyp zien hangen, zo als by de Letters oo.^fit'0'>'

te zien is. Geen wonder derhalve, dat zowel ik, als anderen, dezelven voor
korrels, waaruit de Polyp beflaat, gehouden hebben; inzonderheid wanneer ze

aan de armen zaten; welker korrels inderdaad volkomen gelyk zyn aan deze

te zamen gekrompen Luizen. Men vindt zo veelerleie foorten van deze kleine

Luizen, die haar voedzel van andere Water - Infeéten trekken, dat het niet wel
mogelyk zy, die allen op te tellen: uit welken hoofde wy, ook door de befte

Vergrootglazen, menigmaal bedroogen, en tot allerhande verkeerde begrippen

verleid worden.

§• 23.

Na dus een vcrflag van deze byzonderheid gegeeven te hebben, ga ik over

rot
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Tab. tot de tweede zonderlinge vermeerdering van onzen bruinen Polyp. Dezelve
Lxxxiv. gefchiedt door de verdceling van zyn lichaam , zo als ik van den Oranjegeelen

LxxxviiPolyp reets aangemerkt hebbc; dan deze verdeelt zich Hechts eens; maar de

tegenwoordige bruine foort verdeelt zich wel tot twee -of driemaalen toe^

.en daarenboven hebbe ik befpeurd , dat zelfs de nog aan hem hangende jongen

zich van elkander afzonderen. In den Herffl van 't jaar 1753. had ik eene

groote menigte dezer bruine Polypen verzameld, onder welken de meeden 5,
6,7,8 jongen droegen , die deels al weder jongen hadden. Uit deze menigte

koos ik de kloeklle Voedftcrmocders uit, om ze in byzondere glazen te zet-

ren, en den Winter door te houden, ten einde te zien, hoe lang zy zich,

door 't voortbrengen van jongen , zouden vermeerderen. Dit hield aan tot in

de maand December; geduurende welken tyd, op de eerfle van de Moeder
afgefcheiden jongen, telkens anderen volgden, als boven reets gezegd is. Ech-
ter verminderde ook teffens het aantal allengskcns; men zag aan den ouden

flog wel Kinderen, maar niet meer Kindskinderen; en 't getal der Kinderen

Vi'üs zelden meer dan vier. Daarbenevens liep het getal der jongen, aan die

van den ouden afgezonderde Polypen , niet hooger; fchoon deze vermeerdering

,

AooY enkele jongen, by zommigen, tot in de volgende maand February
duurde. Maar onder deze Polypen, welken ik den gantfchen Winter door, ten

deele met, doch mecftal zonder jongen, in byzondere glazen, voorde venfter-

glazen van myne kamer had ftaan, waren 'er altoos ettelyken, die zich iH

twee, drie of vier dcelen fcheenen te verdeelen; gemerkt zy, op verfcheidea

plaatzen, even als met een draad afgebonden waren. Op dat ik nu deze Ver-

deeling des te beter waarncemen mogte, zo bragt ik 'er eenigen onder myu
te zamengefteld Mikroskoop. De eerfte, dien ik met dit oogmerk befchouvv-

de , had drie jongen aan 't lyf hangen , van ongelyke grootte en ouderdom

;

Tap. .en vertoonde zich in de geflalte van de i^e Fig. op Tab. LXXXVII. Zyn kop,

i'rv^ j "^'^^ ^ armen voorzien , wordt door Letter a. aangewcezcn ; de Haart met b.

Lett rt.'Z'.Het oudlle der jongen c. had reets vyf armen, doch aan de beide overigen

f. d, e. d. en e. was 'er nog niets van te zien. De oude Polyp had, ondanks zyne

ophanden zyndc verdeeling, nog kort geleeden cene Watervloo ingeflokt,

l.eit. f. welke men by f duidelyk, in zyn doorzichtig lichaam, zien kon; en niet

ê' ^^ ^-"verre van daar was by Letter g. de plaats, daar de vcrdeeling flond te ge-

fchieden; hoedanig iets ook aan het oudlle kind c. by h. te zien is. Oventiits

ik nu, uit deze beide naar gerade even diepe inkervingen, genoegzaam be-

fpeurde, dat de verdeeling of afzondering van die beide Polypen op het punt

was, zo bleef ik 'er onophoudelyk op flaroogen; en zy gefchiedde ook werk-

lyk binnen een kwartier uurs*. Vooreerft fcheidde de oude Polyp a. b. zich

by

• Deze verdceling fier Polypen gefcliiedt, volgers het oordeel van den Heer Trewblcy, te

zelden, om te zeggen, dp.t deze msnier van vermeerdering hun eigen en natuur!) k is, of

dat men ze met die der Uitfpniitiiig in gelyl;en rang zou konncn lïcllen. Hy houdt zulks

daarom v.oor iets buitengewoons. Om die zelfde rede is ,ook de Heer Bonnel , in het 27711c

Ar.
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•by Letter g. van elkander, en het duurde geen minute, of de jonge Polyp f. Tab.

.deed het zelfde by b. üus had ik nu, in plaats van ccn Polyp met drie jon-
''^^''''^'

gen, drie (luks, wulkcn ik niet de fchcrplte vlym niet becer zou hebben kon-LXXxvii.

nen aflnyden. Men ziet dezelven in de 2 Je, giie en 4^0 i-V^. onzer voornoem- '^"•^•**

de Jak afzonderlyk afgebeeld. Het kopltuk van den'oadcren Polyp is in de f"""^*
ade, en dat van den jongen in de 3 ie /Vg. te zien. Beiden lieten zy, na de af-

zondering, den kop nederwaarts hangen, zo als ze ook in de afbeelding

voorkomen; des men by i. in de ad--' en by k. in de 3de fig, duidelyk 'mLett.i.k,

hun cerd afgezonderde einde konde zien. By de eerlle Fig. hebbc ik gezegd,
dat de de oude Polyp nog kort te voorcn eene VVatcrvloo ingeflokt had, die

nog in zyn lyf zat. Dit afgezonderde kopfluk Fig. a. fpoog dezelve, na een
half uur, gantfch uitgczoogen uit; en 't zonderlingile hicrby was, dat dezelve,

niet door de achtcrftc opening van 't kopduk, waarby ze gelegen was, maar
door den mond weder uitgeworpen wierd; gclyk de Polypen akoos gewoon
TjXi te doen, wanneer zy zich het onnutte overfchot der fpyze willen kwyt
maaken. Ondertuflchen kon men in dien tyd, zo lang als de mond open bleeve,

dat wel 4 minuten duurde, door dit ftuk van den Polyp heen zien. Het ove-
rige van dezen Polyp , of het ftaartlUik van g. tot b. , vertoont de 4de Fig.
Aan hetzelve zitten nog de beide ontydige Jongen d. en e. benevens het

llaattfluk h. van den jongen Polyp, die zich van den ouden hadde afgezou-

derdcrd. Ook in deze beide einden g. en h. kon men inzien tot daar de (taart

een aanvang neemt; alwaar zy een weinig geflootcn waren. Gelykerwyze nu
de beide kopftukkcn Fig. 2. en 3. den eerllen dag op don kop, zonder eenigc

merkeiyke beweeging te maaken, ihan bleeven; alzo bleef ook het flaartiluk

Fig. 4. zonder zich met zyn achter- einde ergens aan vaft te hechten, even
zo lang onbewcegelyk liggen. Doch des anderen daags befpeurde ik reets aan
't laatlYgenoemde gedeelte, tot myne verwondering, dat de beide daar aan
zittende jongen d. en e. al koppen en armen hadden; en dat het zich nu met
het achtereinde b. aan de zydevJakte van 't glas vartgczet had. Zulks deed my
hoopen, dat de beide daar aan nagebleeven lyven g. en Z». , insgelyks, weder

k op-
Artikel zyner Conftderatiom fur les Corps Orgaiiifés, van oordeel, dat het geen natuurlyk
uiiddel ter vermeerdennge is; veeleer komt hem deze wy^e van vermeerdering voor, als

het uitwerr Zei van eene 7,iekte, of buitengcwoone verrekking der inwendige Hcclen des
Polyps. De Heer Dr. Schaffer twjffelt 'er, in zync leerhandeling over de Armpolypen . pag.
43. ook aan, of de Po.) pen zich -zelven wel verdeden, ionüer üat ze door iets, buiten hen,
in die omlhndigheden gelield worden. Hy gill. dat deze wyze van verdcelin^ veeleer ont-
Haat, door eene van buiten aangekomen kwetzing, of andc:zins ontvangen belchad.ging;
dit kcmt hem waaiichynlyker voor dan te denken, dit de Polypen zich zelven zouden
verdselen, met oogmerk, om zich op die wyze voort te planten.

Maar, gemerkt deze om Handigheden vnn alle opmerkzjame Waarneemers befchouwd ken-
nen worden; en mdema-i! de Heer R'ifel zulks nagenoeg aan alle Polypen ondervonden
heeft, zo fchynt my dusdimg eene vcrdecling van zulk een Dier. (ijatopecne konffige
wyze, door 't in ftukken fnydcn, op vcrfcheiden en vcelerleie manieren, vermeerderd kan
worden, j die eene gnocgzaame Bron van vermenigvuldiging Ichynt te weezen, veeleer
natuurlyk te «,yn, dan uit oorzaaken van buiten voort te komen.

KleEiMANN.
3//0 Deei. ide Stuk. Qiq
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Ta»», koppsn en arnsn zouden erlangen ; te mcor, toen ik do.?oIven op don vier-

LOL- IV
jj,_,j^ ^,,r j.j^c^ toj^ollooten voiiJ. Ui ookli nfg'-vondcrdo lop'.iaklvcn Fig. 2.

LX.üiVucn 3. zig ik, bereids op d.ni derden dx^ na hunne afzondcrinj;- , aan de bin-

nen - vlakte van 'c glas met hunne Itaarccn vall ziccen. ïc gelyk ontdekte ik

met niet weini;^ verwondering, dat de grootltc, Jug. 2. andermaal eene Wa-
ters'loo had ingellokc ; hcc welk ik ook nog van een ander afgezonderd kop-

ilu'.c van een anderen Polyp zag; die, terwyl zyn achter -einde nog 'volkomen

open was, met één zyner armen, eene Wacervloo gegreepen , ingeflokt, en,

tot dat hy die verteerd had , wel twee uuren by zig hield ,• waar op hy haar

vervolgens als een ledigen balg we.ier uicfpoog. INIiar om toe onze ^<ie Fig,

te rug te keeren , zo moece ik nog zeggen , dat de daar aan zittende beide

deelen des lyfs g. en k , ecril na verloop van 8 dagen , weder koppen en

armen kreegcn ; terwyl incuilehen de beide jongen c. en (f. zich, reets op

den vierden dag na de eerlle verdeeling, als volmaakte Polypen , van dit ge-

deelte afgezonderd hadden. Middelerwyl was ook het overige van den jongen

Polyp c, h. der i'le Fig. v/eder tot een Polyp geworden ; en het overfchot

g, b. van de 4de Fig. bleef, na dat het ook den fchyn van een Polyp, dien

niets ontbrak, gekreegen had, nog geheele 8 dagen lang bellendig een enkel-

voudige Polyp ; doch de oudlle Polyp, of de Stamvader, wicrd eindelyk door

de Luizen verteerd.

Ik zou van deze manier van vermeerdering al ettelyke voorbeelden konnen

bybrengen ; dan het zal genoeg zyn , 'er nog één te melden ; en wel van

een dezer bruine Polypen, die, alleenlyk één jong hebbende , zich, bene-

vens hetzelve, dermaate verdeelde, dat 'er vyf rtuks uit voortkwamen. Men
p - ziet denzelven in de 5<ie Fig. by vergrooting afgebeeld. De oude Polyp wordt

z,lv/,/f. aangeweezen door de Letters /. r. q. m. en de jonge met 0. p. n. De
*'. m.4.p. eerfte fcheen op twee plaatzen , naamlyk by r. en q. , nog voor zyne verdee-

"• ling , ingebonden te zyn ; doch de andere , die by q. uitgegroeid was , ver-

deelde zich by p. De oude had zes armen , en de jonge (lechts vier. Het

kopftuk van den laatften 0. fcheidde zich het eerfl: by p. van het overige deel

zyns lichaams «. af. Op het zelfde oogenblik gcfchiedde zulks ook by den

ouden , doordien het deel /. zich by r. afzonderde ; en voorts gingen ook de

overige Hukken qn. qr. qm. van elkander. Dit alles gefchiedde binnen eene

halve minuut; en ik had dus, in plaats van twee aan elkander zittende Poly-

pen , nu vyf byzondere (lukken voor my liggen. De beide kopftukken /. en o.

hadden, binnen drie dagen , weder een ftaart; het ftaartftuk van den ouden

Polyp m. , na vyf dagen , een kop met armen ; en de beide andere {lukken

r.. en rq. wierden , na verloop van acht dagen, volmaakte Polypen.

S. 35.
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Diergelyke verdcelingen van Polypen , waarby ieder fliik weder een voI-Tah.

komen Polyp wierd , hebbe ik echter alleen aan zes of zeven waargenomen,
''^^fp^^'

By veelen derzelven ging het ftaartduk , doch zelden een ander, verlooren , lxxxvil

en zulks wierd meeftal , voor zo veel ik hebbe konnen bemerken , door de

Luizen veroorzaakt. Dus nu gezien hebbende , dat de Polypen , inzonderheid

deze bruine foort , zich fterk vermeerderen konnen , zo door uitfpruiting , als

door de verdeeling hunner armen , en ook door de verdeeling hunner lichaar

men , zo zullen veelen misfchien de vermeerdering door Eieren hier gantsch

onnoodig achten; doch wat'er van zy, ik kan echter myn gevoelen, dat ook
zulks gefchiede, om reden hier vooren §. 9. gemeld, nog niet lauten vaaren.

$. 2(5.

Voorts hebbe ik van deze bruine Polypen niets meer mede te deelen , dan alleen

myne opmerking , dat ze in den Zomer , zonder hunne bruine koleur te ver-

liezen , ligdyk Iterven ; te meer , wanneer men in 'c water , waar in zy een

tydlang geleefd hebben, eenig koud water giet. Zo dra zulks gedaan wordt,

trekken zy alle hunne armen op het oogenblik dermaate hinnenwaarts , dac

men geen het minlle teken van dezelven meer zie ; en hier op zyn ze ge-

raeenlyk , den tweeden dag daar na, allen dood. Doch wanneer ze integen-

deel, des Winters, in 't water, door ouderdom, of uit andere oorzaaken,

fterven , verandert hunne koleur ; dezelve wordt geheel wit ; en de Polypen

vloeien dan veeltyds , met nog uitgelirekte lyven,als een wit flym weg. Wy-
ders hebbe ik ondervonden , dat deze foort van Polypen , voor 't overige ,

met behoorelyke zorge onderhouden , langer in 't leven bleef dan de beide

voorige foorten ; ook hebbe ik dezelve benevens de volgende groene foort

,

menigmaal , midden in den Winter , uit de Vyvers , fchoon ze dik bcvrooreu

waren, in eene groote menigte leevendig gekrecgen.

Ten gevalle myner Leezeren, dien deze Hiflorie der Polypen wat te lang

mogte duuren , vinde ik 't geraaden , hun te melden , dat ik hen hier na we-

der met befchryving van andere Infecften vermaaken zal. Voorts ftaat dit Deel

beflooten te worden met de befchryving van de groene met veele armen be-

gaafde Polypen , van die der Vederbos- Polypen ; van die der Slangetjes of

Water- wormen ; van die van verfcheiden Ballaard - Polypen , en eindelyk mee

de befchryving van den kleinen Proteus. Alle deze befchryvingen en Afbeel-

(^ngen zullen, zo ik hoope, niet minder voldoen dan de voorgaanden.

Qqq a De
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De Groene Polyp mei veele armen.-

§. I.

Tab. Vermits my , zo uit de Werken van den Heer Trembley, als uic die
Lxxxviir.yjjj^ den Heer Baker, bekend ware, dat 'er onder de Arm-Polypen der

i.xxxix. zoete Wateren , ook eenc grocnj ibort gevonden wordt , en devvyl ik in de

Wateren onzer Landltreeke eindelyk , na lang zoclicn , mede Polypen gevon-

den had ; zo was ik des te begceriger om' ook die groene ibort deelachtig te-

vvorden.

Dan , fchoon ik de drie hier voorens befchreeven foorten kort na elkander

ontdekte , biceven echter de groene Polypen nog (leeds voor my verborgen ^

niettegenllaande ik, vyf maanden lang, my geduurig , uit alle Üille wateren,

by en omtrent Neurenberg ,
gedceklyk met Waterlinzen en andere diergely-

ke gcwafTen bezet , liete brengen , en zeer vlytig in 't zelve naar deeze Po-

lypen zochte. Ik viel daar door op de gedachten, dat 'er, mogelyk, in onze

Geweflcn geen groene Polypen waren ; ook had ik dezelven nagenoeg reets

vern-eeten , of ten minfte de hoop , van ze ooit te vinden , verlooren ; toen ik

"er eindelyk, op den lod.n. Augu[liis , een, onder eene groore menigte van

sndere Polypen , ontdekte *. Naauwlyks had ik hem gezien , of ik zocht hem
van

* Dit f'aat zomwylen aho. De Heer Trembky heeft de groene Polyj-en eerder dan die van

andere kolcuren ontdekt ; doch hy deed vervolgens, van Jpril c,(.!, ;aars 1741. tot Janiiaiy

1744, vcrgeefl'che moeite om ze weder te vinden. Niet beter, dan tien Heer RëJ'el, ging

het den gelukkigen Waarneemer der Polypen en andere kleine Diertjes door ': Vergrootglas

,

den beroemden Heer Viüov Goeze te Qitedlinbuyg. Dcz.c zegt, iii eene Aanmerking op zyne

Hoogduitfchc Overzetting der Verhandelingen van den Heer Trembley , over de Hiltorie der-

Polypen, png. 109 en 119 : „ Veeltyds vindt men de wenkhelykfte voorwerpen eerft na eeni-

„ ge jaaren, gelyk het my met de Armpolypen gegaan is, die ik drie jaaren lang te ver-

„ gecfsch gezocht hcbbe. Op andere tyden verdwynt weder 't geene , waar van men een

„ tamelyken voorraad deelachtig was; en 'er verloopen jaaren, cêr men zo gelukkig is van 't

„ weder te vinden. Ik was ten hoogden verheugd , toen ik de Oratijegeele Polypen voor 't

„ eerlle zag ,• nu was ik begeerig ook de groenen te zien. Dan ik zou ze in eeuwigheid

„ niet gevonden hebben ; ingevalle ik voortgevaarcn was met dezelven in de nietende Wa-

n teren, in welken de geclen waren, te zoeken. ündertiiiTchen fchoot my by geluk te bin-

„ nen, dat ik eens onder de Waterlinzen, in ftilflaande poelen, moeft zoeken. Dit gefchieddc,

„ en ik vond ze ten eerften ; ook hebbe ik ze naderhand nergens anders, dan in ftilfiaaiide

„ watere: , konnen vinden". In de Berichten van den Heer Ri/fi/ zien wy mede, dat hy ze

ins^elyks alleen m Ibande wateren gevonden heeft De Heer Goeze zegt, in zync byzondere

Waarneemingcn nopen'! de Polypen , welken hy by /yne Hoogduitfche Overzetting van de

vtfclcezen Verhandelingen over de Infedologie van Bonnet, en andere feriiiaarde Natuur-

kutdigeit, gedrukt te Halle 1774. »«-8°. gevoegd heeft , pag. 51: en 513 : Dat hy de groene

Armpolypen up den 31. Ociobcr des jaars 1773. by toeval ontdekt heeft, wanuecr hy eenige

"Waterlinien uit ecncn byna uitge^roogden Poel, die geen den minften toevloed vinfiisch water

hadj
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van do ar.dere Polypcn af te sonderen, en in ccn glaasje op jricbzclvcn te Tab.

bcwaarcn : d-in dewyl hier toe eene zekere handgreep oloinzichtighcid vereischc''^'^|,^^^"'

worde, welke waarfchyniyk nitc aan eik bekend is, zo zal ik dezelve hier kcrc-LXXxix.

lyk bcfchryven. Ik zoeke by een Glasvcrkoopcr vcrlchciden Glazen pypjes

uit, die de dikte van eene ganzen - fchacht , en omtrent de lengte van een

voet hebben ; welken ik dan aan beide de zyden zo glad laato alTnyden of

breckcn, dat ze gnnsch gclyk en clTcn zyn. Wanneer ik van zodanig een

Pypje , tot dit oogmerk, gebruik wil maaken , necme ik het zelve dcrwyze in

de Vingers, dat )k het met den voorllcn Vinger van boven fluicc , tervvyl ik

het onderlle en open einde in 't water lleeke. Als ik "er dan dezen of genen

Polyp alleen , uic de overigen , uit wil hebben , fchuive ik de daar omtrent

zynde Waterlinzen , met myn Pypje ter zyde , en houde de onderfte opening

recht boven den Polyp , dien ik uitgekoozen hebbe ; ilraks daar op ligtc ik

den voorllen Vinger op , waardoor de begeerde Polyp , gemecniyk met ccn

deel waters, in 'c Pypje opgezoogcn , en, door het toeüuitcn van de bovendo
opening met den Vinger, ui: het water opgehaald wordt; wanneer ik hem dus

voorts kan brengen waar ik hem hebben wil. Alleenlyk ftaat hier by op te

merken, dat men den Polyp, wanneer hy aan de zyde of op den bodem van

't glas vall zit , eerll zagtkens met het Pypje moet los raaaken. Op deezc wvze
haale ik ook andere kleine InfecTien uit liet water *, doch hoe ze kleiner zyn,

hoe naauvver Pvpje ik 'er toe gebruike.

had , en waarin binnen lo weeleen flechts tu'eeniDal een weinig Regen geyallcn was, onder-
zocht. Toen hy eenigen dier Linten op eene Gias-fchyh had laaren atliriippen, was de Polyp,

C7cn als een ftukje van eene groene Watcrlinz.c , in den druppel gelegen. Derhilvrc oordtcls

hy met recht, dat het , gelyk zommige Nitaurkundigcn voorgeeven , geen doovgiando ge-
gronde regel is, dat üe Polypcn alleen in Vlieteadc Waterente vinden zyn : des deze Onder^
vind.ng eene uitiundenng lyde.

K L E E M .1 N N.

Eene diergeiyke doch bekwaamcr manier , om de Polypen onbczeerd uit het water te haaien,

fchynt iny die van den bovcngenielden Pailor Qticze te zyn. Hy zegt in zyne op pag. 322
en 3r3 Ifainde Aanmerking, in de Hoogduitfche Overzetting \an de Tremblcyfche Hiftoric

der Poiypen : „Om de Polypen onbezeerd uit het water te haaien, hebbe ik geenc gelukki-

:, gcr manier, dan deze, gevonden. Ik neeme de Pyp van een Barometer omtrent een vierda.

» van eene Ellelang; deze bate ik vau vooren zeer dun toefmeltcn, dervvyze , dat 'er flechts

,: een kogeltje, ter grootte van een Speldeknop, op blyve j het welk ligtlyk door' 't inblaa-

„ zen weg-gedreeven wordt. Alsdan heeft dit Pypje, van onderen, aao'het toegefmolten einde

,, een klein gaatje. Dit drukke ik met den Vinger toe, en brenge het andere geheel open einde

„ van 't Pypje zagljes in 't glas , ter plaatze daar de Polyp zitj ik houde die opening digt

„ boven hem , en laat dan den Vinger eensklaps los. In zulk een geval moeft hy al zeer

„ vad zitten , indien hy niet, op het oogenblik , met het water te gelyk in 't Pypje zou drin-

„ gen. Hierop (luite ik het kleine gaatje weder niet den Vinger toe, en haale de Pyp uit het

» water. Vooits keere ik dezelve om. met het kleine gaatje naar beneden. Het voordcel hier

„ van 'S , dat 'er altoos maar een druppel uitlekt. Vermits nu de Polyp, uit hoofde zyner

„ zwaarte, tot digt aan die opening ncdcrzinkt, zo komt hy 'er ook terftcn 1 met den eerlien

„ druppel uit, en valt zagt op het papier, zonder belchadigd te worden; waar na ik hem ligt-

» lyk kcvven of ihyden kan."

Q^qq 3 KLEEMAB.M.
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Tab. Zo dra ik myn eerfl: gevonden groenen Polyp op die wyze in bewaarïng

^'^en^"'s^''^''^a'-
^^^' ^^'^^ Hiync ccrlle zorge, om hem zyn behoorlyk voedzel te ver-

Lxxxix. fchaffcii ; liet welk des te noodiger was , gemerkt ik met denzelven, tor oor-

zaake van zync geringe grootte , nog gecne proeven in 't werk kondc itellen

;

dan myne voorzorge was vergeetsch , en de ecrfte vreugde over het vinden

van denzelven ,
ging tot water : want toen ik des anderen daags naar hem

zag, was hy reets verdvveencn. Echter vertroolke ik my, by dit verlies, met

de hoop , dat ik 'er misfchicn wel meer zou vinden in 't water van den Vyver,

waaruit die genen , onder welken hy gevveeft was ,
gehaald waren. Maar ik

beyverde my daar omtrent wel acht dagen vruchteloos ; en toen ik 'er, na ver-

loop van dien tyd, wederom twee magtig wierd , was ik 'er, niet gelukkiger

mede , dan met den eerHen : aangezien zy van 's gelyken verlooren gingen. In

plaats nu van , by diergelyke tegeufpoeden , den moed te verliezen , wierd myi>

verlangen , om deze groene Poïypen nader te leeren kennen , grooter dan 't

vergenoegen, dat ik by de ecrile ontdekking ondervonden had ; en in 't einde

van Augufltis, gclyk ook in 't begin van September ^ vermeerderde de hoop,

dat ik myne begeerte wel haalt zon Iconncn voldoen. Ik zag ze niet alleen

menigvuldiger , maar ik bragt 'er ook op zommige dagen wel 20 te zamen;

die zo wel grooter waren , als langer leefden ; en waar onder eenigen reets

een Jong droegen.

s- O'

. INIyn bevoorens gezegde , dat ik , naamlyk , in 't begin van den Herfïï dezo

Polypen in een grooter aantal gevonden hebbe , dan voor dien tyd , beveiligt myne

mee"rmaals aang'ehaalde meening, dat alle de my bekende Arm -Polypen zich

niet zo rterk vermeerderen in de warme Zomer-maanden , ais in den Herflt

;

en dat ze ook uit dien hoofde , van dezen tyd af tot aan Jptil toe , veelvul-

diger te vinden zyn ; overecnkomltig hier mede kon ik , in deze maand , in

den Jaare 1754, geene of weinige diergelyke groene Polypen meer vinden,

en die geenen , welken ik nog vond , waren flegts van eene geringe grootte.

Daarenboven hebbe ik deze ''Polypen , in onze Landftreek , alleen in nvee

wateren gevonden , te weeten in den zo genoemden Conttimacegarten en in de

Dnlletiau ; het welk ik, ten dienflc myner Landgenooten , hier by voege. In

't laatft van September, en in Ocïober, waren deze groene Polypen, in die

wateren , zo menigvuldig , dat ik 'er zomwylen , uit éénen Emmer vol wa-

ters , meer dan honderd, op éénen dag, verzamelen kon. Hier by hebbe ik

tcffens opgemerkt , dat ik deze Polypen , wanneer ze niet fpoedig zouden iler-

ven , in geen ander water moed doen , dan in 't gene , waarin ze gewonnen

en geboorcn waren. Dit was de oorzaak geweeft , dat ze in 't eerll zo fpoe-

dig ftierven ; doordien zy
,

gelyk ik naderhand befpeurdc , in ander water

.
ko-
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komende, terrtoiui te zamcn krompen , in de gedaante van een rorid kcgclcjc, Tab.

ea na ecuigc dagen in llym vcvcccrdcn. lxxxviu
C'.l

LXXXIX.

§• 4-

De laatllen dezer groene Polypcn , die ik , in de beide genoemde Herfft-

maandca , by honderden kreeg , (chcenen ook reecs lumnc volkomen grootte

erlangd te hebben ; dewyl ze niet alleen inderdaad veel grootcr waren , dan
die geencn , welken ik in ylagujhis gevonden had , maar nadien 'er ook on-

der waren, welken twee of drie Jongen droegen. Dezen waren van onder-

fchciden grootte; zy hingen echter niet
,

gelyk die van de bruine foorc , op
écne plaats te zamen , maar men zag ze hier en daar verfpreid ; doch zeer

v/einigen dezer Polypen hadden meer dan drie Jongen. Munne groene koleur

betrelTende ,• dezelve is hun zo eigen, dat zy die tot in den dood behouden;
het ondevfcheid hier by is alleen , dat eenigen iets geelachtig- groen , anderen

meer blaauvvachtig- groen zyn; en deze groene koleur verandert insgclyks zo

weinig aan de armen, dat dezelven, hoe lang de Polypen die ook uitllrekken,

altoos meer groen , dan witachtig , blyven; en, wanneer ze te zamen getoogen

zyn , hebben ze volkomen de koleur van 't lyt.

§• 5-

Laat ons nu deeze Polypen , volgens Tab. LXXXVIII en LXXXIX, waarop

ze , zo wel in hunne nacuurlyke grootte , als by vergrooting , afgebeeld zyn

,

wat nader befchouvven ; by welke befchouwing ik hunne overige Eigenfchap-

pen niet zal vergeeten. De eerlten dezer Polypen , welken ik, in de maand
Auguflus., gevonden had, waren die van Lett. 0, ^, c, d. op Tab. LXXXVIII. 7^5.
gelyk. In \ begin waren zy zeer onrullig , en vormden , zo wel door de uit- Lxxxviir.

llrekking hunner lyven , als die der armen, verfcheiden gedaanten," hoewel zy^^"'"-
toen de armen niet langer uitllrekten dan 't lyf was, gelyk de beide eerde Fi- *

*^*
*

guuren van a, en ^, vertoonen; zomtyds trokken zy dezelven zodanig binnen-

waarts , dat 'er niets van te zien ware, als in Fig. c,end, blykt ; doch die

laatfte gefchiedde veelal, en meelt, als 'er in 't glas, waarin zy waren , eenig

water , dat hun te koud was, gegooten wierd ; en daarop veranderden zy einde-

lyk, na dat ze een tydlang in die gedaante gebleeven waren, als gezegd is, in

kleine kogeltjes, die men naauwlyks met het bloote oog befpeuren kon , ea
ze gingen vervolgens geheel te niet.

§. 6.

De andere Polypen ^ die ik in September vond , hadden de gedaante

Tan de Figuuren Lett. e. en ƒ. Zy kwamen my terftond veel volkomener
^^^^^

voor dan de eerfte, en zomraigen hadden een Jong, gelyk die van Lett. e. en f.
Aan
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Tab. Aan dezen befpeurde ik , in den eerden opflag , iets , waardoor ze , buiten
Lxxxviii

jj^jj^j^g beftendige groene kolcur , van andere Iborcen van Arm - Polypcn onder^-

ücxxix. fcheidcn zyn; en dit waren hunne Arnien, Zy hadden ze, naamlyk, in groo-

ter aantal dan de anderen \ want aan die, welken de miniltn hadden , telde ik

'er acht , tervvyl 'er andere negen of tien , en ook wel twaalf hadden *.

Wanneer zy dezelven tot over de helft intoogen , wierden ze wat breed; en

alsdan geleek de Polyp meer naar een groen bloempje , dan naar een Infeft.

Die, welken ik in QQober en November kreeg, waren de fchoonflen en vol-

komenllen ; hunne natuurlyke grootte was even als die , welke wy in Fig. g.

en h. afgcb^d vinden. Aan den Polyp Lett. g. waren twee Jongen, die,

zo niet even oud , ten minlle even groot waren. Ik kon aan dezen niet meer

dan é armen tellen ; en ze v/aren , Ichoon zy ons hier zeer dun voorkomen ,

' nochtans niet geheel uitgcfirckr. De Jongen daarentegen hadden 'er elk maar

6; en devvyl ik, buiten dezen,, nog geen zodanigen Polyp niet zes armen

gezien hebbe, zo is het te denken , dat zy hun bepaalde getal nog niet badden.

Hier benevens fchyncn deze Polypen hunne armen zo lang niet te konnen

uidirekken, dat ze de lengte van hun lyf meer dan twee maal overtreffen; en

zelfs zal men ze zelden nog zo lang zien : daarentegen konnen zy de gcftalte

hunner armen, op veele en meerdcrlcie wyze, dan de Oranjegeele foort, zeer

aardig" veranderen.

s- 7.

De met h. getekende Polyp is een der grootrten ; want van deze foort hcbl>c

ik maar weinigen van die grootte gezien; en als hy zich op zyn langlle uit-

firekte , had hy de Icn-te van drie-vierde duim. Hy had drie Jongen aan zyn

lyf, van ongelyke grootte, ouderdom en volkomenheid. De kleinlle had nog

gcene armen ; do middelde had 'er vyf , en de groocfte zes. Aan den ouden,

daarentegen , waren 12 armen te tellen ; met welken hy , zo wel als met zyn

lyf, in eene geduuriü;e bewecging was, neeraende alle oogenblikken ecne

andere gelb.Ue aan. Nu lOOg hy de armen de helft korter in , d.m ze hier

af"-ebedd zyn; zomwylen wierden ze biadvormig; en opeen am'eren tyd (lak

jiy dezelven zoo lang uit , dat ze dunner dan een hair fcheenen ,• en op een

ander ooecnblik hadden ze weder de gedaante, waar in ze hier algcbccld zyn;
^

wan-

• De eroene Polyp. dien de Heer Goeze onder de V/ateilinien vm een byna uitgcdroogden Poe!,

by Qiiedlinburg , ontdekte, lud Hechts 5 armen; dan dcwyl de Polypen z.onilyds eenigcn

hunner ai men, door onvoorziene toevallen , vcilic7.cn, zo kan 'er ook deze wel meer van

namnre gehad , en 'er by ongeluk eenigcn verlooren hebben. Doch de Heer Dr. Schdffer

xect, in lyne Veihan^icling over de Arm-Pol) pen, gedrukt te Regensburg 1755. in-4 . dat

hy 'er ettelyken met 18 armen gezien heeft. Dit kan de Stelling van den Heer /{<//./, dat

dcgroene Polypen , behalvedoor hunne koleur, ook door hunne meerdere armen , vandeanue;-?

foorten te onderfcheiücn zyi: , des te meer btveftigcn.
• • - K L E t M .\ « W-
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"Wanneer ze aan den kop zeer dun , in 't midden breeder en dikker , en aan Tab.

de uicerfte einden fpitstoeloopende waren. Wanneer de armen deze geQalte ^^xviii.

hadden , fpeelde de Polyp beurcswyze mee dezelven ; doch de Jongen hielden lxxku.

zich ftil ,• of 'er was ten minflen zelden eenige bcweeging in hunne armen
te befpeuren.

S- 8.

Thans zullen wy deze foorc van Polypen , om hun maakzel des te beter te

leeren kennen, eens by vergroocing beichouwcn. In de ifte Pig, zien wy'eri^«v. i,

een , die meer liggende dan recht op (laande afgebeeld is ; en toen ik hem door
't Mikroskoop tekende , vertoonde hy zich in deze zelfde geftalte , welke deze
Polypen ook doorgaans hebben. Zyn Kop vertoonde flechts acht armen , welken
de gedaante hadden van aan beide de zyden ipits toeloopende bloembladeren;
ttincheii welken de Kop gantsch kogelrond uitftak. Ten aanzien der geftalte

van 't lyf , komt deze foort van Polypen nagenoeg overeen , met de Oranjegee-

len ; zynde hun lyf ook gemeenlyk , omtrent het midden, op zyn dikfte; naar

den kop toe weder dunner; en naar 't kolfachtig einde allengskens dunner af-

loopende. Doch de tegenwoordige Polyp was, hier en daar, aan zyn dikke
lyf iets ingedrukt, even of hy zich aldaar verdeelen zou. Voorts is aan deze

tig., even als aan de volgende, te zien , dat deze foort, gelyk de anderen,
inzonderheid de Oranjegeelen , by welken zulks voornaamlyk aan de armen
blykt, als met een doorzichtig , dun en helder bekleedzel overtoogen is; het

welk ook aan de armen , wanneer ze gedeeltlyk ingetoogen zyn , duidelyk ge-

zien kan worden.

S- 9'

De Polyp , hier in de aJe Fig. afgebeeld , had niet alleen by Lett. /. een F^g. s.

klein Jong aan het lyf, maar was ook grooter dan de voorgaande, en teffens ^^''•'•*»

met meerder armen voorzien ; welker getal tot tien klom, behalve nog een en-

kelen arm aan zyn lyf, * door Lett. k. aangeweezen , hoedanigen wy ook reets

aan

• De Heer Tremblej getuigt mede , ( zie de Hoogduitfche Overzetting zyner Hiftorie der Poly-
pen , pag. 268 en 269. ) , dat hy groene Polypen gezien heeft , die één , twee . en ook wel
drie hunner armen q-^ andere plaatzen hadden, dan daar ze gemeenlyk zitten. Zy zaten, nu
aan den kop , dan aan 't benedeneinde , nader by üf verder afi maar nooit heeft hy meer dan
drie armen aan éénen Polyp , op buitengewoóne plaatzen , gezien , behalve aan de zulken ,

welken hy gekorven had. Hy zegt ook , niet te weeten , waartoe de andere armen , die niet

rondsom den Mond zitten , den Polyp zouden dienen. Wyders heeft hy waargenomen , dat
ie meeftal van tyd tot lyd kleiner geworden , en eindelyk gantsch verdweenen zyn. De Heer
Coeze maakt 'er de volgende Aanmerking op : „ Wanneer ik de R'ufelfche Proeven in 't door-

„ fnyden der Oranjegcele Polypen, Tab. LXXX. /7'j, i. 2. hier raede yergelyke, zou ik by-

,) kans

%de Deel 2de Stuk. Rrr



4po HISTORIE DER

Tab. aan de voorigen bemerkt hebben. Bovendien toont deze afbeelding , dat dit

''^'^'n^'" ^'^5 ^'''^ i^oiyp<^n den armen menigmaal zulk een vorm kan geevcn , dat ze

1 XXXIX. voor aan dikker en domper dan aan den kop zyn ; en als de Polyp dezelven

in deze gedaante fchikt, fpeclt hy 'er mede door eene geduiirige beweeging.

Op eene dergelylce wyze , als hy de gelblte van zyn lyf verandert , kan hy
ook zynen kop nu plat , dan rond , en dan fpits , zo als hy hier afgebeeld

wordt , vcrtoonen. Doch dit is aan deze foort niet alleen eigen ; ik hcbbe
zulks ook aan de vocrigc Iborten bcfpeurd maar vcrgeecen te melden.

§. lo.

Hoe plat deze foort den kop , en hoe flomp zy de armen konne maaken »
Fig. 3. vvyft de 3'ie Fig^ uit, in welke de Polyp voorkomt, als of 'er de kop en ar-

mcji afgefneeden waren. Die gedaante neemt de Polyp gemeenlyk aan, wan-
neer hy in water gebragt worde, dat hem te koud of te frisch is, waarop hy
ligtlyk fterft : ook is deze gedaante veelal een voorteken van den naderenden

_. dood. Verder drong niy de zonderlinge gedaante , welke onze Polyp in de
'^' ^' 4<3e Fig. heeft , om dezelve insgelyks aftebcelden. Hy had reets een tamelyk

ver uitgefprüoten Jong aan zyn lyf, 't welk met 10 armen voorzien was,
fchoon 'er de oude flechts 8 bezate. Beide ftrekten zy , geduurende de af-

beelding , hun lyf zeer lang uit , zo dat hetzelve zeer dun wierd; doch de kop
van beiden bleef kogelrond. De acht armen van den Ouden waren de ovaal-

ronde bladeren eener bloeme zeer gelyk ; waartegen de armen van den Jon-

gen veel overeenkomfl: hadden met zodanige fpitze en fmalle bladeren. In

diergelyk eene geftalte hebbe ik deze groene foort van Polypen menigwerf ge-

vonden ; en dan zou iemand , die geen kennis aan deze Schepzelen heeft ,

dezelven gercedlyk aanzien voor kleine bloemdraagende en op lange fteelen

j,. zittende watergewaficn. Wyders nam onze Polyp menigmaal eene andere en
'^' ^' gancsch byzondere geftalte aan , zo als hy in de 5de Fig. afgebeeld is , daar

hy 10 armen heeft; hoewel 'er Hechts 9 van gezien worden, dewyl de tiende

door het lyf bedekt is. Maar nog zeldzaamer zag hy 'er uit , toen hy zich ver-

toon»

s> kans wel eene waarfchynlykc oorzaak durven opgeeveni vanwaar het kome, dat zommige
„ Polypen hier en daar enkele armen aan 't Lyf hebben. Want toen hy , volgens Fig. 1 . zyneii

„ Polyp tweemaal in de langte half doorgefneeden had , zo bleef 'er aan 't eene ftuk a. een

], enkele arm zitten, Gemerkt nu het eene fluk iets korter was dan de anderen , zo groeide

,, het weder derwyze aan 't lyf, dat de arm naderhand in 't midden van 't lyf horizontaal

u of zichteinderlyk met den kop . Fig. 2. d. kwame te (laan. Hieruit befluiteik, dat.by-

u aldien de Heer Trembley Polypen gevonden heeft, die in 't midden van 't lyf een enkelen

» arm hadden , het wel kan weezen , dat zodanig een Polyp, door zeker toeval een Ituk

u van zyn lyf gereeten, en 't zelve 'er naderhand zo weder aangegroeid is, dat die ara»

u daardpor deze ongewaone plaatzing bekomen hebbe '.

KlE£MANN.
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toonde , gelyk wy hem in de 6Je Ftg. zien , alwaar liy , in 'c een en ander Tap,.

opzicht , zyn Lyf fterk te zamengctrokken heeft , en de armen als lan;2;kwer- ^-^^^vm

pig-fmalle bladeren uitbreidt. Mademaal nu myne Polypen alle deze gelhlcen , Lxxxix.

uirgenomen de doodelyke van de 3^0 Fig. geduurig verwidclden ; zo hcbbe ik

ze ook onder amleren menigmaal met volkomen uitgeilrekte lyven en armen
gezien ; hoedanig een 'er in de 4<Jc Fig. van de volgende Tal/, vertoond T''^p«

^

wordt. Lxxxrx
J^'i'- 4.

Deze Polyp had aan zynen ronden kop, by Letter k, niet meer dan 8 armen; Lett. h,
maar nog twee Jongen aan zyn lyf, die elk zeven armen hadden. Die, welken
ik voor den oiidllen der beide Jongen aanzag, en met Letter/, getekend h^Lett. i.

had, gelyk den ouden, uitgeilrekte armen, waartegen de jongde, met ;^. aan- ^" '*•

geweezen, zyne armen zodanig te zamen getrokken had , dat zyn kop eene
fter met zeven punten vertoonde , in welker midden een heldere flip was. Wan-
neer nu deze groene Polypen hunne armen volkomen uitlirekken, indiervoege
dat ze tweemaal zo lang als hun lyf worden , het welk zy echter niet zo dik-

werf doen , als de andere foorten , ziet men dat derzelver armen , even als die

der overige Polypen, met een knopje of kolfje eindigen ; en dat ze, des niec

tegenftnande , hunne fchoone groene koleur , inzonderheid rondsom den kop ,

behouden. Óndertuflchen bcflaan ze uit grover korrels dan 't lyf der Polypen,
en ze hebben, even als dit, eene heldere doorzichtige bezooming *.

S- it-

* De Heer Goeze getuigt, in zyne Hoogduitfche Overzetting »an de uitgeleezen Verhandelingen
der Infeclologie van den Heer Bonnet en andere vermaarde Natuurkundigen, pag. ƒ13. dat tiy

de armen van zynen, in 't Jaar 1773 ontdekten , groenen Armpoiyp, en zo ook die aan den
Oranjegeelen . welken hy door 't Zonne - Mikroskoop befchouwd liad , insgelyks gedraaid of
fchroefswyze , en aan 't einde met haakjes voorzien , bevonden heeft. Maar , in eene Aan-
merking op zyne in 't Hoogduitsch overgezette Trembleyfche Hillorie der Polypen , die laa-
ter uitgekomen is, pag. 116. wederfpreekt hy den Heer Baker , als dezelve gewag maakt
van oniichtbaare haakjes aan 't einde van de armen der Polypen, in zyn E^ai jur la Polype

,

Cfc. pag. 108. en zegt uitdrukkelyk : „hier dwaalt de Heer Baker in zyne ontzichtbaare haak-
„ jes; want diergelyken heeft de Polyp niet". Hier \\\t mogen we wel afleiden, dat hy
door laatere bevinding ontdekt zal hebben, dat deze waarneeming nopens de haakjes aan 't
uiterfte einde der armen van den groenen Polyp , zo wel als aan die der Oranjegeelen .

( want ook aan dezen meende hy ze , volgens zyne in 't Hoogduitsch overgezette Verhan-
delingen pag. 507. ontdekt te hebben,) nog niet zo zeker geweeft is , als hy aanvanglyk ge-
dacht had. Dit is een bcwys , hoe ligtlyk men in de Mikroskopifche Waereld kan dwaalcn j
door zich te verbeelden dat men iets befpeurt , 't welk men naderhand , by herhaalde be-
fchouwingen voor dat verbeelde niet houden durft; nademaal een zo fcherpzichtig Onderzoe-
ker, als de Heer Goeze is, zulk eene misvatting niet heeft konncn vermyden. Voor 't ove-
rige heeft de Heer Goeze aan zynen, door 't Zonne- Mikroskoop befchouwden, Oranjegeelen
Polyp , als iets zonderlings , opgemerkt , dat , wanneer dezelve zich te zamen trok of uit»
ibekte , alle de korreltjes in de huid in Zodanige eene krielende beweeging gebragt wierden

,

dat ieder puntje hem toefcheene te leeven. ( ik hebbe ouk, eens, eene diergelyke beweeging

,

ia 't lyf van eene onvolwaflêu vrucht eener Water - Mugge , di« ik. voor de geboorte uit het Ei
Rrr a nam.
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§. li.

Tab. Aan de jonge en tedere Polypen van deze foort, zo als myne eerde waren,'.

Lxxxviii
j^Q,^ j|j ,ii(;[ ontdekken , waarin hun vocdzel cigenlyk beilond ; dan ik vermoedde

Lxxxix. wel dra, dat het de kleinlte Watervloon en andere nog kleiner rondsom hen

zwemmende Infeften waren , welken voor 't bloote oog naauwlyks zichtbaar

zyn. Ook is my naderhand gebleeken , dat niyne giffing gegrond was , dewyi

ik de grooter Ibort menigmaal diergelyke Vloon en Infeden met hunne armen

zag vangen , en vervolgens inllokken. Echter fcheenen hun de onder dezen

rondzwemmende Water -Slangetjes , die anderen Polypen veeltyds tot fpyze die-

nen , niet aangenaam te weezen : ten minde ik hcbbe 'er geen een gezien ,

welke diergelyk een Slangetje infloktc. Intuiïchen hebbe ik by deze foort mede
waargenomen, dat, gelyk andere Polypen zoratyds elkander inflokken, zo ook

hier "de cene Polyp den ander , op eene gelyke wyze , tot over de helft
, ja

menigmaal bykans- geheel inflokte , en na een half uur weder onbefchadigd uit-

fpoog. Wyder hebbe ik dikwyls gezien, dat een oude Polyp zyn eigen Jong,

of het Jong zyn eigen Moer halfwege indokte , en een uur lang binnen hield.

Het fcheelde zeer weinig, of dit gezicht haj my weder op de gedachten ge-

bragt , dat deze inflokking eene foort van paaring ware ; dan dewyl het niec

zelden gebeurt , dat de ingeflokte Polyp , na de wederuitfpuwing , leevenloos.

blyft , zo wordt dit gevoelen even daar door genoegzaam wederlegd.

$' 13-

Onder myne Polypen , in de maand O&ober gevangen , waren 'er voorts

cttelyken, welken eene gantsch buitengewoone geflalte hadden; naamlyk zom-

migcn met twee koppen en twee lyven , en één Haart, zo als wy 'er, reets

onder de Oranjegeelen op Tab. LXXXIl. Fig. 8, één gezien hebben ; ande-

ren integendeel met één lyf en twee flaarten, en diergelyke wangeftaiten meer;

't welk daaruit ontdaan kan zyn , dat deze Polypen hier of daar gekwetft waren

geworden. Op dit gezicht viel my in , ook met deze Polypen nog eenige

Proeven te neemen , zo om ze door infnydingen te vermeerderen , als cm 'er

eenige zeldzaamc gelklten van te formeeren.

§. 14.

nam, door een goed te zamengefteld Miskroskoop waargenomen.) Men vindt, zegt de Heer

Coeze , de Diertjes in de vogten , zomtyds , in z,o groot eene menigte , dat 'er teder dropje

van wemele. Eene evengel/ke wemeling zag men hier in den , dooj 't Zonne - Mikroskoop

vergrootcn , Polyp. Zulks befpeurde men zelfs voor aan in de kolfjes der Armen
;
mzonder-

heid wanneer hy dezelven ingetrokken had. Deze omftandigheid fchynt eene opmerkenswaar-

dige oorzaak en een gewigtig uiteinde te hebben; maar ik wil de nafpooring hier van, met

den Heer Goeze , liever aan meer ervaaren Natuurkundigen overlaaten , en met hem beken-

Ben , dat ik bet niet weete , dan den glibberigen weg van het onzeker giflèn betreeden.

Kleemann»
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§. 14.

Ik verkoos hier toe de grootdc Polypen, die gccne Jongen hadden, en be- Tab.

gon ze dervvyzj van een te Ipiycen , dut ik zommigen den kop, tot aan 't inid-
'-^^^^'^^

den van 't lyt", opkloofJe , en anderen zulks vaa den Haart af deed. Hier- t.xxiix.

door verkreeg ik twee foorten van gekloofde Polypeji , die ik elk in een by-

zonder glaasje deed; waaraan ik voorts een papiL-rcjo bond, op 't welk ik he:

aantal der Polypen , die in 't glaasje waren , naauwkeurig aangetekend had.

Dan dit van een fplyten gelukte my in alles niet naar wensch ; want vceleii

derzctven vervloeiden , door de toegebragce (liede, in een gro^n f^ip of flym,

zo dat 'er zelfs het dropje wacer, waarin ik ze op een llyf papier doorgefnec-

dcn had, groen van wierd. Ik liet my echter daardoor niet affchrik ken, maar
herhaalde myne proeve tot zo lange , dat ik cindelyk het geluk had van ver-

fcheiden dier Polypen te behouden. Van dezen bragt ik 'er , terftond na de in-

fnyding , ettelykcn onder myn te zamengefteld Vergrootglas; en toen zag ik dat

de deelen , door de infnede gemaakt , niet half rond en eenigzins hol ,

maar breed en plat ,
gelyk een Lintje , waren ; het welk nochtans meer

•aan de deelen van ' den kop , dan aan die van den ilaart te bcfpeuren

was» Na dat ik nu myne Polypen den nacht over gehouden had , befchouwde
ik ze den volgenden morgen met groo:e begeerte , en bevond , dat ze no^
allen verdeeld waren, en geene verdere verandering ondergaan hadden. Doch
toen ik ze telde , bemerkte ik , dat 'er van die genen , welken ik den kop ge-
kloofd had, twee koppen minderwaren; dcwyl nu zulks meermaals gebeurde,
maakte ik 'er geen andere gedachten van, dan, dat de verminderde llukken in

(lym vergaan waren ; zo als my , by het doorfnyden , reets dikwerf gebeurd
was. Derhalve , om het getal , op het papiertje aangetekend , niet te veran-

deren , zo vervulde ik de plaats der verloorene Polypen met zo veel anderen , die

op eene foortgelyke wyze doorgefneeden waren. Dan het leed geen drie uuren,
of.ik bevond 'er weder twee minder; en, terwyl ik op nieuw een paar ande-
ren verdeelde, mee oogmerk , om ze by de overigen in 't glas te doen, be:r

floot ik , dezelven eerfl: eens onder 't Vergrootglas te befchouwen, om te zien,

of myne infiiyding wel gelukt was. Ik deed ze ten dien einde in een hol
glas, gelyk dat van een Zak-Horologie , en bragt ze met een weinig waters,

daarin , onder 't Vergrootglas, Maar toen zag ik , tot myne grootfte verwon-
dering , iets dat ik , indien 't my van anderen gezegd en verzekerd ware , be-
zwaarlyk geloofd zou hebben ; iets dat myne Leezers ook niet ligt gelooven
zullen; en echter iets, waar van zy zich-zelven zouden konnen overtuigen,
indien zy 'er op myne manier de proef van wilden neemen. Dit iets wondcr=
lyks bertond bepaaldlyk hier in ; dar ik deze Polypen naauwlyks door den kop
tot aan 't midden doorgefneeden , de beide deelen als platte Lintjes had ziea

liggen , of ik zag , met verv/ondering , dat de eene helft van den kop de an-

dere helft aangreep , om die in te flokken. Terwyl ik neg bezig was, om ,

door een naauwer toezicht, te beter overtuigd te worden van 't geene 'er g(i-

Rr r 3 beur«
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rTAR. beurde , zag ik , dat de ecne helft reets den kop van den anderen Polyp inge-
Lxxxv'iii

j|^|,j ]^,j^|_ Vermits ik nu, als iets zekers, onderftclde , dat de beide deelen ,

Lxxxix. zo wel het geene da: ingedokt was , als dat van den inflokkcr , geene hoUig-

hcid of buis hadden, dacht ik, dat, naar ailen fchyn, het ingedekte deel wel

haalt weder los worden, en ter zydcn uitbaHlen zou ; maar ik zag integendeel,

dat het , hoe langer hoe verder , ingezoogen wierd. Dit zonderling geval deed

my bcOuiten, om 'er eene afcekening van te maaken; en ik had zulks naauw-

lyks gedaan , of ik zag , dat de eene helft de andere reets zo verre ingedokt

had, dat 'er flechts een einde van den ftaart overfchoot ; het welk my weder

aanleiding gaf tot eene tweede aftekening ; en beiden zynze op onze voorge-

melde Tab. LXXXIX. in de grootte , waarin ik ze gezien hebbe , afgebeeld.

F'g. I. Het eerfte , dat ik 'er van zag, vertoont ons de iftc fig. De Polyp getekend

Lett.a-I. ^ Ip^c-, is die geen , welke den anderen aangreep; a. is het een en b. het

c.e.d.f.
2,-jjer halve kopdccl , welke itukken, door de ininyding, van elkander gedeeld

waren , en c. is de nog onverdeelde ftaart. De helft b. had de helft van don

anderen Polyp in 't begin tot aan e. ingezoogen ; en dit ingezoogen deel kon

men duidelyk door de opperhuid heen zien ; doch het ander kopdeel van den

ingedokten Polyp d. was met deszelfs fluart f. nog vry gebleeven. Maar vervol-

gens bleef, naar uitwyzen van de i'^^ Fig. de Haart alleen nog overig; want

S «.i.nu had deze , die ,
gelyk in de voorige Fig. , ook hier met a. b. c. getekend

c.elf'.
'

is de beide deelen van den anderen Polyp tot aan e. ingezoogen , zo dat

'er alleen de ftaart f.
nog eenigzins uitdake, die echter ook wel haafl: volgde.

Hierdoor zat eindclyk de eene gehecle Polyp in de helft van den anderen ;

en deze wierd, na 'er twee uuren ingezeten te hebben, in de gedaante van

ccn groen dym weder uitgcfpoogen.

§. 15.

Nu Icon ik eindelyk begrypen, waar 't uit onttlonde, dat ik geduurig eeni-

ge van de Polypen , die ik in 't glaasje gedaan had , mide. Ondertudxhen

was my dit verfchynzel zoo verwonderlyk vreemd , dat ik myne eigen oogen

niet terftond geloofde ; weshalve ik deze proef nog dikwyis herhaalde ; maar

ik befpeurde wel dra, dat ik, fchoon ik zulks ook honderdmaalen deede , al-

toos het zelfde zou zien. By die gelegenheid drukte ik ook eens den kop van

een Polyp, dermaate, dat 'er eenig vocht uitvloeide; ik bragt denzelven daarop

by een gefpleeten Polyp , en deze , hoe diep hy ook gcfpleetcn ware , pakte

hem terftond aan. Door deze herhaalde proeven ben ik te meer van de waar-

heid der zaake overtuigd geworden , devvyl 'er ook andere Perfoonen en Lief-

hebbers tegenwoordig geweeft zyn , welken hetzelve met my gezien hebben

,

en derhalve myne getuigen konnen weezen. Maar hier by moete ik echter,

ten gevalle van hun , welken in 't vervolg diergelyke proeven zouden willen

onderneemen , nog melden , dat ik al het bovenbygebragte door een te zamen-

crefteld Vercrootglas gezien hebbe. Dan, hoe 't in dit geval toegaa, of hoe 't



Z o E T- W A T E R-P o L Y P E N. 495

mogclyk zy, dat een gcrplecten of gekloofde Polyp met de helft van zyn lyfjTAB.

het vvellc immefs geen gehccle hoUigheid of ecne buis kan iiitmaaken , een ''^cii^

anderen inllokken en hy zich hoixlen konne» ben ik niet in (laat te vcrkhiaren. lxxxix.

Schoon ik, by voorbeeld, wilde toeftenimen, dat het lyfeens Polyps uit meer
dan eene huid beilonde , tuITchen welken de andere Polyp ingezoogcn kon
worden , zo kan ik nochtans niet begrypen , waarom de ingeOoktc Polyp niet

aan deze of gene zyde weder uitbarllen zou ; aangezien ininiers alle deze hui-

den of vliezen door de infnede verdeeld zyn geworden. Wilde ik Itellcn , dac

het lyf dezer groene Polypen te zamcngeileld is uit louter in de lengte oploo-

pendc pypjes, en dat ze in één dezer pypjes wel iets konden inzuigen , zo
wordt zulks oogenfchynlyk wcdcrleid ; vermits 'er ^ zelfs by de ftcrk'le Ver-

grooting , zodanig een zamenftel niet aan te befpeuren zy. By het overdwars

doorihydcn van zulk een Polyp toch vertoonde zich ieder deel even zo hol ,

als de dccicn die ik reets op Tab. LXXXVIl. in de i<^e en 3de fig. Lett. i en
k. afgemaaid hebbe. Gevolglyk blyft die zaak voor my een verborgen geheim *.

§. i6>

• Het ismy leed, dat my thans de tyd ontbreekt, om de proeven van den Heer Ho/cl te hcr-

haalen. Schoon ik 'er niet aan twyftcle, dat hy ieder ftuk. van den. tot byna aan den ftaart

doorgefneeden , Polyp als een plat en brecJ Lint voor zich zagc liggen; mitsgaders dat de

vaauivlyki verdeelde Polyp terltond een anderen Polyp trachtte te vermeefteren, en ook werk-
, lyk opQokte ; zo tivyfeie ik 'er nochtans biUyk aan, dat zulk een Polypen - ftuk , na de ver-

decling, op datoogenbük , nog even z.o plit en enkelvoudig zou weeicn , als het gcauuiende

de Verdeeling is. ik denke veeleer, dat zich in ieder helft van zulk een Polyp , terllond van

onderen op een hol kanaal , of eene nieiiv/e Maag en Mond , ter verflindinge , gevormd heb-

be. Want de ftukken van zodanig een tot byna aan den ftaart verdeelden Polyp konnen im-
mers, kort i-y den ftüart, onmogelyk zo platen vlak, na de gefchiede inkerving blyven.

Z.e zyn immers, daar ter phatze, cog met het onverdeeld llaartftuk vereenigd; en moeten
bygevolg aldaar nog eene halfronde holli^heid hebben, en dus niet zo plat zyn, als aan het

kopeinde. De Heer Riijel fchynt ziflks in §. 14. zelf te bekennen : want , na dat hy gezegd

heeft, gezien te bebben , dat de door de inlhyduig gemaakte declen niet half rond, noch ee-

nigzins hol, maar gantsch breed en plat gel)k een Lint waren; zo voegt hy 'er uitdrukkelyk:

by : dat zulks meer aan de kopdeclen , dan aan den fiaart te befpeuren 'soas. Vermits nu
de Polypen het vermogen bezitten van zich, gewond zynde, beftendig weder te heelen, en ieder

ontvangen wonden te geneezen , zo ben ik van gedachten, dat in de ftukken des Polyps, ter

plaatze daar ze by het flaartftuk , wiens goot of maag nog open is , elkander 't naafte by zyn

,

voor eerft zodanig eene geneezing gefchiedt, dat, daardoor , de open geweell zynde goot of
maag van 't ftaartftuk omflooten wordt : hier op zal dan vermoedelyk de maag, na deze ge-

neezing van onderen op , in ieder Polypenftuk , zodanig verwyderd worden , dat zulks des-

wege hol en tot een nieuwen volmaakten Polyp worden moet, die in ftaat is om een anderen
opteflokkcn. De oogenfchynlyke platte gedsante der beide helften van den Polyp kan die ge-
dachten niet hinderen; v)ant, zo wel als 'er uit enkele ftukken van de huid eens Polyps gant-

fche Polypen konnen ontttaan , even zo goed kan 'er in zodanig eene Jielfte eene nieuwe
b'^'ligheid ontftaan , en zich eene nieuwe maag vormen. Want fchoon de Heer Rafel in deze

fiüicken van den Polyp geen holle goot ontdekken konde , bleek het nochtans duidelyk voor
iyne oogen , dat zy 'er mede voorzien moeften zyn , vermits zy andere Polypen verflonden

;

en dewyl zulks, kort na de infnyding van den Polyp , gebeurde, zo kan het niet anders wee-
zen , of 'er moet zich terftond , in ieder ftuk , eene holle pyp of nieuwe maag gevormd heb-

ben ,• zonder dat de anders zo fcherpzichtige Heer Kofel heelt konnen waarneemen , hoc dit ei-

genlyk toeginge. Immers de Heer Trcmbley heeft Polypen, in de lengte, tot zeer froalledee-
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S. i6.

T.\B. Vermits ik voorts deze Polypen zo wel overdwaars doorgefneeden , ials in de
Lxxxviu lengte, verdeeld hebbe, om te zien, of ze zich door de afgezonderde ftukken

Lxxxix. vermenigvuldigen , en of 'er door de verdeeling zekere misgeboorten uit ont-

daan zouden ; zoo moete ik 'er nog by zeggen, dat my zulks, in beide die op-

zichten met hun zo wel gelukt is , als met de Oranje -geele en bruine foorc.

Al-

leu ge&eeden; en niet alleen gezien, dat de randen van verfcheiden dezer ftukken , gelyk dik-

wyls eebeurt, zich vcreenigd, en door derzelver t' lamenQuiting tot gehecle en volllandige Po-

lypen gevormd hebben j maar hy heeft ook door herhaalde proeven waargenomen , dat zomige

van dezelven tot volkomen Polypen geworden z.yn , zonder dat hunne randen te zamen gelloo-

ten en aan elkander gegroeid waren. Deze Polypendukkcn zwollen alleenlyk op. In 't begin

waren ze fnial en vlak, en naderhand, opgezwollen zynde, wierden ze eenigzins fpil- of rol-

vormig. Befchouwde hy ze by den helderen dag, ot met eene Waschkaars, of, als ze in hun-

nen laatllen tocftanJ waren , met eene goede Lupe , zo kon hy inwendig reets eene ledige

ruimte befpeurcn , die van 't eene einde tot het ander liep. Ten laatfte kwarn 'er aan 't eene

einde een kop te voorlchyn, en binnen weinig dagen waren ze in Üaat om kleine ftukjes van

Wormen op te eeten. Zie de Hoogduitfche Overzetting van de Trernbleyiche Hiftorie der

Polypen, fdg- SjO-SSS- OndertuiTchen verdienen de Gedachten van den Kundigen Heer

Bonnet hier over wel inzonderheid gehoord te worden. Hy zegt in zyne Confideratiom

fur les Co7-ps organifés , Art. 266. : „ Met fmaUe en zeer kleine ftukjes van Polypen is 't heel

,, anders gelegen , dan met langen en brccden , welker randen te zamen groeien , en eene holle

„ Pyp formeeren. Deze kleine ftukken zwellen alleenlyk op, en 't inwendige dezer zwellin-

j, ge is eene Maag. Doch hieraan is alles niet te zien; men moet met eeiiige oogen-

„ bliklyke verfchyningen te vrede zyn. Ik hebbe airede nagenoeg bcweezen , dat de Natuur

5, niets nieuws fchept, en bygevolg ook geen nieuwe Maag. Ondertuffchen is 't ook gemak-

„ lyk na te gaan, dat de huid der Polypen niet enkelvoudig kan weezen; maar dat ze veel eer

,, beftaat uit twee hoofdvliezen, waaruit zich, dewyl ze dubbeld zyn , zeer ligt eene nieuive

„ Maag kan vormen. Echter durve ik gcenzins bepaalen , waarom deze twee huiden alleen in

de kleine, en niet in de breede ftukken te voorfchvn komen. ]k zie alleenlyk aan deze laat-

„ ften , dat ze noch tyd , noch middelen konncn hebben, om zich van een te fcheuren, wanneer

,, de tegenranden op het oogenblik te zamen groeien. In 't eene geval hebben de huiden ruft-

„ puntjes, welke haar de beweeging, tot de vereeniging der randen noodig , toelaaten. In 't

„ andere geval hebben zy die niet , en gevoiglyk kan de oorzaak , die haare van eenfcheiding

„ bevordert, beter werken. Ik ken deze oorzaak niet, en begeer ze ook niet na te fpooren.

„ Het zy genoeg , dat dit kleine geval niet ftrydig is tegen myne grondftellingen. "

In Art. 267. zegt hy : „ Deze Polypftukken , die zelfs Polypen, geworden zyn, vertoonen

„ ons nog eene grootere merkwaardigheid. Het geene naamlyk te vooren het binnenfte

„ der oude Maag was , maakt nu het buitenfte deel des Diers uit. Want van ieder ftuk be-

„ hoorde de eene zydc aan 't inwendige van den ouden Polyp, bygevolg is 't inwendige des

„ Polyps aan 't uitwendige zo gelyk, dat het eene in de plaats van het andere kan komen ,

„ zonder dat 'er de Levensverrichtingen door lyden. Dus heerscht 'er in de Werktuigen door-

„ gaans veel eenvoudigs en eenvormigs. Zo wel de waarneeming, als de ondervinding, dryf:

>, ons tot deze gevolgtrekking. Met behulp der befte Vergrootglazen ziet men in den Polyp

,, niets anders, dan eene menigte kleine overal verfpreide korrels. Ontwyffelbaar zyn de-

„ '/.elven ook in de gantfche dikte der huid, en, zo als ik vermoede, insgelyks ter plaatic,

„ alwaar de huiden verdubbeld zyn."

KLEEMAiyn.
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Allcenlyk wordt 'er by de tegenwoordige meer tyds toe vereischt ; ten niinfte Tab.

ik kreeg, uit derzelver ftukken , nimmer nieuwe Polypen, dan na verloop van
''^''J^^''^

8 dagen. Raakende de misgeboorten , dezelven zoclit ik mecftal uit de zoda- lxxxix.

nigen te erlangen , die, nadat ze verdeeld of doorgefneeden waren , reets an-

deren van hunne verdeelde kameraaden verteerd hadden. Dan , wilde ik belet-

ten , dat ze vervloeiden, ofte niet gingen, zo raeell ik telkens , na de eerde

fnede , wel drie dagen wachten , eer ik de tweede durfde doen ; en dus hebbe
ik, binnen negen dagen, dien vierkoppigen Polyp verkreegen, welke in de 5de f,^ 5,

Fig. op onze Tab. LXXXIX. afgebeeld is. Voor de verdeeling had de kop vaa
dezen Polyp tien armen, welken echter naderhand aan de vier Hukken, waarin

hy verdeeld was , ongelyk in getal te zien waren ; en na de geneezing telde

ik , aan de vier koppen , 1 8 armen j zo dat 'er nog 8 by de voorige i o aange-

groeid v/aren.

• f 17-

-i

Vervolgens nam ik nog verfcheiden reizen de-proef , om nog meer koppen
aan d«ze Polypen voort te brengen ; maar dit wilde iny niet gelukken; en her

liet zich volllrekt aanzien , dat ze daartoe te klein en te ceder waren. Even-
wel kreeg ik 'er onder anderen een , die , om zyne zonderlinge geftalte zeer
aanmerkelyk was , en wel waardig fcheen te zyn , dat ik hem afbeelde. De-
zelve had flechcs twee fneden na vervolg bekomen , en dus niet meer dan drie

koppen gekreegen , welke in de ó'Je Fig. met de Letters /. ?«. «. gerekend F'^. 6.
zyn. Na deze twee Ihedcn fpleet ik hem ook den ftaart op; doch voor dat'^'' /•'»•

deze wonden geneezen waren, dreef de Polyp nog drie wrattenvorm ige bulten"* ""*

uit zyn lyf, van welken de beide grootften 00. naderhand ook armen kreegcfi;

zo dat 'er aan elk twee te zien waren , tuflchcn welken nochtans geene kop-
pen te voorfchyn kwamen; doch de derde dezer bulten door p. aangetoond , -i^'//./».

onderging in 't vervolg geene verandering. Midlcrwyl Hond de Polyp dikwyls^"?-

op zyne beide ftaarten qq. ., zo als hy in de Figuur te zien is ; aan één zyner
drie koppen had hy vyf armen gekreegen , en aan ieder der overigen flechts

vier ; échter kwamen 'er naderhand nog eenigen by , dewyl hy nog bykans
vier wecken leefde. By het infnyden of klooven dezer Polypen hebbe ik nooit
vernomen, 't- geene my by de Oranje -geele foort zo menigmaal overkwam,
dat, naamlyk , de gefcheiden deelen weder te zamen groeiden; hunne Üaart
evenwel durfde ik niet meer dan eens verdeden ; want zo dra ik dien meet-

fneden gaf, raakte de Polyp gemeenlyk om hals. Doch zy, die de verdee-
ling van hunnen fiaart overieefden , maakten zonnyds , met hunne daardoor
verkreegen twee ftaarten , zeldzaame polhiuren ,• nademaal zy dezelven , zich

willende vallzetten , doorgaans eene verdraaide kromming gaven , en dan op
beiden derwyze ruftten, als in de 3de Fig. te zien is; alwaar de geOingerde p-,

ftaarten met gg. getekend zyn. Zulk een Polyp maakte eene nog zcldzaamerif//. g^,
vertooning, wanneer hy, bygeval, zyne armen, zo als hier, derraaate intoog ,

* "

^de Deel 2de Stuk, Sss dat
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Tab. dat zyn kop een groen bloempje vertoonde, 'c welk in zyn midden eeae breede
Lxxxviii

f^j^yf had. *
en

LXXXIX

§. i8.

Alhoewel ik boven gezegd hebbe, dat deze Polypen, wanneer ik 'er ander

water, dan 't gene waaruit ze gehaald waren, by goot, meerendeels fneuvel-

den ; zo ftaat my nu echter desaangaande nog te berigten , dat zulks alleen

in 't begin gebeurde ; en dat ik , wanneer ze een tyd lang by my gehuisvefi:

hadden , wel eenig Regenwater , dat niet te koud was , tot verfrisfchitig by 'c

ander gieten kon. Dan , wanneer zulks te dikwyls gefchiedde, was het hun toch

fchadelyk ; en , fchoon ze van natuur zeer teder zyn , hebbe ik nochtans veelen

van dezelven een gantsch jaar lang behouden. Gelyk voorts de dootl der ove-

rige foorten veelmaals door een zeker flag van Luizen verhaaft wordt, zo wier
't>

den ook onze groene Polypen dikwils zo fterk van dezelven geplaagd , dat

zy 'er eindelyk het leven by infchooten. Doch , natuurlyk ftervende , of een

al te koud water de oorzaak van hunnen dood zynde , zo trekken zy vooreerft

,

gelyk meennaals gezegd is , hunnen kop en armen dermaaten binnenwaarts ,

dat 'er niets meer van gezien konnc worden ; zy blyven vervolgens , eenige

dagen , op ééne en dezelfde, plaats , gantsch roereloos liggen ; waarna zy in

fraaie groene ronde kogeltjes veranderen , die eene witte bezooraing hebben ;

fig.7. hoedanig een 'er by vergrootin^ in de 7de Fig. onder 't oog gebragt is; en

Fig. 8. daarop vergaan ze in een groen flym , zo als de 8fte Fig. vertoont. Zulks

hebbe ik veelmaals gezien ; en wyders niet min dikwerf waargenomen , dat

deze Polypen zich ook ,
gelyk de Oranjegeele en bruine foorten , op verfchei-

den wyzen verdeelen j waardoor ze dan insgelyks zonder Jongen uit te geeven,

vermenigvuldigen.

%• ïP-

».'t Xs jammer , c'at de Heer Kifel de Proeve, welke den Ueet Trembley , (die ze echter, vol-

gens lyn eigen gezegde, niet dikwyls en niet zorgvuldig genoeg genomen heeft,) noch den

Heer Prof. Uchtenberg gelukt is , ook niet eens heeft ondernomen , om naamlyk ftukken van

onderfcheiden foorten van Polypen te zamen te Enten. Want dat zou in dit geval , gelyk de
Heer Goeze , in ayoe Hoogduitfchc Overzetting der Trembleyfche Hiftorie der VoXy^cn, pag.

3J)8. aanmerkt, ongctwyffeld de zeldzaamfte Enting geweeft zyn, wanneer men de helft vao

een bruinen , en d j helft van een groenen Polyp te zamen koppelde ; als wanneer 'er, ce»

Polyp met. een bruinen kop en groenen ftaart, of met een groenen kop en bruinen ilaart.

uit voortgekomen zou zyn. Het zou 'er alleenlyk op aankomen , of de groenen , in ver-

gelyking van de bruinen . niet te teder zyn. D.; Heer Goeze belooft, in zyne Overzetting ,-

4at hy 'er nog eens de Proef van neemen zal; doch of hy 't gedaan hebbe, caofzehem gelukt

»y, d^n niet, daarran is my tot nogtoe niets voorgekomen.

Kleemann.
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Schoon hiermede nu alles befchreeven z\', wat ik, door myne Proefnecmin- Tab»-

gen niet de Polypen , geleerd hebbe , kan ik evenwel van dit onderwerp '•'^-'^''^'i"

nog niet gelieel afllappen. Ik hebbe naamlyk , onder de kenmerken , waaruit lxxxiï-

de Heer Trembley erkent dat de Polypen Dieren zyn, (in myn Voorbe-
richt , §.80 ook gezegd, dat ze bsl Ucht r.agingen : en dit brengt my te

binnen , dat ik nog wel iets van derzelvsr zintuigen diene te melden. De
Polypen dan , Dieren zynde , hebben ook zinnen , bygevolg eene Ziel ; js

zelfs, volgens het gevoelen van den Heer Crusius , meer Zielen dan ééiit

Ik z.il hier zyne gedachten, voor dat ik verder van de Zinnen fpreeke, woord-
lyk plaatzen ; te eerder , om dat ze de wonderbaare vermeerdering der Poly-
pen , door de inkerving of verdeeling , op eene vernuftige vvyze verklaaren.

Zyne befchryving * komt hier op uit : „ Een der grootfte Wonderen van de

„ Natuur (zegt hy) ontdekt men in de Zoóphf,a ^ d!crji,e]yken de Polypen
„ zyn ; dat is, Dieren , welken, behalve hunne Dierlyke Natuur, ook iets van

,«, de Natuur der Planten hebben, Hen zelve beftaat hier in , dat hunne Jon-

„ gen , gelyk de takjes aan de boomen , uitfpruiten ; en zich , na hunne be-

i, hoorlyke grootte verkrecgen te hebben , van de Kweek -'moeders afzonderen;

„ ja dat de jongen, nog voor de afzondering, menigmaal reets weder andere

y, Polypen draagen ; mitsgaders dat zy zich, door middel van doorfnyding^

^, laaten vermeerderen ,• alzo 'er, in de plaats van het afgefneèden (luk, aan ie-

j, der ftuk weder een ander aangroeit. Hunne voortplanting gefchicdt , zonder

„ ecnige blykbaare paaring. Dat deze Schepzelen wezenlyk bezield zyn, too-

j, nen hunne bcdryven ; en uit de liften, mitsgaders uit de gezwindheid, waar-

„ mede zy hunnen Roof vangen, mag men gegrond befluiten, dat hunne Zie-

j, len alle andere Zielen der Dieren in volmaaktheid overtreffen. Hunne Voort-

„ planting moet, gelyk de Voortzetting van alle 'Dieren en Plartten , door eëne

„ Preformatie en uitwikkeling verklaard worden. Daaruit, dat de jonge Po-

^, lypen uit de ouden voortfpruiten , zOu men mogen afleiden , dar het Lichaam
^, van den Polyp overal met Eiertjes gevuld is , die andere Polypen in zich

^, hebben," dat dezen verder, door het Voedzel en den Wasdoin van den Ou-
„ den , allengskens even zo tot hunne uitwikkeling ryp worden , en voort-

,, groeien, gelyk de zogenaamde oogen of knoppen aan de Planten doen. Doch
„ het gene 'er 't minfte van te verv^'achten was , ïs derzelver Voortplanting

„ door middel van verdeeling en doorfnyding. By aldien men de oorzaaken

j, hier van wü nagaan, behoort 'men zich te hoeden , van iet'S aan te neemen,
„ 't welk de enktlvoDdigheid van een ïegelykén , zelfs den onedelften Geeft,

„ nadeelig zy. Anders zal men zich , 'in plaats van eene z\Vaarfgh(jid uit den

weg

• Ch. Aug. Cnufiü», PJiilof. p.p. in Zyne 'ÜoogiuyxSche jlanlelding tfft het beboorljk en
voorzichtig nadenken der Nafuurljke Verfcbyizelen. Leipz. 1745. 8". tweedeeed, bl. 1226
«n vervolg.

Sss a
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Tab. m weg te ruimen , veel grooccr 2\narighcclen op den hals hnnlen. • Want in-

Lxxxviu dien men de veelvoudUheid der Polypen door de blooce ftofFe wil verklaa-

ucx*xix.
"

ren , 2al men de enkele mogolyke oorzaak hunner werkinge , naamlyk de

Ziel en Dcnkingskrachc , verliezen; als welke alleen zodanige menlchen aan

de ItofFc toclchryvcn , die geen acht (laan op het gene zy by ieder dsnkbeeld

-! denken. En even zo ongeryir.d 7.011 hec zyn , den Polypen eene deelbaars

Ziele toe ce fchryyen. Om nu in deze een hoogllen bezwaarlyke Vraage over

die onderwerp , de Waarheid of ce vinden of naby te komen, dient men hec

volgende te overwcegen, VVy vinden in andere verfchynzelen Voorbeelden,

dat de Natuur haare werking in haare werktuigen zeer veelvoudig müMi ; in-

vocge , dat 'er in het thans ziclnbaare Werktuig., reets, eene andere vooraf-

bereide werking ligge opgefloocen ; die , na de wcgneeming van de eerlte,.

ontwikkeld wordt. VVyders, fchoon het aantal van alle vooraf bereide lichaa-

men noodwendig eindig zy , zo kan nochtans by veelen 't aantal der in el-

kander liggende Werktuigen grooter zyn , dan wy inzien of ontdekken kon^

nen. By voorbeeld, in de Menfchen komen , na de ecrfte tanden, de an-

deren te voorfchyn. Vermits nu by menigeen , na den anderen , nog de

derde vol"-t, zo fchynt het, dat de Natuur 'er veel meer in elkander heeft

gewikkeld; maar dat ze niet. allen ordenlykerwyze ontwikheid -worden. Veele

Dieren leggen hunne huid , hunne hoornen , ja ook wel gantfche leden af;,

en daarop komen terrtond anderen in de plaats te voorfchyn. Even zo is 't

gelegen met veele Planten , van waar men , op het aflhyden van een gras-,

rten^rel , terftond weder een diergelyken in de plaats ziet groeien. Men mag
', gevolglyk hieruit wel beduiten , dat de Natuur ook zodanig eene onbegry-

pelyk volmaakte Werktuigelykhejd in de Polypen geleid heeft ; en dat 'er

daarom, in de plaats der afgefneeden rtukken , wel dra anderen groeien.

Dan, dewyl 'er daarenboven uit ieder fluk weder een geheel en bezield Diec

te voorfchyn komt, zo wordt men gedrongen om te vermoeden, dat de fchik-

king in 't lichaam van den Polyp op zulk eene wyze ingerigt is , dat 'ec

meer Zielen te gelyk uit verfcheiden oorden , alwaar zy haaren zetel heb-.

hen , op zekere wyze werken ; en dus de verrichtingen der Polypen gemeen-
"

fchaplyk bevorderen; doch dat 'er ergens eene daartoe bedemde Ziel is, die.

het gantfche lichaam regeert ; overmits de daartoe behoorende Werktuigen

", aan haar onderworpen zyn , en de bezigheden der anderen zich , zo lang het

„ Dier geheel blyft , naar deze moeten fchikken. Nadien 'er verder in 't

„ gantfche lichaam van den Polyp eene fterke drift naar zyne grooter ontwik-

„ keling heerscht ; van waar ook de Polypen van eenerleie foort onder elkan-

„ der meer in grootte verfchillen , dan andere Dieren van denzelfden aart; en

„ evenwel het fap , dat hier de plaats van 't bloed bekleedt , zoo taai is , dat

het by de doorfnyding niet vvegvloeie , en dus de werking der werkzaame

„ Zielen niet benomen worde ; zo mag men vooronderftellen , dat 'er, door

„ het affnyden van een Huk , ruimte gegeeven worde, aan de pooging eener

,, Ziele , die zich in dat ftuk bevindt , en nu de heerfchende moet worden.

» Uit

3>
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,j Uit dien hoofde is 'er, door middel der daadlyitheid van zodanig eene Ziel , Tab.

„ die thans op een andere wyze wericzaam is geworden , dan ze te vooren i-x^xvrn»

„ was , zulk ecne drift , dat daardoor de naaftvolgende bewerktuiging ontwik- LxxxiX.

„ kcld konne worden. Wanneer men die alles nagaac is 'c ccnigzins te begry-

„ pen , hoc 'c mogclyk zy , dat een afgezonderd fiuk een geheel Dier v/ordo * "..

Die

* De Heer Pfof. y. C. Lorhe, die reets in 't Jaar 1 769. te Neurenberg overlecden , en doot
> verfcheidcn geleerde Schriften beroemd geworden is , maakt in zyn voortrefFclyk Weekfchritt >

genaamd , de Eere Gods uit de befcbouwing des Hemels en der Aarde, vierde Deel, Neu~
renb. 1768. in-S", pag. 6ö. en 69. de volgende Aanmerking op de Gedachten van den Heer
Crufitis : „ De Verklaaring van Crufius over de Tanden der Menichen en de Hoornen der Die--

„ ren mogt , als een algemeen bcüuit, zommigcn niet voldoende vooi komen," maar zou men
„ niet een cvengelyk bcüuit kennen opmaakcn , uit de weder aanwadcndc hairenj die afge--

}> Ineeden zyn, van de Nagelen aan rlandeu en Voeten, en van de Schaaren en Pooten der

tl Kreeften ? En dit alles zo zynde , dan blyft nochtans de Z.iel van den Polyp een onver-

„ klaard wonder. Indien ik , van andere kanten , nog cenige bedenkelykheden had over de-

j» vcrgelyking der Ziele en der Stofle, zo zou ik myne toeltcmming geeven aan 't gcvoelent

„ der zulken , die aan een der Monarchen de Soiivereim'feit over de millioenen der geencn , die

„ het lichaam uitmaaken, toefchryv.n. In dit geval geiykt de Polyp , met andere Infedten van
. „ die Ibort , naar een beroerd Ryk 1 wiens enkele deelen een Regent onder zich laaten opllaan.

,t Tot welke van dcie beide gevoelens men ook ovcrhelle, men is onzeker, of men den rech-

„ ten weg niet mifTc. De gantfche zaak Ichynt onder de Claffe der wonderbaare dingen te

„ behooren, die nog veel van wonderwerken verfchiUen. Ondertiiflbhcn moeten de Wysgee-
„ ren het niet euvel opncemen, wanneer zy van een ander uitgelachen worden. Men ziet im-
n mers, lat ieder Wysgeer , (even als alle anJere Menfdien eene zekere by zondere neiging tot

„.iets hebben, die menigmaal door den ommegang der Jeugd gevormd en met denielven in-

M. gevloeid is;) zyn vertrouweling heeft, voor welken hy eene geheime neiging voedt, zon-
„ der die to voelen. De Seftarifiln hebben , in weerwil van hunne gewaande onpartydigheid ,

II nochtans een Afgod, al zou hy in hunzelvcn leeven. Deze, door de Menfchen zelven wel
>, opgemerkte, onbekwaamheid in 't volledig verklaaren van de Werken der Natuur, verllrekt

,, intulfchen, zonder hun ter fchande te zyn, ter wiarc Eere Gods". Maar, zo de gedachten

.

van den Heer Crufius niet in Haat zyn , om de zwaarigheden van den Prof. Lor/je , op te

lollen , wil ik hem wyzen , op het onvergelykelyke en met een waaren wysgeerigen Geeft

gefchreeven Werk , Coiifideratiotts fur les Corps orgaiiifés , van dea Heer Bonnet , en voor
tegenwoordig alleenlyk nog aanmerken , dat de vernuftige gedachten van den Heer Crufius ten

eenemaale met die van den Heer Bonnet overeenkomen. De laatftgenoemde naimlyk geeft

ons in 't 264fte Artikel w^myns Coiifiderations fur les Corps organifés, de volgende korte be-

fchryving van den Polyp : ,, De Polyp is een werktiiiglyk geheel , waarin ieder deeltje, ieder

„ kruimeltje, ieder vezeltje, beftendig zyn beft doet om te voorfchyn te komen. Gevolglyk

„ is daarin genoegzaam alles Eierftok, alles louter kiem. Snjdt men den Polyp in ftukken ,

,1 zo zal men daardoor het voedzelfap , dat anders tot den wasdom van 't geheele, of tot

M ander.; noodwendigheden dient, op de in ieder Stukje verborgen liggende Kiem afleiden."

De Heer Derome de Life heeft daarentegen * van den Polyp gantsch andere en volkomen nieu-

we gedachten, welken te vinden zyn in 't derde Deel van het nieuwe Hamburger Maga-
zyn , 17de Stuk, pilg. 428. enz. in den Hoogduitfchen Druk. Volgens zyn begrip is de l^o-

iyp niets anders dan de wooning van eene ontelbaare menigte kbine Diertjes, welken de

Huize, die zebewoonen, zelven gebouwd hebben. Hy houdt de korrelige deelt;es, die men
in 't lyf en in de armen der Polypen waarneemt , voor zo veel kleine Diertjes , welken deze

Huize in gemeenfchap bewoonen ; en dezelve weder aanbouwen , wanneer /e by toeval of
voorbedachtlyk ergens gekwetft of gefchoaden wordt. Maar hy heeft , dit bewccrende , niet

bodacliti «lat óia, volgens zyae ftelling , de Pvegecwormen > de Natden, de Duizendbeenen ,

Sss 3 ea
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Tab. • 'Dit gevoelen trjicht de Schpyver. vervolgens, nog Verdör te verkikareft; ffiilar

txxxvii] jj^jjjgn jl^ 2yne ganticho beweèriug.-hier wiide-jnvoe^eh , zou ik te 'veel plaats

Lxxxix. en tyd verliezen. Ik verzoeke des den genej;,en Leezer het iioek zclven in

te zien; nademaal ik thans nog het een en 't ander van de binnen ddr Poly-

pen te zeggen hebbe.

§. 20.

De Zinnen beftaan eigenlyk in zien , hooren^ ruiken^ fmaaken en gevoelen.

Indien nu de meening der genen , welken onderflelleu , dat het gevoel alleen

deze Zinnen uitmaakt*, waarheid was, behoefde ik niet veel moeite te ge-

bruiken, OTïi 2ulks ten opzichte van de Polypen te bevvyzen. Maar devvyl het

bekend is, dat 'er', zo de Ziel gevoel zal hebben van 't geene buiten haar

is , zekere Werktuigen vereischt worden , zo zal hec bezvvaarlyk vallen deze

Werktuigen in de Polypen aan te toonen'; fchoon verfcheidcn omftandigheden

genoegzaam bewyzen , dat ze Zinnen hebben. Dat de Polypen zien konnen

blykt

'.<ti andere diergelyke Wormen , tnede uit «ene verzaüieling van kleine Diertjes ttioeften be-

fiaan. Want ook aan de^en heeft men die Eigenlchap der Polypen waargenomen, dat der-

.zeiver atgelheeden dcelen zich tot geheeleu maaken, en even 2,0 volkomen Dieren worden ,

als de Wormen te vooren waren, van welken men die (lukken had afgefneeden. Ik zal my
verder niet inlaateti tot het bybrengen van andere gewigtige Tegenwerpingen , die men op
deze nieuwe Stelling, waardoor de Heer de Life der Polypen het wonderbaare beneeraen, en

"^e enkel tot ecne bewooning en t' zamenlchooiing van veele duizend Diertjes wil maaken

,

,3ou konnen aandringen i nademaal zulks door den Heer CoiJztf, in zyne Hoogduitfche Over-

zetting der Tremblcyl'che Verhandeling of Hiftorie der Pol^ipen , reets óp zeer goede gronden

gedaan is.

Kl'eemaNn.

• De Heer Prof. Lorhe fchryft, Tn hettweede Deel van de Eere Gods fn de belchouwihg des

'Hemels'' en der Aarde, pag 245. : „ Wy zeggen gemcenlyk , dat we vyt Zinoen hebben, naam-
« lyk, het Gezicht , het Gehoor, den Smaak, den Reuk, en 't Gevoel. Doch deze vyf zo-
»>'gcnaamde Zinnen zyn alleen de Orgaiia, of Inftrument n en Weiktuigen, waarin eene ver-

'
','» andénng, wel'k^ van de'Iichaamlyke Waeteïdbefpeurd wordt, voor èf gaaf, en met welke

''Vrde Ziel tefttns voelt, dat 'er eerie , én ook , welk eene 'verandering *cr gefchicd zy. Hoe
„ komt het béffip van 't gelioorde,.vaii"t geziene , enz. in de Ziel? Dit weeten de Wys-
s, geereii zelvén" nog maar uit aangenomen Stellingen. Scirandei W yigeercn neemen , gelyk

„ cé éénigcn inwcndigèn , dus ook maar een eénigen uitwendigen Zin aan , naamlyk het

„ Gevoel , of, om -ver Handiger te Ipreekèn', èe Aa)2doeiii')ig. De Lichtftraalen doen het hoornvör-
'•

,', mige huidje(/J<'//«w») van 't konftig gebouwde Oog aan ; de trillende Lucht het 1 rom-
>, meJvlies

(
Tymparwm ) in 't' Oor ,• de op^eldfte Zomen het Verhcipelte des Monds ; de ul-c-

., achtige dcelen de Meuze , en ictlcr Stofte de gantfche oppervlakte, des Lichaams. Alles,

,. wat aan oiis is , is tot aandoening en gcvoeiighèrd gemaakt. De Ziel gevoelt alleen in 't

, „ eigenlyke Verftand , onderfcheidende de etne foort van Verandering van de andere , en iiiaakt

„ zich voorftellingen , begrippen en denkbeelden van de Zaaken." Deze korte Verklaaring

•.Tiaakt , myns oordeels, geene verandering in 't voorgeeven dat ons Gevoel enkel en alleen de
Vyf Zinnen uitmaakt; en men zal 'er ook ecnigerma.-ite

.
uit konnen begfypen ,waarofn deze

'Vy' Zinnen niét aan alle andere ' leevencic Schepzslen . tot hunne behoudenis èn nooddruft,

Twodi^ ijrn,
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blykt , myns oordeels , daar uic , dat zy de Schepzclen , die hun tot voedzsl Tap,

dienen, weetcn te vinden ; het zy ze naby, oF verre af zyn ; dat is, zy mo- ''^^/^*

gen de armen der Polypen raaken, of zicU op een zekeren aflbnd in 'c glas, i-xxxix.

daar ze in ?yn, bevinden. Onder anderen wierp de Heer Trembley , op ze-

keren tyd, een Worm in een groot glas, in 't welke verfcheiden Arm- Polypen
waren , die zich omtrent de bovenvlakte van 'c water onthielden. De Worm

,

niet konnende zwemmen , zakte wel haall op den bodem van 't glas , en bleef

'er liggen; doch, fchoon hy 5 of 6 duimen laager in 't water lag, dan de Po-
lypen , zo wiften dezen hem echter ipoedig te vinden , en met hunne armen
tot zich te trekken. Dit hebbe ik ook zelve menigwerf waargenomen. Op
een anderen tyd bemerkte de Heer Trembley^ dat de Polypen het licht fchee-

nen te zoeken ; en om 'er mee zekerheid van overtuigd te worden , bedekte

hy het glas, waarin ze waren, met een kapzel van dik bordpapier, zo dat het

glas ten eencmaal verduillerd ware, behalve op eene zekere plaats, alwaar hy
een gat gemaakt had , daar het licht doordraaien en in 't glas vallen l<on.

Dit gedaan hebbende, zag hy, na verloop van eenigen tyd, dat alle de Po-
lypen zich verzameld hadden ter plaatze , daar het licht doorfcheen , het welk ten

voldoenende bewyze ftrekt, dat deze Schepzelcn het licht zoeken en navolgen ,

\ geen ik ook zelve dikwils befpeurd hebbe.

S- 21.

Zouden nu deze Polypen, die de duifternis van 't licht weeten te onderfchei-

den, die een Worm, opeen afftand van zo veel duimen, vinden en ontdekken
konnen; zouden die, vraage ik, blind zyn? Neen,zy moeten konnen zien. Doch
indien men my daarop weder vraagcnwilde , waar zyn dan hunne oogen? zou ik

deze vraage niet anders , dan door gisfinjj;en , konnen beantwoorden.

In 't eerfte Deel van 't Algemeene Magazyn vindt men de gedachten van
den Heer Ie Cat, over de byzondere Eigenfchappen der Polypen , waarin , on-
der anderen , ook de volgende woorden voorkomen : De Polyp veriuacht niet

altyd zynen roof; hy merkt hem ; hy gaat hem opzoeken daar hy is , gelyk

hy bet licht nagaat. Verder is die Auéteur ook van gedachten, dat raiflchien

de heldere korrels , waar uit de lichaamen der Polypen , zo wel als hunne hoorn-
vormige armen , beftaan , loutere oogen zyn. En dit vermoeden komt my gantsch

niet onwaarfchynlyk voor ; te meer , nadien wy weeten , dat de Almagtige
Schepper de oogen van verfchil/endc Schepzelen ook verfchillend gefchikt, en
zodanig' gevormd heeft, als ze voor een iegelyk Schepzel bekwaam en noodig
zyn. In onze oogen , mitsgaders in de oogen van de viervoetige Dieren en
van zommige Vogelen , is het tot het zien noodige Criltallyne Vocht , ( //«-

tnor Cri/ialltKus y, daar.de draaien der Voorwerpen doorgaan , Linzenvormig;
doch by de Vifchen gelykt het naar eene fchoone kogel ronde paerel; en by
de meefte Infeften bellaat de zogenaamde Hoornhuid uit louter Linzenvormige

Criltalheldere lichwmeni jnyoege , dat men 'er, by een enkelen Vlinder, om-
trent



504 HISTORIE DE

TiB, trent 34650 tellen konne. Dewyl 'er daarenboven nog ontelbaare andere Schep-
^^^^^'" zelen gevonden worden, die, wegens hunne kleinheid voor onze bloote oogeii

Lxxxix. onzichtbaar zyn, zo mag ik wel zeggen dat 'er nog diiizcnderleie andere oogcn

en meer dan ons bekend zyn , konnen weezen ,* en wy zouden gewis zeer

grof dwaaien , wanneer wy ons wilden inbeelden , dat de werktuigen der Zin-

nen, by alle Schcpzelen, zo gefchikc waren, als by ons Mcnfchen. Wy toch

konnen eenerlei oogmerk op verfchillende wyze bereiken ; zou het dan den

groocen Maaker niet veel meer mogelyk weezen , in vergelyking van wien wy
niets anders dan onmagtige Aardwormen zyn? Het is bekend, dat eene zo*

genaamde Kamer -Objcura , waar in de buiten- voorwerpen zich , door midde!

van een Linzenvormig glas , zeer duidelyk en kenbaar , alhoewel in eene klei-

ner geftalte, opeen W4tten wand vertoonen , by onze ooo;en vergeleeken w^ordc.

Ondertuflchen is 'er niet altoos een Linzenvormig glas toe noodig \ want ik

kan ook , door middel van een kogelrond , en halfkogelrond glas, de zelfde

werking doen; alleenlyk tekent zich het voorwerp dan, naar de geikltenis van

't glas, of verder af, of nader by. Alles nu wat hier het glas uitwerkt, doec

ook het water, benevens andere heldere vochtigheden, wanneer ze in de daar-

toe vereischce richting gelchikt v/orden. Als ik een ronden glasbol met water

vuile , en hem tegen de Zon houde, kan ik 'er niet alleen andere brandbaare

ftoffen ,
gelyk met een Linzenvormig glas , door aanfteeken ; maar het ver-

droot ook , even als dat , de naby zynde dingen , en kaatll de voorwerpen ,

in eene donkere Kamer , op een witten wand , zeer naby te rug. Even het

zelfde kan des Winters gefchieden, door middel van een helder Huk Ys, wan-

neer men 't zelve de behoorlyke bolrondte geelt, dat gemaklyk te doen is. Ik

neem, by voorbeeld , eene warme Ichotel, zo als men tot het flypen van een

Brandglas gebruikt , en laat 'er het llukje Ys eenigzins in fmelten. Indien ik

'er dan , met een klein flukje geld of blik, een gaatje in boore, hetzelve met

een weinig wasch op den fchenkel van een Cirkel vaflzette, en dan een drup-

pel 'waters op het gemaakte gaatje laate vallen , derwyze , dat het een recht

ronden vorm behoude, zo hebbe ik een Vergrootglas, dat alle de voorwerpen,

op den fchenkel van den Cirkel , vergroot vertoont ; en met even zulk een

dropje water kan ik ook andere Voorwerpen in eene donkere Kamer verkleind

vertoonen ; want alle v.'atei-druppels, die nederwaarts hangen , krygen een plan-

con-cexen Form, of eene vlakke bolronde gedaante , en hoe beter dit uitvaile,

des te duidelyker is ook de werking. Vermits nu alle de heldere korrels onzer

Polypen eene byna zodanige vlakke bolrondce , als deze waterdruppels , heb-

ben, zo konnen dezelven hun ook wel in plaats van oogen dienen. En men
zou dus , gelyk men van zulk een Polyp kan zeggen, dat hy flechts ééne Maag,
één Hart , en ééne Long heeft , mogen zeggen , dat hy maar één Oog is ;

*

en dat daarom , uit de Hukken van één Polyp , weder zo veele geheele konnen

worden. S* 22.

«. vermits de z,eer te samcngeflclde Polyp , volgens dsze gcdaehtcn , veelHgt wat al te enkel-'

VOU'
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§.22.

Indien deze onderflelling nopens de Oogen der Polypen geene toeftemmingTAB.

mogte vinden, zo hebbe ik no^ cene andere. Zouden oolc de Icolfachtige ^^^^„^"'

knopjes, waarmede de armen dezer Polypen eindigen, hunne oogen I^onnen Lxxxix-

zyn? Op deze gedachten brengen my de Land- of Huisflaklien; welken de

oogen op de punten hunner hoornen draagen, die zy, gelyk de Polypen hunne

armen , konnen uitfchuiven en intrekken, Byaldien men my daaromtrent wilde

tegenwerpen , dat de oogen dezer Slakken zich , op de punten der hoornen

,

verioonen, als zwarte koraalcjes; en dat zulks aan de Polypen niet waar te

neemen is; zou ik zeggen, dat ecnige Waterflakken insgelyks de oogen op de

punten hunner hoornen hebben ; en dat 'er echter geene zwarte koraaltjes aan

te befpcuren zyn. Om evenwel de waarheid te betuigen moete ik bekennen

,

dat de eerile giffing my meer behaagt, dan de laatfte. En vraagt iemand my hier

op, waartoe zouden den Polypen zo veele oogen dienen? dan wil ik hem in

bedenking geeven, of men niet opgemerkt hebbe, dat het eene Dier altoos

meer dan het ander, en ook dan wy Menfchen, zo wel omtrent de kracht

der beweeging, als der zir.nen, iets vooruit heeft; om dat de manier van zyn

voedzel te zoeken, of andere omltandigheden , ter zyner behoudenifïè noodig,

zulks vereilchcj]?

§• 23.

voudig gemaakt wordt, zo sal dit denkbeeld ongehvyffeld geene algeineene goedkeuring nog
vinden: maar, devvyl de ondervinding den Polyp tot een Hydra, en andere zeldzaame Won-
derdieren gemaakt heeft, zal milTchien , gelyk de Heer Goeze vermoedt, de toekomende tyd

nog ontdekken, dat het even zo min ongerymd is, hem geheel Oog, en een in de Fabel

bekenden Argui te noemen, 't Is inderdaad zeer bez^vaarlyk hieromtrent iets vaft te ftellen ;

gemerkt het volmaaktlle gevoel by de Dieren veelligt de plaats der oogen kan bekleeden.

Den Polyp oogen toe te fthryven, of voor blind te houden, heeft beide, zegt de Heer
Coeze, zyne zvvaarigheid. De Spinnen, welken een Radvormig hangweefzel maakcn, in

welks midden zy hunnen zetel vellen, ichynen alle haare verrichtingen enkel naar 't gevoel

,

't welk dcrzelver pooten en lichaam door de fchudding van 't Weefzel, als 'er andere

Infeften in hangen blyven, gewaar worden, te verrichten. Des niet tegengaande zien wy,
dour 't Vergrootglas, dat deze Spinnen even Zo veel oogen aan den Kop hebben, als die

genen, welken geen Netten roaaken, en zonder dezelven haaren roof weeten te verraflcnj

derhalve kon de zeer gevoelige Polyp ook nog wel met oogen begaafd zyn. De Heer Leder'
muller heeft ze hun, in zyne Mikroskopifche Gemoeds-en Oogenverlultiging, pag. iƒ3

,

niet alleen toegekend , maar de Polypen op Tab. 82. ^>^. d. zelfs met oogen afgebeeld. Hy
meent ze aan ieder zyde van den kop des Polyps, als eene zeer donkere vlak, waargeno-
men te hebben i doch hy voegt 'er by, dat hy daaromtrent wel mis kon hebben. Dit

laatfte komt my zeer waarfchynlyk voor; aangezien noch ik, noch anderen, deeze oogen
iebben konr.en ontdekken; doch wel donkere vlakken; maar die zyn, gelyk de Heer Goez*

met recht aanmerkt, niets anders dan de wortelen der Armen, die zich, de Polyp zat en

gezond zynde, duidclyk vertooncn , maar geheel verdwynen , als hy hongerig of ziek is.

Qde Deel <2.de Stuk. Ttt
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§• 23.

T*n relvk nu wyders het eene Dier een fcherper gezicht, of een fyner reuk

£xxxvinr^„2j, dan het ander; zo konnen dezelven ook wel met meer of minder iin-

ivxY.v rnijren besaafd zyn; en hier van konnen onze Polypen tot een bewys dienen*

p'°
^rooter aetal van oogen fchynt liun te noodzaakelyker te weezen, gemerkt

7v meeftal vail blyven zitten; en dus menigmaal van honger zouden moeten

vLaan,' wanneer 't hun onmogelyk ware, de Infeften, die in 't Water, in 'c

welke zv zich bevinden, rond zwemmen, en hun tot voedzel ftrekken, te

Tien Zv weeten dezelven, 't is waar, behendig re verraflen, wanneer ze hun

teni komen en hunne armen aanraaken; dan dit gebeurt niet altoos; en dus

kan' 'er ook een tyd komen , dat ze hun voedzel moeten zoeken. Het gezicht

is hun derhalve noodig; maar wat het gehoor betreft, dat onzen Polypen fchynt

te ontbreeken, ik kan, hoe meer ik al hun doen en trachten befchouwe en

TVDlvk overweege, niet bezeffen, waar het hun toe dienen zoude. Dat ze in

teïendeel een teder Gevoel hebben, is niet alleen daaraan te bemerken, dat

7e zodra het Water, waarin zy zich bevinden, bewoogen wordt, of iets llry-

di<^s hen beroert, terftond te zamenkrimpen ; maar het blykt ook uit hunne

belhendigheid, met welke zy, als meermaals gezegd is, de Infeften, die hunne

armen maar even aanraaken, weeten te vangen, en fcnoon ze zich trachten

los te wikkelen wel vaft te houden. Vermits men daarbenevens gewaar wordt

L ze een InfeA, 't welk zy verraft, en met de armen aan den mond gebragt

hebben, ten eerften weder van zich werpen, als 't hun niet behaagt , zo geeft

dit, myns bedunkens, klaar genoeg te kennen, dat hun de Smaak insgelyks

niet ontbreekt. Nademaal men nu weet, dat de Reuk zeer na verknocht is met

den Smaak, zo mogen wy ook deezen den Polypen niet weigeren. Dan her

ZY daarmede zo als het wil, ik ben althans van gedachten , dat al het voorens-

gezegde genoegzaam toont, hoe onze Polypen, op zyn allermmfte, met drie

Zinnen begaafd zyn, en bygevolg met alleen Z^.«, maar ook Foelen en

Smaaken konnen. Het geen dit denkbeeld te meer verilerkt is, da: ze, uit

de menigte der kleine Infeften, m welker gezelfchap zy beftendig leeven,

eene keuze weeten te doen. Men ziet dat ze de kleme Waterfpinnen ,
de

Slakkeu de Kevers en de Bloedzuigers, waar voor ze vrees fchynen te heb-

ben; nooit aanraaken; dat ze integendeel de Watervloon, waarin zy, boven

anderen, veel fmaaks vinden, benevens eene foort van klemc Slangetjes en Ma-

den, onder veele anderen, weeten uit te kiezen en te vangen.

§. 24.

Hier mede zou ik myne Befchryving der Arm -Polypen konnen befluiten;

maar dewyl ik in 't eerfte Deel myner Hiftorie der Infeften, gewag gemaakt

hebbè, van eenige Polypen, die in Steenen gevonden worden, zo vmdeikmy

verplicht, ook nog iets van dezelven, te melden.
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Befchryving van de Polypen, zvelken^ met onze Arm-Pol^'
pen overeenkomende ^ in Steenen gevonden worden.

§. I.

Xn 't Eerde Deel myner Hiftorie der Infeélen hebbe ik , tot tweemaal toe, Tab.XC;

gewag gemaakt van de Polypen, als van een nieuw ontdekt en my toenmaals

nog onbekend Schepzel; en teffens te kennen gegeeven dat ik, gelyk ook
reets in 't Voorbericht dezer Hiftorie der Polypen gezegd is, wel degelyk

twyfFelde, of het gene 'er ons van verhaald wicrd voor waarheid aangenomen
mogte worden. Dan, voor dat ik het Eerlle Deel floot, was ik al beter van het

daadlyk Aanweezen dezer Schepzelen , en van hunne byzondere Eigenfchappen

,

overtuigd; om welke reden ik naderhand in de Voorrede van 't genoemde
Eerfte Deel de volgende woorden liet invloeien. " Het zou belachelyk weezen

,

„te ontkennen, dat 'er een Polypus is, na dat verfcheiden AuBeuren 'er zo
„omftandig van gefchreeven hebben, en fchoon ik denzelven tot nog niet ge

•

,>zien hebbe, ben ik echter van zyn aanweezen overtuigd door de Figuur, die

„ zyne Afbeelding volkomen gelykt, die ik wel in gebootzeerde Steenen gevon-
„den hebbe, en die veel meer overeenkomft heeft met den Polypus, dan mee
„de Zeefterre, waarvoor ze van anderen gehouden wordt. " Vermits ik nu
weete, dat myne befchryving geleezen zal worden, niet alleen van dezulken,

die, wegens hunne groote kundigheid in de Natuurlyke Hiftorie, 'er niet al-

toos nieuwigheden in zullen vinden; maar ook van dezodanigen, welken,
fchoon niet alles, echter veel van 't gene ik in deze bladen voordraage

,
gantfch

nieuw en onbekend is; zo kan ik ligtlyk vermoeden, dat veelen der laacften

zullen vraagen, wat ik eigenlyk door de in Steen afgebeelde Polypen verftaa?

Derhalve meene ik verplicht te weezen, my by deze ftofFe eenigzins op te

moeten houden," terwyl ik hoope dat zy, welken ik geen nieuws verhaale,

myn verfchuldigden dienft omtrent anderen niet ten kwaade zullen duiden.

§. 2.

Men heeft van oudsher, zo wel op de hoogde Bergen, als in de diepfte

liuilen, by 't uitgraaven, niet alleen Steenen gevonden, waarin men allerhande

Slakken en MoiTelen verbeeld zag; maar men heeft ook gantfche beenderen

en geraamten van andere Dieren, mitsgaders volledige afbeeldingen van Vifchen,

en van verfcheiden foorten van Planten in de Steenen ontdekt. Toen men in

vroeger da!:^en de Geleerdheid in ydele woorden zocht, en men zich over de
Natuurkundige Waarheden zo weinig bekommerde , dat men op geene de min-

itc proefntcmingen bedacht ware, en zich geheel en al te vrede hield, met
Ttt ji die
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Tab, XC, die kundigheden , welken zich , om zo te fpreeken , van zelven aanbooden-,

die dan ook nog wel by de genen, welken haar bezaten, geheim gehouden

wierden; toen, zegge ik, waren zodanige Steenen in geen achting; en, zo

men dezelven nog al eenige befchouwing waardig fchatte, wierden ze toch

voor niets anders dan voor fpeelingen der Natuur gehouden. Doch, zo dra

'er, in laater tyden, door de vlyt veeier Geleerden, gelyk in alle Weeten-

fchappen, zo ook in de Natuurkunde, een nieuw Licht opging, befchouwde

men diergelyke Steenen met meer opmerkzaamheid, en de proefneemingen

met dezelven leerden eindelyk, dat ze niet alleen afdrukzels van andere na-

.luurlyke . lichaamen , maar ook weezenlyke in Steen veranderde lichaamen

waren. OndcrtufTchen kon men nietbegrypen, by wat toeval zy,zo wel op hooge

Bergen, als in diepe gronden geraakt waren; te meer, dewyl de Dieren en

Planten, welken zy vertoonen, dikvvils in die Landen, waarin ze verlleend

gevonden worden , gantfch onbekend zyn. Zo verbeelden ook de MofTelen en

Slakken, die in Steen veranderd zyn, Moiïèlcn en Slakken, welken alleen inr

de Zee leeven; en echter worden ze opgegraaven in Landen, verre van ds

Zee gelegen, ais by voorbeeld, in Zwitzerland, Zwaben, Frankenland enz.

S- 3.

Dat deze Moffelen en Slakken eercyds waarlyk Dieren gev/eeft zyn, za!'

niemand in twyfFel trekken, die dezelven ooit by waare MofTelen en Slakken-

vergeleeken heeft; waarom ook de meefte Kenners derzelven den fpot dryven

,

met dezulken, die voorwenden, dar diergelyke Steenen daadlyk van zelverr

in de aarde groeien, of zo gefchapen zyn. Ook vinden zy weinig geloof,

die onderftcllen , dat de Eieren dezer Dieren, met de dampen uit het water

opgeheven., naderhand weder nedergevallen , en tot Vifchen en Schulpdieren

,

doch in het drooge tot Steen geworden zyn. Anderen , welken de voortteeling

der Dieren, en dus ook die Steenen, uit eene verrotting willen doen voort-

komen, vei dienen hedendaags volflrekt geene aanmerking. Daarentegen heeft

het gevoelen der genen, die den oorfprong dezer Steenen van den Zondvloed

afleiden, tot hiertoe de meefte goedkeuring gevonden; inzonderheid na dac

WooDWARD, een beroemd Engelfchman, veel moeite aangewend heeft, oiTf

:;ull<s duidelyk en omfïandig te bewyzcn. Maar, fchoon dit gevoelen een

langen tyd, boven anderen, den voorrang behouden hebbe; heeft echter ver-

volgens de Heer Mor o, een Italiaan, deze ftcliing ten eenemaal overhoop

zoeken te werpen. Doch zyn gevoelen, volgens het welke de Bergen, door

Aardbeevingen uit de Zee opgereezen, de MofTelen, Slakken en Schulpen'

mede omhoog gebragt zouden hebben, kan tot nog geene algemeene goed-

keuring verwerven*. Ik acht my niet bekwaam, deze verfchillende gevoelens

door

• By Sc geren, welken het gevoelen van den lieer Moro niet kennen toeflemmen, moete ik

zeker ongenoemd Natuurkundigen voegen , die zicü beroemde de Stelling van den Heer-.

Moro te verbeteren. Zyn Werk, in 't Jaar 1765. Xi Bramen, by Johan Heiidrich Cramer.
uit-
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door myne uitfpraak te befliflen ; maar voege my toe nog by den genen , die Tab, XC.
deze verrteende lichaamen aan den Zondvloed toefchryfr; derwyze echter, dat

ik mee den Heer Kruger geloove: „dat 'er wel veel van den Zondvloed
„af te leiden zy, maar dat 'er ook nog ouder ovcrllroomingen geweeft zyn,
„daar wy geene berichten van hebben; devk'yl dit alles binnen één jaar, of
„zo !ang de Zondvloed geduurd heeft, niec wel heeft konnen gcfchieden*. ,i

Zie

, nitgegeeven, heeft dezen T»tel: Philofophifche Fénnaaklykheden , of op vernuft en onder-'

vimlitig gegronde Proeven , boe de Zee - Mojfelen waarlyk op de hoogjle Bergen , en in de
bardfle Steenen , gekomen zyn ; benevens eene duidelyke Verklaaring der Aardbeevingen

,

op de nietrjie Onderzoekingen der Feranderinge des Aardbodems, van den Heer Lazarus
Moro. Deze ongenoemde Schryver heeft in zyn zogenaamd grondig Werk, pag. 565. beide

. de grondftellingen , zo van den Heer tVoodward, als van den Heer Moro, onderzocht; de
cerlle verworpen > en de laatfle wel in veele opzichten toegellemd ; maar ook in veelc

ftukken zoeken te verbeteren en natuurlyker te verkiaaren. Dit zyn Werk verdient derhalve,

myns bedunkcni, zo wel als de ftelling van den Heer Moro, op de Vraage: hoe dewaar-
lyic veriteende Moflèlen, Slakken en andere Zeedieren op en in de hooglle Bergen gekorcea

. zyn? van een iegelyk, die dezelve, ten waarlchynlykfle beantwoorden wil, wel nageleezen

,

en in cverweeging genomen te worden. Zyne Vcrklaaring, hoe. in den algeraeencn Zond-
vloed, alle hooge Bergen overltroomd zyn, en hoe onze Aardkloot genoegzaam Waters
daartoe hcbbc kontien verfcbaifen, fchynt my, fchoon ze in de Natuur ook niet genoeg"

. zaam gegrond ware, nochtans natuurlykcr te weezen en meer waarfchynlyklicids te behel-

zen, dan de Verklaaring, die Kircher , Barnet, fFhiston, Heyn, PFoodvoaard , Moro en an-
deren, van deze droevige gebeurtenis, der verwoeitinge oa^er Waeield door 't Water, ge»
gecven hebben.

K L E ü M A N N.

* Ik vlnde ook tot nog toe gecrte reden, waarcm ik dit gevoelen niet zou töedecimenj'
want dewyl het thans bekend genoeg is, dat een vreemd Lichaam in 't Ryk der Mineraa-
Itn door de Evaporatie (Uitwaafleming) en Impragnarie (Bezwangering) een Steenachtig
weezen' aanneemt; en dewyl men ooit weet, dat 'er warme Wateren en ecnc bekwaam?
onderaardfche ligging toe vereifcht worden, zo kan men 'er uit befluiten, dat 'er, aangezien
deze dingen van den beginne der Waereld fchynen geweefl te Zyn , en nog beltaan; dit 'er

reets voor den Zondvloed diergelyke geweeft zyn; dat 'er in onze dagen ontfiaan, en in 'c

. toekomende ontdaan zullen. Ondertuirchcn wille ik hier mede niet zeggen, dat 'er onder
de Zee - Schepzelen , als MolTelen, Slakken, Vifchen, enz. zulken zouden zyn, die zó oud
als de Waereld waren; hoewrl 'er werklyk eenige beroemde Schryvers zyn, die, uithoofde
van zekere aangenomen ondcrftellingen en korte begrippen, het derwyze en niet anders ge-
looven. Want, volgens het Godlyk getuigenis van Mozes, is immers de Aarde, waaronder
ook de Bergen behooren, reets op den derden dag, en alzo twee dagen voor de Schepping
der Waterdieren, ten voorfchyn gekomen. By gevolge konnen de Bergen toen nog geene
Zee - Schepzelen uit de Zee met zich opgebragt hebben; dit gedierte moet IjpaJer, deels

voor, deels in den Zondvloed, en deels na denzelven. in en op de Bergen, door Aardbee-
vingen, Overltroomingen, en andere toevallen gekomen, en verflcend gewerden zyn. Daar-

. enbovcD kan men, dewyl men du weet, dat men in alle Geweften op de huogfte Bergen,
die zomtyds honderd mylen voortloopen, Veriteende dingen vindt, met zekerheid daar uir

hefluiten, dat alie deze hooge Bergen, fchoon hunne hoogte vaak van 50 tot 4000 voeten

hoven de vlakte der Zee verheven zy, eens met het water der Zee bedekt zyn gcweeö;
dat verkheiden derzelvcn eertyds, met hunne vlaktens en dalen, der Zee ten grondllagc ge-

diend moeten hebben; en dat integendeel menig oord der Waereld, 't welk thans der Zee
ten grond dient , eertyds oioog Land geweeft kan zyn. Wel is waar , dat de Heer de la

Condamirie (iic de Kaïuuiiyke Hiftorie van Bufon, adc Deel, pag. 2j .) die zich vcclc

Ttt 3 jaa-
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Tab.XC. Zie Krugers Natuurkunde^ in de Uitgave van 1740, fag. 473.

%' 4.

Op dit alles kan ik my ligtlyk verbeelden, dat my iemand, fchoon hy

coellcmme, dat die verfteende Mosfelen, Slakken, Planten en Beenderen eer-

lydi; vvaarlyk zulke Dieren geweefl: zyn, als zy nu nog vertoonen, nochtans

viangen zal, hoe het bygekomen zy, dat deze dingen in Steen veranderd zyn?

Hierop heb ik in 'c algemeen het volgende ten antwoord. Dat alle Steenen,

uit verfcheiden Vochtigheden, en andere grover Aarddeelen fchynen ontftaan

te zvn: te meer, dewyl 't bekend is, dat alle Vv^ateren, zy mogen zo helder

zyn als ze willen , diergelyke Aarddeelen in zich hebben ; welken zich ook aan

de Vaatwerken aaazetten, en dezelven (door den tyd) als met eene fleenen

fchorfe overtrekken. Om nu niet te fpreeken van zodanige Bronnen, in welken,

de daar in geworpen dingen in fteen veranderd fchynen , om dat ze eene dikke

ilcenachtige fchorfe bekomen; zo weeten wy immers, darde zogenaamde Lek-

Iteen, die menigvuldig, en in allerhande gedaante, in de bekende Boumam-
bole te vinden is , even zo uit het water ontflaat. Diergelyke Wateren nu kon-

nen niet alleen veroorzaaken , dat 'er, naar gelang hunner verfcheidenheid, ook

verfcheiden foorten van Steenen, zo wel edelen als gemeenen, uit hun voort

komen; maar ik geloove teffens, dat de uit verfcheiden fchilfers van Zand

,

Leem en Aarde bellaande Rotzen , daar uit ontdaan zyn. Deze fchilfers naam-

lyk zullen, door overllroomingen te zaraen gebragt, naderhand door middel

van een Water, of van zodanig eene t^ochcigheid, die veel tedere aarddeelen

by zich had, verhard zyn; doordien deeze aarddeelen, na 't afloopen of uit-

dampen dier vochtigheid, te rug gebleeven zullen zyn; om welke reden ook

de eenmaal vallgezetce Rotzen, myns oordeels, niet meer aangroeien. Even
zo-

jaaren in Peru onthouden heeft , beweert , dat 'er op het Peniaanfche Gebergte geenerleie

Verlleende dingen gevonden worden. Maar , fchoon wy ons ook door beveftigde Waarnee-

mingen gedwongen zagen > om dit getuigenis toe te ftemmen ; zo kan men toch niet be-

geeren, dat men uit derzelver oppervlakte ook de inwendige gefteltenis becordeele, of dat

men noodwendig en volftrekt op en in alle Bergen verlleende dingen vinden moete. My
fchiet te binnen ergens geleezen te hebben, dat men eens op een hoog en tamelyk verre

van 't water afgelegen Gebergte eene leevende Oester en Kreeft gevonden zou hebben; en

dat menig een, om te verklaaren ot op te losfen, hoe deze Dieren aldaar gekomen waren,

zyne toevlucht genom.en had tot ongerymde begrippen. Deze leevende Waterfchepzelcn,

iadden zekerlyk geene vleugelen ; maar men had alleen op de vogelen , die vleugels hebben

,

en deze Schepzelen uit het water opgenomen en daar gebragt konden hebben , behoeven te

denken, dan zou men 't niet noodig gehad hebben, zyne toevlucht te netmen tot onwaar-

fchynlyke Verklaaringen. Hy, die ondcrtusfchen begeerig is, iets grondigs en uitvoerigs o-

ver de PetiefaBie , of Verfteening, te Icezen, kan zulks vinden in het fraaie Hoogduitfche

Werk, genaamd Furtrcfliche Natur gefchicbte der Ferfleinerlingen zur Erlauteniiig der Knor-

rifehcn SaDilungen von Merkwurdigkeiten der Natur in folio. Neurtnb. 1773- waar van de

troote Natuur- en Petrefattie- kundige Heer Prof. Johan Ernfl Imanuel ïFaIch, te Jena, de

bciijcmde Schryvtr is.

K LEE MAKN.
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zodanig cene vochtigheid heefc dan ook de, door overllroomiiig, in de Bergen Ta:; X*^,

en Velden gevoerde Slakken, Mosfclcn, Koraulcn cu andere gewasfen, waar-

mede de grond der Zee bedekt is, doordrongen; en dc;;clvcn, haarc aavddce-

len te rug laatende, aldus in harde lleencn veranderd. Wil men hier op ver-

der vraagen, of ik dan geloovc, dat de Zee eertyds op die plaatzen gedaan
heeft, daar tegenwoordig zulke niet verlleende Schepzelen vervulde Bergen

gevonden worden? Zo zegge ik ronduit Ja. Nochtans bevvecre ik daarom niet,

dat zulks door eene algemccne Overftrooming gefchied zy; nademaal ik zeer

wel weete, hoe men hier tegen inbrengc, dat men niet weet, en ook nicc

kan toonen , van waar zo veel wateis gekomen zou zyn, ais 'er tot cene alge-

meene overllrooming van onzen Aardkloot, zelfs, tot boven de hoogfie bergen,-

vereifcht wordt*.- Want fchoon ik niet twyffele, dat Hy, voor wicn honderd

jaaren als éétï dag zyn, tot cene overllrooming Waters genoeg kende hebben,-

z»

• De geleerde Schryvcrs van de Algemeens Historie der Waereld CHoogJ. Overzetting I. Deel,
6de afdeeling. pag. 200.) melden ons, hoc iemund, daartoe bekwaam lynóe , uiigerekend

heeft, dat 'er, volgens de allerminfle rekening, tot 2iilk eene Overftrooraing 22 •iogcnoemde
Oceaans noodig geweelt waren. Dan, dewyl het Godlyk getuigenis van Mozcs ciet zegt,
dat alle hooge Bergen ten zelfiien tyde en uure onder water gedaan hebben , maar dat liet)

water 15 Ellen hoog boven de Bergen geftecgen ly; zo kan het immers wel weezen, dat

hy, voor wiens fchelden , volgens Pfalm 104. de Wateren, welken by de Schepping der

Waereld bergen en dalen bedekten, vlieden, en voor wiens Donder zy daar heen
vaaren moesten, zo dat de bergen hoog opwaarts ryzen en de dalen zich d?ar onder zetten

konden , ten tyde , toen hy de Aarde met de menfchen , door 't Water , verderven wilde

,

ook op Zodanig eene wyze is te werk gegaan. Veelligt heeft hy het binncnfte van den Aard-
kloot zo weeten te fchikken, dat de bodem der Zee zich allengskens verhefttn, en het
drooge Land daar en tegen zinken, en tot den bodem der Zee worden mocft; mitsgaders
dat de eerfte zo lang droog en verheven moeft blyven ftaan , tot dat al het Water , dat hy
gedraagen had, 15 Ellen boven de hoogfte bergen van 't drooge Land gefteegen was. Evea
deze, allengskens voor een tydlang opgekomen, en tot droog Land geworden Zeebodem
kan, de gantfche overftrooming van 't drooge Land gefchied zynde, weder meerendeels ge-
zonken , het overgeflroomde Land weder allengskens te voorfchyn gekomen , en 't Water
gevolglyk allengskens weder in zyne oude vcrblyfplaats te rug gekeerd zyn. Op deze wyze
zouden ook Schepen, die door de Menfchen niet te redden, en door de overllrooming der
2.ee op het drooge waren , hebben kennen Stranden en Schipbreuk lyden, Misfchien is deze
Onderftelling zo ongerymd niet, overmits wy uit de Gefchiedenisfen weeten, dat 'er nog ca
den Zondvloed, van tyd tot tyd, nieuwe Eilanden uit de Zee opgekomen, en daar en tegen
gantfche ftukken Lands en Eilanden gezonken, en van de Zee bedekt geworden zyn. Ka-
demaal 'er nu ook, buiten twyfFel, zo wel verbaazende Ondieptens in de Zee als hooge Ber-
gen op het drooge Land zyn, zo kan men, op deze Onderflelling , zeer ligt begrypen, dat

de Zee , toenmaals » genoegzaam in flaat gcweeft is , om het drooge gedeelte der Aarde te

overflroomcn.

Ondertusfchen is 't aanmerkelyk, dat 'er, in den waaren en echten Granaat en Porphyr,
geeue verfleeningen gevonden worden; en dat zy, die ze daarin meenen ontdekt te hebben,
geen waare Granaat- en Porphyrfleenen gehad hebben? Indien dit waarheid zy, zo mocfl
men deze foort van Marmerfleenen voor veel ouder dan den Zondvloed houden; want ge-

duurende de Schepping konden, als reets gezegd is, geene Zeefchepzelen in de hooge bergen
van 't drooge Land komen , aangezien deze op den derden dag nog niet gefchapen waren j

ivaartegen ö« cerAen van de Zee verlaaten en dioog moesten worden.
Kleew A N N.
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T/B, xCzo wecten wy toch, dat niec alleen de groote Rivieren hunnen loop' veran-

derd hebben, maar dac ook de Oceaan, of groote Waereld-Zee reets veele

Landen , die te vooren onder zyne Wateren verborgen lagen , verlaaten , en in

tegendeel andere plaatzen met water gevuld heeft; het welk nooit zonder o-

verilrooming gcfchiedt; ook is het overbekend, dat veele Bergen en Eilanden

door Aardbeevingcn omftaan, en uit de Zee opgereezen zyn*.

§•5-

Ik achte hier mede zo veel over dit onderwerp gezegd te hebben, als to:

myn tegenwoordige doelwit behoort, en ga derhalve nu over tot het gene,

waarom ik het voorgemelde bygebragt hebbe. Men vindt 'er onder die

geenen, welken de verfteende Mosfelen en Slakken voor geen geweezen

Invvooners der Zee willen laaten doorgaan, die daartegen inbrengen, dat 'er ,

onderde zogenaamde vcrfteende dingen, ook zodanigen gevonden worden,

die men nog nooit in Zee gezien heeft; en zy beroepen zich, ter bekrach-.

tiginge van hun zeggen, inzonderheid op de Ccratia Ammonis of yimmom-
hooren, welken men ook Ammoniten heet. Deze Amwoniten zyn Steenen

van verfchiilende grootte; waarvan zomraigen der grootften anderhalven

%-oet of meer in den doorraeeter hebben ; die echter allen eene • foort van

Slakken verbeelden, welken men nog nergens anders dan in Steen gevonden

heeft. Zomraigen zyn van oordeel, dat dezelven, devvyl men zodanige

Schepzelen nog nooit in Zee ontdekt heeft, door een Zondvloed met hun

gantfche geflacht uitgerooid zyn; maar dan is de vraag, of 'er, om dat

inen diergelyke Slakken nog niet gezien heeft, daarom in 't geheel geene zyn

?

Kennen wy juift alle de Dieren, die zich in Zee onthouden? En kan 't niet

v;eezen, dat ze niet gezien worden, om dat hunne manier van leeven is, be-

ilcndig in het dieplle en op den bodem der Zee te blyven? Immers is het by

de Geleerden tot nog zeer twyffelachtig gcweeten , wat ze van het zogenaam-

de Rad- of Sterrellcentje zouden maaken ; en nu, dewyl de Heer Chris tob
Mylius, die op zyne reize naar Amerika, helaas! te vroeg geüorven is, ons

eene nieuwe Groenlandfche Dier- Plant befchreeven heeft, fchynt het genoeg-

zaam zeker, dat zy niet geniifl: hebben, die van gevoelen waren, dat dezel-

ven deeltjes zyn van de zogenaamde Leliënfteenen : ja die zelfde Befchryving

toont ons, myns bedunkens, zeer duidclyk, van waar hun oorfprong af te leiden

zy. Doch ik zal my wat nader verklaaren.

Men

.* Vermits myn beftek my niet toelaat, deze floffe hier breedvoeriger te verhandelen, vinde ik

het geraaden, den nieuwsgierigen Lcezer, die 'er meer van begeert te weeten, tot de volgen-

de Schriften te verwyzen.

Heer Johan Gottl. Krugers gcfchiedenisfen der Aarde in de aller oudfte tyden.

Hambtirgs'Magazyn IJl. De^l, fag. 131. ep 490. V. Deel, Z»»^- 4i3- VI. Ded, fag,

103. en 115
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S- 6. TAB.XC.

Men vindt naainlyk, onder de verfteende lichaaraen, ook kleine platte en
ronde Steentjes, met een gaatje in 't midden, welken uit dien hoofde den
naam van Trochiten, Raderlleentjes of Molenfleentjes ontvangen hebben; en
voorts nog anderen, welken men, om dat ze niet rond, maar hoekig en Ster-
vormig zyn, Asteriën, of Sterre fteentjes noemt. Deze Steentjes zag men nu
eens aan voor fpeelingen der Natuure ; dan moesten ze gewrichten of rugge-
graaten van Vifchen zyn; en dewyl men 'er veelcn op elkander zittende en
te zamenhangende vond, wierden ze EnSrochiten genoemd; doch eindelyk
liep het gevoelen der meesten daar heenen , dat men ze voor gewrichten van een
Medulahoofd had te houden. Onder dezen is ook de beroemde Heer
ScHEUCHZER te rekenen, die 'er aldus van fchryft: „Ik hebbe tot nog de
,, Eti(roc/jos , Asterias, vermoedelyk, gelyk gefteld met het Caput Medufa^
„of de Stella Marhia quinta^ of de ScolopendroUa, Rumph. Amb. pag.
„41. Tab. XVI. een zeer zeldzaam Zee- Dier; 't welk inzonderheid in de
„Kaspifche Zee gevonden zou worden, en uit 81840 Leden of gewrichtcn-

„beftaat". (Zie deszelfs Meteorologia et oryetograpbia Helvetica ^ of be-
fchryving der Luchtverfchynzelen, Steenen enz. van Zwitzerland , pag. 322.)
Ik zelve ben ook dit laatfte gevoelen toegedaan geweeft, tot dat ik zulk een
natuurlyk Medufahoofd, 't welk eene foort van Zeeilerre is, en ook wel een
Polyp genoemd kon worden , van den te Lubek woonenden beroemden
Natuurkundigen Heer P. H. Tesdorpf, myn begunfliger, die onlangs den
kleinften Indiaanfchen Vogel CoHbri zeer fraai in gedicht befchreeven heeft,

vereerd kreege; waarvoor ik hem nogmaals dank betuige. Dit Medufahoofd
is juift het zelfde, 't welk ons Rumphius op zyne XVIde Tab. vertoont.

Maar ik had het zelve, naauwlyks, ontvangen en met opmerkzaamheid befchouwd,
of ik zag terftond, dat deze Rad- of Sterrefteentjes geen gedeelte van 'c zelve

konden zyn; nademaal de takkige armen van dit Schepzel van hunnen oorfprong,

x>f van den wortel af, tot aan 't uiterfle einde, veel fchielyker indikte afnee-

men , dan de op elkander zittende Raderfteenen. Dan dit niet alleen ; de Me-
dufahoofden zyn daarbenevens aan hunne binnenfte of boven- vlak te, en wel in-

zonderheid by 't aanbegin, met twee reien korte doornfpitzen bezet; en tus-

fchen dezen hebben ze eene meer platte, ja zelfs eer uitgehoolde, dan
xonde verheven vlakte; invcege dat de leden waaruit ze beflaan zouden, in 'c

geheel geene overeenkomft hebben met de Raderfteenen. Van dit flag van
Steenen hebbe ik insgelyks onlangs eene rei op elkander zittende, of eene

Entrochite, ontvangen; die nagenoeg een vinger lang is, en aan 't eene einde

£cn veel grooter Lid had, dan de overigen waren; die genoegzaam eene kroon

met vyf hoeken verbeeldde; en zeer veel geleek naar het Steentje, 't welk de

Hecren Lang en Scheuchzer, wegens deszelfs geftaite, een Nagelltecntje

noemen. Hieruit befloot ik, dat 'er op dezen nog een veel grooter aantal ge-

flaan moeft hebben; en toen ik naderhand eene zogenaamde Encrinite of een

2//* Deel ide Stuk. Vvv Le«
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Trtu, XC, Leliënfteen onder 't oog kreeg, zag ik, dac ik ia rayne meening niet bedroe-

gen was. Deze Leliënlteencn worden eigenlyk alzo genoemd, om dat ze eene

op haaren ftengel ftaande, en nog niet volkomen openzynde. Lelie vertoonen.

Ze bellaan ui: loutere Trochiten of Raderfteenen ; en zyn ook tot hiertoe voor

cene foort van Zeeflerren gehouden: dan, na dat ik het fchryven vanden Heer

Mylius aan den Heer van Haller, waarin hy zyne Dierplant met den

Leliënlteen vergelykt, geleezen hebbe, ftelle ik valt, dat deze Leliënfteenen

niets anders zyn, dan zodanige verlleende Dierplautcn.

S- 7'

Deze Dierplant van den Heer Mylius, v/aarvan hy ook de Afbeelding

mededeelt, beftaat uit een ftengel zonder bladeren, op welks toppunt de Bloem

zit. De gantfche Dierplant is vier en een halven voet lang; en haar ftengel,

öie wat beneden het midden anderhalve Linie dik en vierkant is, heeftop ie-

der zyde eene voore of groeve. De Bloem zelve, die eene lengte van twee

on een halven duim heeft, en in 't midden vyf vierden duim dik is, vertoonde

den Heer Mylius, in den eerften opflag, wegens haare groeven in de lengte

en kerven overdwars, eene gelykheid met den Leliënfteen; die echter, ten

aanzien vun 't bovenfte vezelige deel der Bloeme, weder verviel. Dienvol-

gens zou men konnen oordeelen, dat ik ongelyk had, met te gelooven, dat

de Leliënfteenen oorfprongklyk van deeze Dierplant voortkwamen; maar, de-

wyl het den Liefhebberen van verfteende voorwerpen niet onbekend is, dat

'er verfcheiden foorten van Leliënfteenen zyn, zo geloove ik ook, dat 'er in

de Zee nog meererleie foorten van zodanige Dierplanten groeien. 'Er konnen

des, fchoon de Dierplant van den Heer Mylius den Leliënfteen niet in alles

volkomen gelyk zy, nog anderen weezen, die denzelven gelyken,- en 't is

zelfs wel mogelyk, dat 'er Leliënfteenen te vinden zyn, die de Dierplant van

Mylius volmaakt gelyken: want onder myne verfteende zaaken bezicte ik

ook eenige Entrocbiten, die, hoewel niet zo gevormd, als dezer ftengel,

nochtans zo glad zyn als dezelven, en gecne Leden, gelyk de ftengels van

fndere Leliënfteenen, hebben. Kortom, ik vinde tusfchen de Dierplant van

den Heer Mylius, en de Leliënfteenen, veel meer overeenkomft, dan tus-

fchen dezelve e:i de armen van een Medufahoofd ; en een iegelyk , die ze

beiden tegen elkander gelieft te houden, zal niy denke ik gelyk geeven. De
Heer Ellis, een in de Natuurkunde zeer ervaaren Koopman te Londen,

die, te gelyk met den Heer Mylius, zodanig eene Dierplant ontvangen

heeft, ftelt dezelve onder 't geflacht der Polypen. En deze meening behaagt

my des te meer, om dat ze van een Man komt, die, gelyk de Heer Mylius
getuigt, ontdekt heeft, dat genoegzaam alle de tot hiertoe gewaande Zeeplan-

ten niet anders dan plantgelykende wooningen van Infeften zyn; het welk hy

in een Boek, dat ten tyde, toen Mylius dit fchreef, onder de Pers was,

en waarin hy zyne Mikroskopifche ontdekkingen befchryft-, omftandiger ftond

te bcv/yzen. §» 8.
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§. 8.

tGelyk het tot nu toe met de ^mmoniten en Trochiten gegaan is*, even zoTab.xc.
is 't gelegen met de zogenoemde 5pinnen(leenen , waarvan wy 'er eenigen op
onze Tab. XC. afgebeeld zien ; aan welken men alleenlyk dien naam gaf, om
dat men 'er afdrukzels van Spinnen op meende te vinden: doch naderhand
heeft men ze voor Zeefterren aangezien; hoewel 'er, myns weetens, tot hier

toe nog geene diergelyke Zeefterren gevonden zyn. Maar devvyl ons thans de
Arm-Poiypen der zoete wateren bekend zyn, die men ook wel Zoet-Water-
fterren kon noemen; zo twyfFele ik in 'c geheel niet, dat deze (leencn ecne
foort van Zeelterren vertoonen, welken meer met onze Arm-Polypen, dan met
de anders bekende Zeefterren overeenkomen. Deze Steenen worden, onder
andere verlteende dingen , in 't Pappenheimfche en andere Gewesten gevonden

;

dezclven zyn, naar maate van de gefteltenis der ftoffe, waaruit ze ontllaan,

van eene verfchillende koleur en zelfllandigheid.

%' 9'

Deze verfteende Polypen hebben voornaamlyk, wegens hunne Armen, die

.uit loutere korrels fchynen te beftaan, veel gelykheid met de Arm-Polypen
der zoete Wateren. De Steen Fig. i., die op onze lab. de bovenÜe plaats F;^. r.

bekleedt, vertoont drie zulke Polypen. De met a. getekende fchynt, meiLett.a.

uitgebreiden armen en een te zamen gekrompen lyf, gellorven te zyn ; die by *• *• '^'^'

b. heeft meer te zamen getoogen en gekromde armen; doch die by c. heeft,

misfchien, op het einde van zyn leven de armen laaten vaaren; devvyl men
aan zyn lyf flechts een overblyfzel van dezelven, en aan de beide zyden nog
twee zulke afgezonderde armen d d. ziet. In den Steen Fig. 2. zyn een paar Fig. s^

zodanige Polypen by ff. onder 't oog gebragt. De grootfte van deze beiden '^''. ff-

moet zeer veele armen gehad hebben. Zy fchynen ook meer geflingerd, en
aan hun einde meer flakvormig te zamen gerold te zyn, dan die van de ifte

Fig. Lett. a. By de andere f. vertoonen zy zich in geringer aantal, en vry

wat korter,- doch aan beiden komen my de vier halfronde kogeltjes, met: leu.
eeee. getekend, zeer merkwaardig voor. 't Zyn, myns oordeels. Jongen, èS^eeee.

rog geen armen gehad hebben, en 't geene my in die meening bevestigt, is,

dat 'er meer by den grooten, dan by den kleinen gezien worden. De kleinfte

de-

• Het is waar, dat men, voor zo veel ik weete, tot heden toe nog geen groote Ammonsboor'
Tien, dan alleen in Strenen gevonden heeft; fchoon men voorwende, dezelven onder 't Zec-
2,and van RJniini ontdekt te hebbenj maar, doordien deze Ammonshoornen veel te klein

zyn, om hunne innerlyke geftcltenisfe. naar welke 2.y teffens beoordeeld moeten worden,
behoorelyk te onderzoeken ; zo is 't uog onzeker , of dat echte dan onechte Ammonshoor-
nen zyn en , fchoon genomen dat ze echt waren , hoe veele grootere foorten van verftecn»

dea zyn 'er tc^en deze ééne £bort, waarvan de natuurlyken nog nipt eens bekend zyn?

Vvva Kleemanm.
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Tab. XC. dezer Steencn, Fig. 3. vertoont het afdrakzel van een Polyp, die nog veeï
1'ig' Z' jiieer met onze Anu-Polypcn fchynt over een te komen; nademaal men 'er

ook het uitgeflrekte lyf en den ronden kop duidelyk aan befpeuren kan , zo

F'g. 4. wel als de 9 armen en een jongen Polyp. De laatfte Steen, Fig. 4. brengt ons

het Rif van een Vifch onder 'c oog, dat wel eigenlyk niet tot myn oogmerk

l^gtt
behoort, maar dat ik afgebeeld hebbe, om dat hy door zes Polypen, Letc.

SSSs'-^ ' ëêSê' ^' ^' o™gseven is. De vier, door gggg. aangeweezen, fchynen in

den eerften opflag eene andere foort van Polypen, dan de voorigen, geweeft

te zyn; dewyl alle hunae armen zodanig te zamen gctoogen zyn, dat ze de

bladeren eencr Bloeme verbeelden, welker middenlle verheven deel het lyf

der Polypen uitmaakt. Dan, dewyl deze Schepzels hunne armen op zo veel-

erleie wyze konnen krommen en buigen, zo is 't niet te verwonderen, dat ze

hier zulk eeae zonderlinge gcftalte hebben. By b. zien wy flechts een gerin-

gen indruk van zulk een Polyp met zeer verminkte armen; en by /. vertoont

zich wederom een jonge Polyp, die echter reets eenige armen gehad heeft,

welker overfchot hy nog vertoont, en waardoor hy van de voorigen onder-

fcheiden is; ook zou 't wel konnen zyn, dat de anderen hunne armen al in-

getoogen hadden, voor dat ze den doodfiiik gaven*. Wyders moete ik hier

nog zeggen, dat, naar niaatc men van zodanige Steenen het boven- of onder-

deel, de boven- of ondcrlage kryge, ook de daar in zynde afdrukzels verhe-

ven of verdiept verfchynen; gelyk altoos te n;erken is, wanneer de verfteendc

tMngcn nog in hr.arcn IMoedcr liggen. Hier mede eindige ik de befchryving

van de Arm-Folypcn der zoete Wateren,* doch eer ik tot de andere Schepze-

len, waarvan ik in de Voorrede dezer Polypen gewag gemaakt hebbe, overga,

hcbbc ik nog ecne nieuwe foorc van Vcderbos - Polypen te befchryven.

De

* Of Tiet mogelyk 2.y, <1st een zo gevocüg en likchtig lichaam, als de Polypen hebben, die,'

«ie tnir.Se wedcrwaardigheid voelende, gewoon £yn hunne armen in trekken, zo verfteend

konnen worden, dat men 't als een Polyp met uitgeftrekte armen erkennen kan, zal ik daar

laatcn. De Rcfclfche afbeeldingen , en eénige den Polypen gclykende Verfteeningen, welken ik

^eiien hebbe, laatcn my niet wel toe 'er aan te twyffelenj maar de groote kenner van Ver-

itccnde zaaken, de Heer Hofraad Je/ban Ernjl Immanuel f-Falch , te Jena, zegt, dat de

weseuheid van een uitgedroogdea, of verllcenden, en tevens zichtbaaren Polyp, die naamlyk

alle zyne Armen nog hebben zou, volltrekt tegengefproken mag worden. (Zie het 11 de Stuk

van zynen Leerrykcn NaP.'.uronderzoeker , pag. 133 en 140. %, Halle 1774.) Ondertuflchen

loochent hy echter niet , dat de flyreachtige zelfltandigheid van den Polyp verfteend zou

konnen worden; vermits de ondervinding geleerd Jieeft, dat het fly machtig overtrckzel vaa
'

::cn Ceratoph'jt m ecne Kalkarhnge korll veranderen kan.

Kleemann.
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De Kleine Vederbos-Polyp, met het halvormig Lyf,

$. I.

J[n de befchryving van den zogenoemden Vederbos-Polyp, hebbeik, $. i.Tak-

pag. 391. gezegd, dat ik, fchoon my tot dien tyd nog geene andere foorc
^^^''

van dezen Polyp in onze wateren onder 't oog gekomen ware, nochtans wel
geloofde, dat deze de eenigfte van dit gedacht niet zou zyn; wat iaater, §3
pag. 392. heb ik 'er de oorzaak van aangeweezen ; en nu kan ik toonen , dat

ik niet mis gehad hebbe. Want hoewel ik ucn Vederbos-Polyp van den Heer
Tremblev, zo min als dien van den Heer Baker, nog immer zage,
hebbe ik echter eene andere foort van Polyp, tot dit gedacht behoorende,
gevonden ea ontdekt; van welken, zo veel ray bekend is, tot nog geen
Schryver gewag gemaakt heeft*.

Wanneer ik, in de maand Blai des jaars 1754, eeriig met Waterlinzen be-
dekt water uit de in onze Stad bekende Nonnenweiher liet haaien, en het-

zelve vervolgens, zo als ik gewoon was, braaf omroerde, om dus de in de
Waterlinzen verborgen zittende Infeften des te beter in 't oog te krygen

,

ontdekte Ik 'er, na dat het een paar uuren weder in rud: geftaan had, onder
andere leevende Infeden, ook eenige ongelyke ronde kogeltjes in, die op den
bodem van 't glas lagen; en waaronder de grootften niet veel grooter waren
dan een middelmaatige Speldeknop, of wel, zo als 'er een in de i^e Fig. Fig. 1.

onzer Tah. XCI. afgebeeld is. Zy waren allen van eene fomber okergeele ko-
leur. In 't begin trokken ze myne oogen tot zich; maar die befchouwing
begon my wel dra te verveelen, gemerkt ik 'er geene de minde beweeging
aan befpeuren konde; en zy ook, wanneer ik ze buiten 't water bezichtigde,

meer naar een flym, of kuit van eene kleine Slak, dan naar een leevend
Schepzel of een Polyp geleeken. Doch toen ik, na verloop van een paar
uuren, dit Water, met behulp van een Handmikroskoop belchouwde, door
middel van 't welke ik altoos de Polypen opzoeke, zo kwamen deze kogelt-

jes my zo dikwyis voor de oogen, dat ik ze zelfs tegen wil en dank zien

moefle. Ook begon ik ze naderhand op nieuw wat naauvi'keuriger te befjhou-
wen, nademaal ik ontdekte, dat 'er eenigen, omtrent twee vingerbreed-hoog

. van

• Dat 'er behalre de Trembley/cbe , Baktrfcbe en RSfelfche ontdekte Vederbospolypen , ook
nog eeaigen, door andere Natuuronderzoekers, ontdekt zyn geworden, hebbe ik reets m
de aanmerkingen tot de bekhryving van Tab. LXXIII. tot LXXV. gemeld , weshalve ik
zulks niet brcedcr behoeve te herhaalen.

Vvv3 Kleeman?».
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Tab. van den bodem, aan de zyden van 'c glas zaten; en dewyl 't my verder tot-

XCi, fcheen dat één dezer kogeltjes met een bosje verwarde vezels omgeeven was,
J'''g. 2. gelyk de ade Fig. vertoont.

§• 3-

Dit befpeurd hebbende , nam ik terftond myn uit een glazen pypje bellaande

Hevettje te hulp, en ligtte zo vcele kogeltjes uit het water, daar ze in wa-

ren, als my mogelyk was, en deed ze in kleiner met helder water gevulde,

glazen; zo dat ik 'er binnen weinig dagen omtrent 20 fluks verzameld hadde.

Hierop vertoefde ik niet lang, of ik bragt 'er eenigen in kleine glaasjes mee

water onder myn t' zamengefteld Mikroskoop, om ze met alle oplettendheid

te befchouwen en te onderzoeken. Ondertufichen maakte my dit onderzoek in

't eerll geen zier wyzer dan te vooren; vermits ik niets anders ontdekte, dan

een balletje, dat ongelyk rond van gedaante, doch nu veel grooter was; daar-

benevcns zag ik, in plaats van de eerll ontdekte vezels, nu aan zommigen
cenige reien kamfpiczen of tanden , die rondsom den rand Honden , gelyk uit

Fig. 3. de 3^2 Fig. Lett. a a a. af te neemen is. In 't midden was het lyf zelve

Lett. a a ygei donkerer bruingeel , dan aan den buitenllen omtrek ,• waarby het te gelyk

^ "• uit loutere tedere korrels te zamen gefield fcheen te zyn; waardoor het zich

ook tefFens eenigzins troebel vertoont.

§. 4.

Na dat ik deze kleine kogeltjes byna tot vermoeiens toe bezichtigd had,

.fcheen het my eindelyk toe, dat de reets gemelde fpitzen nu korter dan

langer wierden, en dat dezelven, als 'er maar in 't geringfle aan 't glas

geraakt wierd, geheel in eenen wcgkrompen. Derhalve liet ik ze een half uur

in ruil; en toen ik ze, na verloop van dien tyd, weder bezag, ontdekte ik

'er. met veel genoegen eenigen onder, die middelerwyl eene aardige geflalte

aangenomen hadden. Dit bragt my in 't vermoeden, dat ik mifTcbien een,

my nog gantfch onbekenden , Vederbos-Polyp voor my had. Alleenlyk kwamep

my de VederbolTen, die zich hier en daar gantfch ongeregeld vertoonden,

zeer verward voor; dan, dewyl ik 'er byna geen één zag, die den anderen

in maakzel en geflalte geleek, fchoon 'er zomwylen negen en meer aan één

lyf te voorfchyn kwamen; zo begon ik te vermoeden, dat hun iets in de

volkomen uitbreiding hindcrlyk ware; te meer, dewyl ik 'er reets lang te ver-

geeffch op gewacht had. Inmiddels vermaakte ik my nochtans met deze zo

verfchillendc VederbolTen; doordien verfcheiden van dezelven zeer zeldzaame

Figuurcn vertoonden. Ik tekende, by deze gelegenheid, drie zulke met byzon-

dere boffen bezette hchaamen uit;' maar ik wierd al dikwyls in mynen arbeid

geftoord, nademaal de VedcrbofTen, op de minlle fchudding aan 't glas, ter-

.ilond veranderden , en wel de helft inkrompen ; waardoor ik op een oogenblik

gantfch
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• ganifch andere bosjes, dan cerfl-, voor myne oogcn had, en lang moed: wach- Tar.

ten, eer ik ze weder in de cerlle geihlce zag; coc dat ik 'er eindclyk de -^^•.

4de, 5de en 6de Fig. van voltooide; by welker afbeelding ik my echter niec F/^. 4. 5,

van de ilerkfie vergrooting bediende. .
en 6.

De Bosjes, aan deze lichaamen zittende, en uit loutere Vezelen begaande,

waren zo ongelyk in getal, dat ik 'er nu acht, negen of tien, en dan meer
of minder aan zage; tusfchen welken ook dikwyls teffens de Kamfpitzen, in

de 3de Fig. Letc. a. aangeweezen, gezien wierden; welken niets anders dan

nog zo veel in 't lyf verborgen zittende Vederboflen waren. Eene enkele

reize ontdekte ik aan zulk een bol, ten zelfden tyde, verfcheiden verwarde bos-

jes, die, op het uiterlyke aanzien, elkander zeer gelyk waren, en in de 5de /v^. 5.

Fig. met bbbbb. getekend zyn; hoedanigen ons ook in de 4cle^ óde, ^Wa Letr. bl

en pde Fig. met Lett. b. insgelyks aangeweezen worden. Behalve dezen ^/^^*

waren 'er ook nog anderen, die niet naar elkander geleeken; want menigmaal £'^''*''^'"

fcheenen zy , gelyk die van de 4de Fig. Lett. c. , hoewel zelden , verdubbeld dtf^ b.

te zyn: menigmaal hadden zy ook een uit twee knoppen beftaanden grondflag h'g! 4!

van onderfcheiden grootte; gelyk de 4de, 6de en lode Fig. by d. vertoont; ^'5^- '"•

zomtyds kwamen ze ook wel eens te voorfchyn, zo als ze by Lett. e. in de ^'^'^'^^

4de, 6de en S.de Fig. gezien worden; doch dezen ontflonden gem.cenlyk uit]r°//"^'

die met d. getekend zyn: en eindelyk vertoonden 'er zig mede nog eenigen, en e',/;'

20 als ze in de 6de Fig. met f. getekend zyn ; wanneer zy zeer wel geleeken
naar twee gekroesde Pennefchachten. Ondertullchen veroorzaakte deze ver-

fcheidenheid , dat ik niet recht begrypen kon, welk eene foort van Polypen
ik voor my had. Eu devvyl ik, als boven gezegd is, dacht, dat 'er iets ware,
dat hun in de uitbreiding hunner Vederboflen verhinderde, zo nam ik een
dezer bolletjes, deed het in een hol rond Horologie - glas met genoegzaam
Water; waar op het, na eenigen tyd in ruft gertaan te hebben, een gantfch

anderen Vederbos vertoonde, en wel, zo als in de 7de, S^e, t^de en lode/ï^. 7,g,

Fig. te zien is. 9 en so.

§. 6.

Gelyk nu het lyf van dezen Vederbos-Polyp gantfch anders gevormd was

,

dan dat des geenen , met wiens befchryving ik myne Hiftorie der Polypen be-
gonnen hebbe , zo hadden ook deszelfs Vederboflen eene andere geftalte ; het
zj' ze flechts half, het zy ze geheel uitgebreid waren; zo min als het lyf ge-
duurig eenerleien vorm behield, zo weinig waren ook de boflen altoos zich

zelven gelyk; en als dezen van gedaante verwifl"elden , dan veranderde ook het
lyf. Wanneer alle de Vederbofl^en uitgebreid waren, gelyk in de 7de en c^de F/g. ~,

Fig. f vertoonde zig het lyf veel helderer en doorzichtiger, dan, wanneer ze ^" 9.

ingetoogen, en, gelyk in de 3de Fig.., in 't lyf verborgen zaten. Kwamen % 3.-

zy
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Tab. zy 'er flechts half uit te voorfchyn, zo als in de 4^6, 5de en öJe i7<r., dan
XCI. kreeg het lyf zo veele ongelyke hoogzels, als 'er VederbofTen waren-, waarby

5 'eii
6.' ^^^"^ ^^^ °°'^ '"^^^ helderer en doorzichfigcr begon te worden. Doch hoe door-

zichtig het ooii wierd, iit kon 'er echter nooit, zelfs niet by de iterkfte Ver-
groocing,'eenige deelen, die anders aan ieder Polyp in 't byzonder eigen zyn,
gclyk aan de eerllc foort, in ontdekken: ook kon ik, de Vederboilèn inge-

toogen zynde, niets van dezelven zien, en het fcheen altoos, als of ze in een
flym veranderd waren. Alhoewel ik nu eiken Vederbos voor een afzonderlyk

Schepzel houde, 't welk met het lichaam, gelyk een Huisjes -Slak ofMosfel
aan de Schale, verbonden is, zo kan ik nochtans geen begrip maaken van de
inwendige gelleltenis van dit lichaam, of van dit algemeene Woonhuis der

verfcheiden Polypen.

Wanneer deze Polypen of Vederboflèn zich begonden te vertoonen, ging

het aldus in zyn werk. \ Eerft ontdekte ik alleenlyk zodanige kamtandjes, als

r^S' 3» we reets boven in de 3de Fig. by aaa. en in de 5^6 fig, by a. gezien
en 5. hebben. Naderhand ontllonden, uit deze Kamtanden, louter door elkander

'/a.'
""verwarde draaden, als Wormen, van eene gelyke dikte, die een kolfachtig

einde hadden, en als 't ware uit eene niet zeer wyde opening uitkroopen»

Lilt. b. gclyk ze in de mecfle Figuuren van onze Tah. by h. gezien konnen worden.

Hierop veranderden zy indiervoege van gedaante, dat ze veelal geleeken naar

F/j,'. 4 f» twee by elkander (taande bloeiende Distelknoppen, gelyk de 4de en <5de

(>' Fig. by Lett. d. vertoont. Kort daar na v/ierden deze beide knoppen iets
Lelt. a.

ijinger, en vertoonden nagenoeg de gedaante van een Hoefyzer, ik zegge na-

genoeg, om dat de beide Schenkels of Steelen niet plat wierden, maar rond

bleeven; en op ieder fteel liaan Vezelen, die den Vederbos uitmaaken; zie

Fg- 4. de 4de, 6de en 8(^e Fig. by e. Vervolgens wierden de beide Schenkels van
6, f» 8. 'j Hoefyzer allengskens dunner en langer, als in Fig. 7. by g. te zien is;

f/J'
7' waarna zy eindelyk een volkomen, fchoonen, dubbelen Vederbos vertoonden,

Lett. g. die gcduurig eene andere gedaante kreeg, naar maate men denzelven van deze

of gene zyde befchouwde. Byaldien men hem recht van vooien ziet, is hy

Fig. 7 «« de 7üe en lode Fig. by h. gelyk; doch in de 7de, cjde en lode Fig. by x.

10. vertoont hy een paar Vleugelen. Men zou dienvolgens een van zulke Poly-

^f'*
^''' pen bewoond Lichaam wel haafl by den Dageraad konnen vergelyken; die,

^„'^,0^' gelyk bekend is, nu op de wyze van een gevleugelden kogel, en dan als een

Lett'i. gevleugeld en brandend Hart verbeeld wordt: wanneer, naar uitwyzen van

p:„ o ^^ 9^'^ -^'ö' het 'middellyf het hart , de nog niet geheel uitgedyde Polyp h..

Lett. 'b. de brandende vhm, en de met ii. getekende Vederboflèn de Vleugels uit-

enii, maakcn: welke Vleugelen vvy nu nog in 't bvzonder wat nader zullen be-

fchouwcn.

%. 8. Ie=
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S- 8.

Teder dezer Vleugelen, of wel elk dezer Vedcrbos-Polypen, beflaat uit Tas.

twee Schachten, die elk met twee reien vezels bezet, en aan 't einde van ^Cl.

elke Schacht zodanig gefchikt zyn, dat ze met hun uiterde kolfachtig einde

eenc foort van boog uitmaaken. Deze Vezels , of, als ik ze zo noemen
mag, deze Armen, fcheenen aan ieder Polyp in getal overeen te komen, mee
die van den Veder -Polyp der eerde foort, by welken ik het getal van byna
60 opgegeeven hcbbe. Terplaatze, daar deze belde Schachten vereenifd zyn,
en zich zodanig krommen , dat ze een Hoefyzer vertoonen , heeft ieder Polyp
een korten hals, of fteel, gelyk men in de 7de Fig. by Lett. g. hh. zkt, pig. r.
welke hals echter niet altoos zichtbaar is. In denzelven is, tudchen de beide is«. /,
Schachten , zomtyds een wratje , doch ook menigmaal ecne kleine verdieping * ^«

te befpeuren, en dit fchynt my toe der Polypen mond te zyn; het welk ten

duidelykfte blykt in de 11 de Fig.; alwaar k. den bals, ?». het gemelde Fig. ir.

-wratje, of den mond der Polypen, en //. den Vederbos aanwyzen, waaraan i^^ *.

de Vezels van beide de reien zeer na by elkander ftonden; gelyk zo de Po-"*' ^^'

lyp dezelven dikwyls te zaraen trekt. In de 12de Fig. ziet men een dierge- ^^' '"*

lyken Vederbos, doch in eene andere ligging, afgebeeld. Ieder Polyp kan
zyne vezelen en fchachten, waar aan zy zitten, niet alleen korter, maar ook
langer en dunner maaken; en beide de fchachten, of ook maar één alleen,

of half wege, of geheel intrekken, het welk echter, voor zo veel ik hebbc
Jconnen waameemen, de Vederbos -Polyp der eerde foorte niet doet. Wan-
neer alle de Polypen van zulk een lichaam, zich uitgebreid hebbende, dus op
het prachtigde pronkten, was het lichaam zelve, als reets gezegd is, gantsch
helder en doorzichtig; en alsdan kon men binnen in 't zelve eenige donkere
deelen befpeuren; maar zy vertoonden zich niet zo duidelyk, dat men konde
giffen, wat het eigenlyk voor deelen waren. Doch byaldien het lichaam zo
veele Inwooners had, als die van de 4.de, 5de en 6de Fig. dan was 'er, die r,>^
allen uitgebreid zynde, niets van het lichaam te zien. Dit is de oorzaak , dato, 7,8*
ik tot de afbeelding der 7de, 8ile, 9de en lode Fig. zodanigen verkoos,

9 '«« '10'

die maar vier Polypen in hadden; om dat het lichaam, fchoon dezen uitge-

breid waren, nochtans niet bedekt wierd,

§• 9'

Wanneer deze Polypen met uitgebreide bosjes pronkten , maakten zy, even
als de Vederbos - Polyp der eerde foort, een wervel in 't water, waar door
dan de kleine in 't water zynde lichaampjes tudchen de beide fchachten van
den Vederbos, of in den mond des Polyps, gedreeven v.rierden. Geduurende
dit praalen of pronken maakten zy allerhande beweegingen; nu (loegen zy
€en gedeelte van den Vederbos eensklaps voorwaarts, achterwaarts of ter zy-
den; dan draaiden zy dcnielven gelyk om een as rond; en dan toogcn zy

Z4e Deel adc Stuk Www hem
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Tab. hem of geheel of voor de helft inderyl te zamcn en te rugge. Als dit

2i.CI, laacftc gefchieddc, dacht ik in 't begin, dat de Polyp een buit vemieefterd

had, maar nooit, ook by de fterklte vergrooting, kon ik zien, waür in deze

buit beftond; zodat ik niet konne zeggen, waarin eigenlyk de fpyze dezer

Polypen beftaa; te minder, dewyl zy de kleinfte zichtbaare Waterinfedea

veeleer fcheenen af te weeren, dan te zoeken.

S- 10.

Ingeval deze Polypen hunne Vederboflèn eens uitgebreid hebben, pronken

2y tamelyk lang met dezelven, en wel langer dan de eerfte foort, indien men

ze niet Itoorej en wanneer zulks gebeurt, trekken zy dezelven niet akoos te

i-ug, maar zy verwarren ze in elkander, en maaken ze dus korter. Wanneer

ze op den bodem van een Glas zaten, zag ik ze menigmaal met hunne Ve-

derbosjes zo praalen, dat ze dezelven Ijoven zich in de hoogte verhieven; en

als ik ze van de plaats neemen wilde, bevond ik ze tamelyk vaft te zitten.

Wanneer zy op den bodem weezen, of zich van de eene plaats naar de an-

dere, of in de hoogte begeeven wilden, wisten zy zulks zeer behendig, door

eene langkzaame omwenteling van 't lyf, te verrichten. Op hoedanig eene

wyze zy zich vermenigvuldigen, hebbe ik niet konnen ontdekken; hoewel ik

dikwyls, onder de groote Vederboflèn, ook een kleintje gezien hebbe, dat

een jong fcheen te weezen. Dan, of ze ook door verdeeling te vermeerde-

ren zyn , hebbe ik niet konnen onderzoeken , om dat zy 'er te klein toe wa-

ren. Ook kon ik ze niet langer dan 14 dagen behouden; want ik moed deze

Polypen, om ze wel te bezichtigen, in een klaar en helder water doen,

waarin hun waarfchynlyk het voedzel ontbrak ; nademaal hun lyf daarin allengs-

kens helderer en doorzichtiger wierd , en wel derwyze, dat het eindelyk flecht^

een waterblaasje fcheene: niet tegenftaande dit alles pronkten zy nog mee

hunne Vederen, tot aan het einde van hun leven.

Befchryving van drieè'rkie Slangetjes, ö/ Wormen,
welken zich, gelyk de jirmpolypen, vermeerderen

^

als ze doorgefneeden worden.

§. i; .

_ j_^ a 'c bekend worden der ontdekkinge van den Heer Trembley, dat

XCII. men de Armpolypen, door 't van een fnyden, kon vermeerderen, hebben

verfcheiden Natuurkundigen de moeite genomen, ora zulks ook met andere

Schep-
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Sghepzekn te onderzoeken; waar over de Voorrede van den Heer de Re- Tas.

AUMUR, voor het Zesde Deel zyner Memoires pour fervir a V Hijioire des^Gll.

Infe£ieSi nageleezen kan worden. Inzonderheid heeft de Heer Bonnet vyf-

derlcie Wormen gevonden, welken deze eigenfchap hebben, en zyne daar

njede ondernomen Proeven omllandig befchreeven. Zie deszelfs Traite d" In-,

fa&ologie; ou Obfervations fur quelques especes de Vers S eau douce, qui^
coupes par morceaux, devietinent autant d"" Animaux complets. Par M.
Charles Bonnet ^c. II. Partie et Paris 1745. 12. En in dit geval

ben ik ook zo gelukkig gewecfl., van drieërleie zodanige Wormen of Slangetjes

t« ontdekken, die, gelyk in de Voorrede dezer Hiftorie der Polypen gezegd
is, even als dezen, in ftukken gefneedcn zynde, weder volmaakte Diertjes

worden. Nadien ik nu aldaar beloofde , myne gedaane Proeven met dezelven

te zullen befchryven, zo zal ik thans, na alles, wat ik zelf nopens de Poly-

pen ondervonden hebbe, gemeld te hebbeu» deze myne belofte vervullen,

Terwyl ik den 9. 5^«/y 1753. bezig was ittct Polypen op te roeken, wierd
ik, onder andere kleine Schepzeltjes, die zich in 't met Waterlinzen bedekte
water bevonden, ook een klein teder Slangetje gewaar, dat zich om een
wortel der Waterlinzen geüingerd had. Aanvangklyk bezag ik hetzelve flechts

ter loops; dan naderhand begon ik begeerig te worden, om te weeten, welke
beweeging dit diertje toch maaken zou, wanneer 't zich van de eene plaats

naar de andere wilde begeeven. Ten dien einde zocht ik het van den wortel

der V/aterlinze los te maaken, dan, toen ik zulks eindelyk met veel moeite
te wege gebragt had, viel het eensklaps, zonder de minfte beweeging te

maaken, ten bodem; alwaar zyn lyf nog eveneens gekronkeld bleef. Na dus
een tydlang doodftil gelegen te hebben, begon het den kop zo lang gintsch

en weder te (lingeren , tot dat het , in de nabyheid , weder een anderen wor-
tel eener Waterlinze bereikte; om welken het zich terflond even zo omflin-

gerde , als het om den voorigen gezeten had. Overmits dit nu aan myn oog-
merk niet beantwoordde, zo maakte ik het Slangetje andermaal van den wor-
tel los: maar, even min als het de eerftemaal zwemmen wilde, even weinig
zwom het nu; en even zo onbekwaam fcheen het ook om te kruipen, al

deede ik nog zo veel moeite om het daartoe te brengen. Middelerwyl kwam
dit kleine Schepzel my hoe langer hoe merkwaardiger voor; des ik eindelyk

befloote, hetzelve af te maaien, en den genegen Leezer op de XCIIfte Tab..

c«ider hcc oog te brengen.

§• 3-

De ile Fig. dezer Tah. vertoont ons by Lett. a. dit Slangetje in zynejr,;^. j,

notuurlyke grootte ^ zo als hec gemeenlyk om den wortel ecijer WateïUpzeZ-e//. «.

Www 2 ge-
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Tab, geflingerd is, zonder zich verder te bcweegen , dan dat het zich aan dcR
XCU. zelven dikwyls op en af windt, of zich om een anderen Wortel heen flingert.

Doch toen ik deze afbeelding voltooid had, bragt ik een derzelven, in een

Horologieglas, onder myn Mikroskoop ; wanneer ik met verwondering zag,

dat hetzelve, ten aanzien van zyn niaakzel, en inzonderheid ten opzichte van

den kop, den grooten Slangen en Adders volkomen gelyk was; waarvan ons

fi". 2. de 2cie Fig. ten bewyze kan dienen. De Letters bh. duiden een gedeelte

/.e/r. **, van den Wacerlinzen- wortel aan, om welken het Slangetje geflingerd was;
e,gend. ^_ g^ den kop, en d. het uiterfte einde of den ftaart van 't Slangetje. Aan

den kop waren, gelyk aan dien van grooter Slangen, een paar fchoone

/;„. , zwartblinkende oogcn te zien; als niet alleen in deze, maar ook in de 3de,

5 '"9' 5'^^ ^ 9'^^ ^'S- duidelyk blykt, in welken dit Slangetje by Vergroocing af-

gebeeld is. Schoon nu deze kop in alles zyn behoorlyken vorm hadde, kon

ik 'er echter geen bek of mond aan ontdekken,* alleenlyk wierd ik eindelyk

zo veel gewaar, dat het zyn bovendeel, of dba fnuit, op veclcrhande wyze,

len opzichte van de geftalce, verandefeu kon,

S- 4-

Betreffende de lengte van dit Slangetje, ik fchatte hetzelve op anderhal vcir

duim ; doch 'er is geen zekere maat van te bepaakn ; dewyl men 't nooic'

geheel uitgeftrekt te zien krygt. De Kop is het dikfte deel van 't Diertje,

en het daar opvolgende lange lyf is nagenoeg overal even dik, behalve dat

de ftaart iets dunner wordt, en meer ftomp dan fpits eindigt. De huid is

gantsch helder en doorzichtig; doch hier en daar met enkele korte hairtjes

bezet. Dezelve is helder geel, welke koleur echter het fchoonfte aan den

kop en den hals is; alwaar eenige zwarte vlakken zyn, van welken de ho-

vende op den kop de grootfte is, loopende ivederzyds tot achter de oogen

om ; doch in 't midden wordt zy door eene heldere linie genoegzaam in twee

deelen gefcheiden. Op deze vlak volgen drie andere, die even wyd van el-

iiander afftaan, en fikkelvormig zyn. De overige, naar het uiterlyk aanzien,

door het gantfche Slangetje heen loopende vlakken, die met de voorigen

verbonden fchynen te weezen, zyn eigenlyk geen vlakken, maar bruine door

de huid heen fchynende ingewanden; welken zich voor 't oog dIs een om
een ftaf gewonden band vertoonen, en, door het gantfche Slangetje heen,

eene gelykvormige gedaante hebben, zo dat men 'er geen dikker deel, daar

men anders de Maag zou konnen onderftellen, noch dunner deel aan be-

fpeure; ondertufTchen zou de plaats der drie ükkelvormige zwarte vlakken wel

de zetel der Maag konnen zyn.

§.5.

Wanneer ik zodanig een Slangetje, in een me: water gevuld glaasje, 24
uu.
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tiuren, of iets langer, liet liggen, begon het ecrllgcmelde bruine ingewand Tab.
Rllenskens heldcrer te worden; ook zag ik, dat het diertje eenige vuiligheid XCIL
geloosd had. By deze omftandigheden was ligt na te gaan, dat het myn
Slangetje aan 't noodig voedzel ontbreeken moeft; gacrne had ik het zulks willen
bezorgen , maar 't was niy onbekend waar in 't beilond ; eindclyk Ichoot my
te binnen, dat miflchien de Waterlinzen of derzelver wortelen hun voedzcl
waren. Vervolgens zag ik ook dat het Slangetje, zo dra als ik wat Water-
linzen in 't glas bragt, zich ten eerften zeer behendig om een Linzcnwortcl
llingcrde; als mede dat het, hoewel zeer langkzaam, en altoos met den kop
opwaarts gericht, daarby op en af kroop; terwyl het teffens zynen fnuic op
verfcheiden vvyzen veranderde. Wanneer de fnuit , by voorbeeld , zo fpits toe
was, als in de 2de Fig. by c. te zien is, wierd dezelve wel haalt zo breed F.'g 2
als de 3~ie Fig. by c. vertoont; op andere tyden maakte het Slangetje dien f" 3-

fnuit zo lang, dat hy zich, gelyk by h. in de 5de Fig. achter over booge ^'^''- '^^'

en dan weder had hy de gedaante van dien by m. in de 9de i^v. Onder-
^'^' ^'

tulTchen kon ik, by alle deze veranderingen van den fnuit, toch geen icVenPis''^'
van den mond ontdekken ; tot dat ik ten laatfte , aan de ondervlakte van den Leü. w.
kop, een klein wratje befpeurde, 't welk het Slangetje nu langer, dan'korter
maaken, en ook, als het wilde, geheel intrekken kon. Men ziet dit wratie
by g. in de 2de Fig.\ doch als bet ingetrokken was, fcheen het altyd, IhEg. 2

of 'er aan den kop van 't Slangetje een mond ware, even als andere Slano-en ^^'^ /•

hebben,- gelyk in de 3de Fig. by f. te zien is: op een anderen tyd vertoonde %. ^.

zich dit Wratje weder zo groot ais het by p. in de 9de Pig, en by g. in de ^"'' f-

5de en 6de Fig. afgemaaid is. Na dat ik dit Wratje eens ontdekt had, liet"^'^'
^•

ik het nooit myn oog ontgaan; en eindclyk befpeurde ik ook, door eenp,''''
middelmaatig Vergrootglas, dat het werkelyk de mond van 't Slangetje vi^vQ-enC.^
nademaal ik zeer duidelyk bemerkte, dat het de buitenfle groene huid 'van ^«'-i".
de wortelen der Waterlinzen daarmede afknaagde, of fchaafde, gelyk deoieiw^ p.
Fig. by p. vertoont. De wortel verloor dan daarop haare groene kolcur en Lei', f,
•wierd gantsch wit en doorzichtig; het welk ik te vooren wel meer waar"-e-
noinen , maar altoos aan cenig bederf van den wortel toegefchreeven had.*'

§. 6.

Van nu af wierd ik des te fterker begeerig, om op het doen en laatea
van myn Slangetje te letten. Maar ik verfchrikte niet weinig, wanneer ik
op zekeren dag, zynde den 11. July, hetzelve, zo ik onderftelde, zeer be-
fchadigd bevond: want het was, omtrent het midden van 't lyf, als afge-
bonden, en zyn ingewand fcheen van elkander gefcheurd te zyn; gelyk in de
5de Fig. by e. te zien is; ook fcheidden deze deelen kort daarna van elkander. 2^.^ ,

Toen dacht ik, dat myne proefneemingen een einde hadden; te meer, dewyU«/. V.
ik, in weerwil van alle myne aangewende poogingen, geen Slangetje van die
foort meer vinden kon. Dewyl echter de beide afgezonderde "'(lukken no^

Www 3 te^
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Tn. eetiig teken van leven vertoonden, trokken zy myne aandacht op nicaws tof
XClI. zich; en toen zag ik, dat het kopdeel zich, gelyk te vooren het gantfche

Slangetje, om de op den bodem liggende wortelen der Waterlinzen flingcrde

,

en 'er voor- en achterwaarts op en af kroop; mitsgaders van den een op den
anderen, en 'er ook van at. Het Staartftuk, daarentegen, bleef inmiddels nog
wel op zyne plaats liggen, maar gaf evenwel door verfeheiden beweegingen

»

inzonderheid als het aangeraakt wierd, mede te kennen dat het leefde. Na
verloop van 24 uuren bemerkte ik, tor myne verwondering, dat de wonde
aan ieder deel reets weder geneezen was; en dat het Staartlluk, aan zyn ge-

wonde deel, allengskens dikker en kolfvormiger begon te worden, hoewel
het nog eenige dagen gantsch wit bleeve; terwyl het zyn nieuwen fnuit vaft

uitliak en intoog; des ik niet anders konde vermoeden, dan dat 'er een nieu-

we Kop te voorfchyn zou komen. Den 20. der voornoemde maand ontdekta

ik al werklyk aan 't zelve, ter plaatze daar de oogen raoeften ftaan, twee
zeer kleine verheven ronde Wratjes; en den 22. waren 'er niet alleen d«

oogen, maar ook de fikkelvormige vlakken te zien; en de nieuwe kop had

reets de geele koleur, gelyk mede de ondervlakte den mondwratk

§• 7'

Dienvolgens hadde ik nu uit één Slangetje op het onverwachtse twee Slan»

getjes gekreegen, zonder echter te weeten, of zulks van zelve gefchiedwas,

dan of ik 'er, door eenige kwetzing, oorzaak toe gegeeven hadde. Het

Slangetje, uit het Staartftuk geboren, zocht nu ook, even als het ander, zyn

vocdzel; en ze waren zo gelyk aan elkander, dat ik ze bezwaarlyk konde

onderfcheiden. Daar benevens had elk hunner eerlang weder dezelfde lengte 1,

die ze, nog één Slangetje zynde, gehad hadden. Vermits ik ze nu terftond

niet van elkander afzonderde, zo gebeurde het op zekeren tyd, dat één der-

zelven zich om den eigenflen Waterlinzen - wortel flingerde, om welken een

ander zich reets geflingerd had. Toon vertoonden zy zich in de gedaante van

F!f. 4. de 4de Fig. alwaar hunne koppen by ff. en de (laarten by g. te zien zyn;

iftr.ff zo dat ze, met de boven op den wortel zittende Waterlinzen, den met twee

'''' S- Slangen omwonden Haf, met den hoed van Merkurius, geleeken. Dit was

de oorzaak, dat ik dit Slangetje, ter onderfcheidinge van anderen, inzonder-

heid dewyl men 't nooit ziet zv?emmen of kruipen, den naam gaf van 't

Merkuurflangetje,

§• 8.

Dus bygeval gezien hebbende, dat dit Merkuurflangetje zich, door eigen

verdeeling, gelyk de Armpolypen, vermeerderen kon, zo befloot ik eens te

onderzoeken , of zulks even zo gebeuren zou , als ik het verdeelde. Om 'er

de proef van to neemen , fneed ik deze myne Slangetjes dwars door in twee
. ftuk-
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flukken; cti bragt de afgefneeden deelen van elk in een byzondc-r glaasje , dacT^a.

ik ten dien einde gemerkt had: waar op ik vervolgens zag, dac die (lukken, ^^^^*

even ols de deelen van 't eerfte Slangetje, allengskens weder geheel, of tot

volmaakte Slangetjes wierden. De beide Kopflukken waren , binnen 24 uuren ,

reets weder volledig; en bezig met te knaagen aan de wortelen der Watcr-

linzeu; dan met de Staartllukken ging het, zo als de eerileinaal , langkzaamer

voort; dan eindelyk echter kreegen zy ook hunnen kop; en binnen 10 of 1

1

dagen waren zy zulke volkomen Slangetjes, als de kopftukken; zo dat ik 'er

nu, uit één Merkuurflangetje, vier hadde. Van deze vier maakte ik 'er, op
die wyze, wel dra 8; en dus herhaalde ik deze verdeeling tot zo lang, dat

ik 'qr den 5. Auguftus al 15 telde; die allen even volledig en volmaakt

lyaren, cu van 't eerlle, dat zich zelve verdeeld had, hunnen oorlprong hadden.

§•9.

By alle deze veelvuldige verdeclingen ileed, gelyk men Jigt begrypen kan,
het Slangetje, uit het ecrfte kopfluk voortgekomen, het meefte; doordien ik

hetzelve vervolgens nog vier of vyfmaal verdeelde; en des niettegenilaandc

bleef dit zelfde kopftuk nog even frisch , en greetig naar zyn voedzel ; en het

afgefneeden deel wierd altoos, zo als by de anderen, herfteld. Docli het

nieuwe deel kon tamelyk lang en zeer eigenlyk van 't oude onderfchciden

worden; vermits het zyne behoorlyke dikte en krachten langkzaam kreege, en
nok niet ten cerften zo donker van koleur wierd als het kopftuk was. In de Fi^. 9.
19de pig. is dit oude kopfluk van m. tot n. te zien; zo als het mee z-^x^Lat.'m^
Mondwrat />. van den wortel eener Waterlinze eet; en van ;/. tot 0. ziet men "»"> ?•

het nieuwe deel. Het ingewand vertoonde zich hier aanvangklyk niet zo band-
achtjg gewonden, als in 't oude deel; fchoon bet ook gewonden ware, veel-
eer fcheen het zo veele leden te hebben als 'er omwindzels moesten zyn;
doch toen 't zyn vollgn wasdom verkreeg, had het niet alleen dezelfde ge-
daante als het bovendeel, maar ook de noodige opening ter ontlosfinge der
.vuiligheid. Alles wat hier gebeurde, gebeurde ook by andere diergelyke
jieelen der Slangetjes,* en zy moeflen nog wel meer ondergaan; dewyl ik het
pudfte kopfluk altoos meer dan de anderen plaagde, en 't zelve menigmaal
weder in ftukken fneed, eer de nieuwe deelen volwaflèn waren; zonder dac
Jiet 'er eeaig nadeel by leed.

S« 10.

Onderruflchen liet ik het, toen ik nu meer van deze Slangetjes had, daar-
by niet blyven, dat ik ze alleen in twee ftukken fneed; maar ik maakte 'er

ook drie van; wanneer het middelfluk doorgaans kleiner was, dan de beide fy. g.

ati-
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Tab. anderen, zonder dat het daarom onvolmaakt blecve. Een nog iets lang
XCiI. MiddellVuk zien vvy in de ó^'e Fig.; waaraan de kop g.\ die zicli hier mee

tnl'^'
'^^^ Mondwrat, en dus aan de ondervlalite vertoont, nog niet geheel volwas-
kn is; en k. is 't ander nog open einde, daar een gedeelte van 't ingewand
oï' van den darm uithangt. Een kleiner IMiddelfluk , 't welk van een jong
Slangetje gefneedcn is, en echter in 't vervolg kop en ftaart kreeg, is in de

F'S- 7' T^^ Fig. afgebeeld; by 't welke, aan ieder uiterfte der wonde, insgelyks nog
Ler. k, gg„ ep,(ije ^^^ ^^^ (jg^m by k. en /. uithangt. De 8 'Ie Fig. vertoont hec

t'-'^'jj Staarcftuk van een in drie deelen verdeeld Slangetje; het welk ook by /. nog

Let). /. open is, en een gedeelte van den darm laat zien: hetzelve kreeg binnen ^
dagen v/eder een nieuwen kop- Ook fneed ik zodanig een Slangetje in vier

{lukken; maar van dezen wierd alleen het koplluk weder een volmaakt Slan-

getje; en de overige (lukken vergingen ten laatrte in flyra. Hier by heeft

men tevens aantemerken, dat, wanneer ik van een nieuw aangroeiend deel,

Tis- 9' 't welk nog niet volwaflen was, gelyk het ftuk in de pde Fig. van n. tocö,,
/.««.«, p, iets affneed, ook deze tedere deeltjes tot volkomen Slangetjes wierden; het
t's- 7' Middellliuk Fig. j. was van zulk een deel genomen,

§. ir.

Na dat ik nu volkomen verzekerd was, dat myn Merkuurflangetje, door

jifgefneeden Hukken, vermeerderd kon worden, was ik verder begeerig te wee-

ten, of 'er ook, wanneer ik ze in de lengte doorkerfde, even als uit de Po-

lypen , Misgeboorten uit ontlhan zouden. Ten dien einde kloofde ik zommi-

gen den kop, derwyzc, dat de fnede omtrent zo diep in 'tlyf kwame, als de

kop lang was; cene diergelyke fplyting maakte ik by anderen aan den ftaart;

doch deze ondemecming had geen goed gevolg. De Slangetjes, die, naar

niync verwachting, door 't klooven van den kop, twee koppen moeften

krygen, vervloeiden in flym; waartegen die van de gefpouwen llaartcn wel ia

't leven bleeven; maar de wonde was, binnen twee dagen, weder zo volko-

men geneezen, dat 'er geen lidteken van gezien konde worden. Niet tegen-

ftaande deze mislukking, nam ik met de fplyting nog eene andere proeve.

Ik fneed naamlyk ecnige Slangetjes overdwars door, en fpouwde teffens zo

wel de Middelftukken als de Staartftukken ; dan ik won 'er niets anders by,

dan dat de gefpleetcn ftukkcn weder heelden, en vervolgens tot volmaakte

Slangetjes wierden. Derhalve liet ik dit onderzoek vaaren; en trachtte veel

meer myn geleeden verlies der Slangetjes, door de overdvvarfche afTnyding van

{indercn, te vergoeden; waardoor ik, fchoon ik 'er eenige kopftukken by

verloorè, echter op den 30 Augustus 23 volkomen Merkuurfiangetjes byeen

had, die allen uit het cerltc Slangetje ontdaan waren.

5, 12. Ver-
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§. 12.

Vermits ik coc hiertoe nog niet had konnen waarneemen, of deze Slanget- Tab;

j?s ook paarden, en of zy van tweeërleie geflacht waren, zo befloot ik, de-^Cir.

zelven vooicaan wel te bezorgen , en 'er naauwkeurig op te letten. Ik maakte

^n eene afzondering indezervoegen , dat ik 'er vier en vier by elkander,

in een klein met water gevuld glaasje, deede; waardoor ik vyf glaasjes van
vieren, en één met vyf Slangetjes had. Ik gaf hun alle morgens eene ge-

tioegzaame menigte frifche groene VVaterlinzen - wortelen , zo lang als ik die

krygen kon; van welken zy 'er, alle 24 uuren, een tamelyk deel afknaagden;

en wel zo, dat 'er die wortelen des anderen daags uitzagen, als witte draa-

i3en; wanneer 'er op den bodem van 't glas veel vuiligheid lag, welke de
Slangetjes afgegeeven hadden; waarvan ik de glaasjes altoos, wanneer ik den
Slangetjes frisch voedzei gaf, reinigde. Byaldien ik ze een tydlang honger
'.iet lyden, waren ze zeer onrustig; en als ik hun dan een enkelen frifchen

•wortel gaf, verlieten zy terflond den ouden afgeknaagden , en ylden naar den
nieuwen wortel," waardoor ik, dewyl ik zulks menigmaal herhaalde, overtuigd

wierd, dat deze kleine Schepzeltjes hun voedzei meer door 't gezicht, dan
4oor den reuk ontdekken.

Doordien ik myne Slangetjes altoos telde , wanneer ik hun frisch eeten gaf,

zo oncdekte ik, op den 17. September, in één myner glaasjes, niet zonder ver-

wondering, een Slangetje meer; en dit gebeurde ook vervolgens by de overigen.

Ondertuflchen waren deze nieuwe Slangetjes in 't begin zo klein, dat ik de-
zelven naauwlyks met het bloote oog erkennen konde; doch den 23. Sepf.

had het eerlle , de grootte uitgenomen , reets de volkomen geftalte der ouden

,

welke ook de overigen van tyd tot tyd verkreegen. Met den aanvang gelee-

ken ze meeit naar een afgefneeden ftuk van een oud Slangetje, dat aan zyn
«inde of fpits of ftomp was. Dus hadden zommigen, gelyk in de lode Fig.^F/g. ia.

•zeer fpitze flaarten, doch by anderen waren die, gelyk de H'is Fig. vertoont,^» 'i.

2eer ftomp; en ter plaatze, daar de kop moed komen, wierden ze wel haaft

kolfachtig en dik. Binnen in 't lyf befpeurde men ook reets den bandachti-
gen darm, en de buitenhuid was met korte hairtjes voorzien. In 't begin
bleeven zy geduurig gekromd op den bodem van 't glas liggen; tot dat ze,
binnen vyf oF zes dagen, fchoon nog niet groot, de volkomen geftalte en
koleur der ouden hadden, en toen waren zy aan de afbeeldingen in de 12de Fig. rs.

en 13de Fig. gelyk. Een paar dagen te vooren hadden zy zich al om den ^« '3-

wortel eener Waterlinze geflingerd; waaraan zy voorts ook hun voedzei
zochten.

S</e Deel SdV Sfuk. Yyy 5. 14. Hoe
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§• H-

Tab, Hoc groot nu ook mync begeerte was, om te mogen weeten, waar töc'u

XCII. jjezc Slangetjes uit voortkwamen, en of ze van de ouden, door middel van

Paaring ,
geteeld wierden ; kon ik 'er nochtans in een langen tyd geen zeker-

heid van bekomen. Ten laatftc befpeurde ik echter zeer duidelyk, dat

de oude Slangetjes zich aan den ftaart verdeelden; hoewel dit wat langk-

zaam in zyn werk ginge. By den aanvang zag 'er het achterfte deel van 't

oude Slangetje , dat omtrent het negende of tiende gedeelte zyner lengte

uitmaakte, eveneens uit, als of het afgebonden ware: daarop brak ccrft de

binnenfle bruine darm, waartegen de buitcnfte inkerving hoe langer hoe die-

per wierd ; tot dat eindelyk de beide deelen , het lange zo wel als het korte

,

zich, na eene veelmaals herhaalde t'zamcntrckking en uitbreiding, van een

fcheurden. Dienvolgens konnen onze Slangetjes zich, even als de Polypcn,

hoewel niet door uitCpruitzels, maar door verdeeling, zonder Paaring, ver-

meerderen; waarvan ik ook, op de volgende wyze, nog nader overtuigd wierd.

Ik deed naamlyk één dezer jonge Slangetjes, zodra het zyn voedzcl begon te

zoeken, in een byzonder glaasje alleen; en bezorgde hetzelve met het noo-

digc voeder. Toen dit Slangetje de gewoonlyke grootte erlangd had, zette

het ook een jortg af; en dit gcfchiedde vervolgens nog tot driemaal toe; zo

dat ik eindelyk in het glaasje, waarin ik zeker wilt dat 'er maar één gcwecll

was, vyf Slangetjes by elkander hadde.

$' IS-

Na dat nu eindelyk de frifche Waterlinzcn in de ftaande wateren hoe langr

hoe zeldzaamer, en myne Slangetjes, by gebrek van dezclven, .illengskcns

zwakker wierden, zo bevond ik byna dagelyks, dat 'er één of twee aan den

kop begonden te verrotten, die dan ook wel haart in 't geheel vergingen.

Dit niettegenllaande bleef het lyf nog al eenige dagen in zyne eerlle gedaante;

maar het ging 'er ten laatlte mede als met de koppen. Hier door had ik 'er

op den 21. ÜQober flechts vier in 't leven; van welken ik nog twee jongen

kreeg , die ik voor myn oogen van de ouden' zag fcheiden ; waarby ik te ge-

lyk waarnam, dat de allengskens aangroeiende kop van 't jonge Slangetje

voortkwam uit het voorde gedeelte, alwaar de afzondering van 't oude Slan-

j;etje gefchied was. Kort daarna ftierven myne overgeblecven Ouden. Mid-

delerwyl waren de uit hun voortgekomen jongen reets weder zo verre vol-

walTen, dat ze ook een paar nakomelingen nalieten; toen ze kort daarna toe

de verrotting overgingen. Deze nagelaaten jongen waren 20 voorfpoedig in

't afzetten, dat ik, ten einde van OEtoher^ weder 8 nieuwe Slangetjes telde

;

die echter van eene geringe grootte waren; en na weinig tyds, vermits het

ïi)y niet mogelyk was, hun 't behoorlyk voedzel te bezorgen, de ouden
volg-
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volgden, en insgelyks fliervcn. Byaldien ik hun Waterlinzen - wortelen had Tab.

konnen verfchaffen, zouden zy vcelligt den winter over in 't leven gebleeven^^^'*
zyn: want ik ben van gedachten, dat ze, in vryheid leevendc, in 't laatft

vaii den Herfll, gezamentlyk met hun voedzel, naar den grond zakken, en
dus, geduurende den Winter, geen gebrek aan fpyze hebben.

§. 16.

In het volgende jaar I754. liet ik my, in de maanden Mat en ^uny^ an-
dermaal, uit onderfcheiden Vyvers, eenige Emmers van 't met Watcrlinzen
bedekt Water t'huis brengen; waar in ik wederom met veel genoegen myn
Merkuur- Slangetje ontdekte; en, hoewel alleen in 't water van zekeren Vy-
ver, nochtans in zulk eene menigte, dat ik 'er wel haaft 40 tezamen hadde.

Het in Hukken fnyden, dat ik met eenigen derzelven ondernam, had wederom
dezelfde uitwerking, die ik boven befchreeven hebbe. Daarbenevens bragtea

zommigen, welken ik van den groeten hoop afzonderde, en zorgvuldig voe-
derde, elk op zich zelve, in de maand Juny reets jongen voort; het welk
echter by die genen, welken ik doorgefneeden had, niet zo fpoedig, en niet

eer gebeurde, dan na dat ze, een tydlang geruft hebbende, volledig gewor-
den waren. Verfcheiden van de nieuwe jongen plaatfte ik, zodra zy van de
ouden afgezonderd waren, elk in een byzonder glaasje; des ik my wel ver-

zekerd hielde, dat ze nog met geen anderen gepaard hadden; en evenwel
bragten zy, volwaflen zynde, ieder vier of vyf jongen voort; doch zelden

meer; van welken zy 'er alle 6 of 8 dagen één afzecteden. Vermits my nu
de hier gemelde, en in 't voorige jaar genomen proeven, met dezen andermaal

gelukten, zo ondernam ik insgelyks op nieuw de proeve van 't Iplyten; daa
dezelve gefchiedde ook voor ditmaal zonder de gewenschte uitwerking.

S. 17-

Doordien my verder, "behalve het boven befchreeven Slangetje, in de wa-
teren, waarin ik Polypen zocht, ook andere Wormen en Slangetjes voorge-

komen en bekend geworden waren; en ik, by 't eerfte, ondervonden had,

dat hetzelve zich, door de verdeeling, liet vermenigvuldigen; zo kreeg ik

luft, om 'er ook met anderen eene proef van te neemen. Toen raoeft 'er hec

Waterflatigetje met den langen tongachtigen Spriet., ('t welk op Tab.
LXXVllI. en LXXIX. afgebeeld, en pag. 434-438. befchreeven is,) het

cerft aan gelooven; doch myne proefneemingen vielen, zo als ik daar reets

gemeld hebbe, niet naar wensch uit: want ik mocht ze zo behendig en voor-

zichtig doen, als ik wilde, de gemaakte ftukken vergingen altoos. Derhalve

Hapte ik 'er van af; en ondernam zulks Voorts met een diergelyk ander

Slangetje, dat ik

Yyy a Het
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Het Madenachtlge Slangetje.

Tab. noeme. Ik gceve hetzelve dezen naam, om dat ik het wszenljk in den
XCIII. beginne voor eenc Made van die foort hield, als die, daar Muggen of Vlie-

gen uic voortkomen ; nademaal het denzelven , zo wel in de uiterlyke geftalce

als ten aanzien der maniere van kruipen, veelal gelyk is; fchoon het, zo

min als 't Merkuur- Slangetje, en als 't geene ik hierna befchryven zal, van

gedaante vcrandere. Ik vond hetzelve insgelyks in de vi^ateren , daar Polypen

in vi^arcn, en zomwylen in eene groote menigte; ook onthouden de Polypen

zich inzonderheid veel by dit Slangetje, om dat het hun tot fpyze dient. In

de glazen, waarin ik ze ontdekte, hebbe ik ze nimmer V17 in 't water zien

zwemmen ; veel eer kroopen ze , zomtyds alleenlyk aan de binnen zyde van 't

glas, even als de Maden, langkzaam voort; doch wel meeft onthielden ze

zich, of op den grond, of aan de op het water dryvende Waterlinzen,

Yig. 1. gezellig by elkander; zo als 'er eenigen in de ifte Fig. onzer Tah. vertoond

tn 3, worden. In de 2de Fig. is 'er één alleen afgebeeld; om te zien hoe het

zich vertoone, wanneer 't zyne grootlle lengte, die zelden een halven duim

beloopt, verkreegen heeft. De dikte van dit Slangetje is niet altj'd eveneens;

dewyl het dezelve byna geduurig verandert; ondertulTchen is 't van achteren

iets dunner, dan van vooren; en de beide einden zyn gantsch ftomp: voor

't overige is de koieur in 't algemeen flechts wit.

§. 18.

Om de andere Eigenfchappcn van dit Slangetje des te duidelyker aan te

toonen, hebbe ik hetzelve ook by vergrooting afgebeeld; en volgens die af-

ƒ<?. 3' beelding zien wy, zo wel in de 3<ie als in de 4de Fig. by a. den kop, cii

*" '^' by h. den ftaart. Naar het uiterlyk aanzien , zyn deze beide deelen , de dikte
Lett. a.

yjjge5,Qj^e,5 ^
jui(i niet veel van elkander onderfcheiden ; en hunne geftalte is

van die g?daapte, dat men in den eerften opflag niet zo terftond zoude kon-

nen zeggen, waar de kop, en waar de ftaart zy. Doch, wanneer men dit

Slangetje met geduld befchouwt, en een tydlang op deszelfs doen en laatea

acht geeft, ziet men) dat het deel met a. getekend in 't kruipen altoos voor-

uit gaat, mitsgaders dat het Slangetje daar door zyne fpyze inflokt; en het

uitgezoogen overfchot door het dunner deel b. weder uitlooft; weshalve men
den naam van kop aan 't eerfte niet moge weigeren, en 't laatfte zeer wel

den ftaart konne noemen. OndertulTchen heeft de kop nochtans anders niets,

waar aan hy te kennen zou zyn; als gelykende, in de vergrooting, meer

naar een afgeftompten of afgefneeden Slokdarm : ook zyn 'er geen oogen aan

te zien; en de mond is mede, althans ten eerften, zo ligt niet te ontdekken.

Men kan denzelven naauwlyks befpeuren, byaldien men 't Slangetje niet

befghouwt, terwyl het bezig is met zyne fpyze in te flokken; want fchoon

het

tn
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het oök aan de ecne zyde ecne foorc van fpleec of kloof hcbbe, zo ontdckc Tab.

men echter, als het deze opening indiervoege te zamen trekt, als in de 4^'; XCIII.

Fig. by dr., ook in die gedaante nog geen recht teken van een Mond. Aan
de eene zyde, niet verre van deze opening, zitten gemeenlyk enkele korte

hairtjes; die evenwel iets langer zyn dan de overigen; waarmede hec lyf, aan

de cene zyde, van den kop tot aan den ftaart derwyze bezet is, dat dezelven

als 't ware ecne rei van verfcheiden hairbosjes uitmaaken. Voor 't overige

fchynt het gantfche Slangetje, van vooren af tot aan den ftompen ftaart, uic

eene witte darmachtige, heldere en doorzichtige Huid te bellaan; door welke
men alle de ingewanden, benevens de daar in zynde fpyze, zeer duidelyk

ontdekken kan. Doch de ingewanden zyn hier van een gancsch zonderling

maakzel : hunne koleur is bleek geel , en ze gelyken naar een veelvoudig doch
ongelyk tocgebonden Darm; wiens declen beltendig even zo veranderlyk ais

ongelyk zyil.

S- 19-

Toen ik de ^^^ Fig. vervaardigde, had dit Slangetje bygeval eene Water- jr,^^

vloo in 't lyf; die ik eerfl: terplaatze, door Letter c. aangeweezen , ontdekte ; /.e//, c.'

maar ze wierd van tyd tot tyd verder naar achteren gefchooven, en verloor

daar by teffens iets van haare voorige geltalte. Vermits ik nu meermaals
diergelyke Water\-loon van verfchillenden aart en grootte in dit Slangetje

befpeurd hebbe, zo twyfFele ik geenzins, of ze zyn voor hetzelve een lekker

beetje; doch het is my tot heden niet niogclyk geweeft te ontdekken, op
lioedanig eene manier zy deze VJoon, die zeer Inel in 't zwemmen zyn,

betrappen en vangen.

S. 20.

Het Slangetje, in de 4 Je Fig. afgebeeld , had op dien tyd , zo als ik 'er f.^. 4.
mede bezig was , twee zeer jonge en kleine Watervloon in 't lyf; van welken
de eene omtrent in 't midden by d. en de andere naby den uitgang b. zat; Lett. d.

welke laatfte ook wel dra, als eene drekilof, met eenig Hym, by e. uitge- «" ^'

worpen wierd, terwyl ik het Slangetje befchouwde. Met dit zelfde Slangetje ^^'^' '•

ondernam ik de eerde proef, om te zien, of het ook door de deeling ver-

menigvuldigd konde worden. Ten dien einde fneed ik het hy f. en f. twee- Leit, ff.

maal door; zodat ik 'er, dusdoende, drie ftukken van verkreege,- van welken
dat in de 5de Fig. het kopftuk uitmaakte, waar in a. den kop aanwyft; de f>^. 5.

6de Fig. vertoont het middelftuk, en de 7de het StaartHuk met den ftaart b.t, en 7.

Deze drie ftukken nu befchouwde ik dagelyks, met alle opmerkzaamheid; en,^^'*"'"*

fchoon ik niet gezien hebbe, dat zy weder tot volmaakte Slangetjes geworden '' *•

zyn , zo twyfFele ik 'er echter geenszins aan , dat zulks gefchied zy ; nademaal zy

niet alleen vier volle weeken gezond bleeven, en zich bewoogen, maar ook
Yyy 3 klei.
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Tah. Lleïne Watervloon inflokren; welken ik, met het grondfop uit de groote
XCU7. glazen, in 't glas deed, waarin ik de voorgemelde (lukken bewaarde. Doch

ik kon dezclven niet langer dan vier weeken waameeraen; ter oorzaake da?

andere noodiger bezigheden my daarin verhinderden. Ondertuflchen nam ik

deze proef niet flechcs met één dier Slangetjes, maar, te meer dewyl ik 'er

geen gebrek aan had, met nog veelen van dezelven; die, doorgefneeden

'zynde, insgclyks ia 't leven bleeven. Maar, als ik ze in meer (lukken fneed

,

v.-as het mis; dan gingen zy tot niet, gelyk die genen , welken ik in de lengte

oplpouwde, met oogmerk om te zien, of zy meer koppen en (laarten zouden

krygen.

§. 21.

Of nu deze Slangetjes zich ook van zelven verdeden, en hun gedacht

dervvyze vermeerderen, dan of zulks door middel van paaring gefchiede, dit

hebbe ik, in weerwil van alle myne aangewende moeite, nooit konnen ont-

dekken; zelfs niet, fchoon ik onder de grooten en volwa(ren dikwyls veele

kleinen of jongen zage ; ja ook gezien hebbe , dat de ouden indiervoege mee
eikanderen vereenigd wai'en, en zo laag aan elkander bleeven hangen, dac

het ontwyffelbaar eene paaring fcheene te zyn.

Behalve dit, is 'er nog een ander Slangetje op onze TaK XCIII. afgebeeld!^

dat ik den naam geeve van

Het dunne Waterslangetje, met twee Gafelfpitzett.

Deze foort is, niet alleen van de voorgaande, maar ook van 't Merkuur-

flangetje onderfcheiden ; fchoon het aan dit laatde, in' den eerden opflag, zo

volkomen gelyke, dat ik het aanvangklyk voor 't zelve name; te meer, dewyl

ik het even zo zelden, als het ander, aan de wortelen der Waterlinzen vond.

Maar dit verblyf aan diergelyke wortelen was de oorzaak, dat ik hetzelve

nader leerde kennen. Want daar het Merkuurflangetje, wanneer ik het van

den wortel losmaakte, geen vermogen had, om zich, door zwemmen, elders

heen te begeeven, daar verliet dit integendeel terdond den wortel, waaraan

het zat, zodra als ik het maar even aanraakte, en zwom al flingerende weg.

Dit gaf my aanleiding, om het naauwkeuriger te befchouwen, en by die

gelegenheid befpcurde ik ook een wezenlyk verfchU tufichen beiden die

.ülangccjcs.

§. 33. In
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§.23.

In de 8fte Fig, dezer voornoemde Taip. zien wy die Slangetje, in zyne T/c.

natuurlykc grootte; en deszclfs lengte is zelden boven drie vierde van een ^p"^-
duim : doch vermits wy in die grootte het eigcniyke inaakzcl van 't zelve niet '^' '

naauwkeurig genoeg konnen onderfcheiden , zullen wy de 9de Fig., die, g<i- Eg. 9.

lyk de anderen, by vergrooting is afgebeeld, nader befchouwen. Wanneer
wy den kop en fiaart uitzonderen, is dit Slangetje voor 't overige overal

genoegzaam even dik. Dit even dikke deel is aan beide de zyden met eenc

rei tedere hairtjes bezet; van welken 'er gemeenlyk twee by elkander flaan

;

en ieder paar bevindt zich op een gelyken aflhnd van elkander. De kolcur

van dit Slangetje is wel geel, maar het is teffens zo doorfchyncnd, dat men
de ingewanden duidelyk konne zien. Dezen zyn, gclyk die van 't Merkuur-
Ilangetje, van 't begin tot aan 't einde als omgewonden, of bandachtig; zy

hebben ook eene diergelyke bruine koleur; doch de Darm wordt naar ach-

teren allengskens bleeker; en de gezamenlyke ingewanden zyn iets fmaller;

ook is de orawinding wat wydlufcigcr. Aan den kop van dit Slangetje kan

men noch oogen , noch vreetwrat ontdekken ; zo als 'er aan 't Merkiiurfiangctje

zyn; doch, in plaats van dien wrat, ziet men, in 't midden der ondervhkte

van den kop, by g. eene overdwars loopende diepe inkerving, gelyk in de/.»//..»,

5)de, loJe en 12de J^ig. te zien is. Het merkwaardigfle kenteken vnn dir -i^''!?- 9-

Slangetje is], byzonder aan 't einde van den fiaart, te vinden: want aldaar is 'c
'°'"" '^*

met twee gaftelfpitzen voorzien, die uit loutere korrels te zamen gefield

fchynen; fiaande aan een dik kolfachtig deel b,, dat tefFens, met de fpitzen, '^-f"- ^'•

gefpikkeld wit van koleur, en van onderen zodaniger wyze ingekorven is,

als of het uitgekapc ware. Deze inkervingen zyn daarbenevens in zo verre

verdubbeld, dat 'er eene fpleet of opening tuflchen dezelven zy, tot uidoo-

zing der vuiligheid. Het Slangetje kan die beide fpitzen naar believen ver-

langen en verkorten, rechtuitfieeken of krommen, en ook meer of minder van

elkander verwyderen.

S- 24.

Dat dit Slangetje eene aangenaame fpyze voor de Polypen zy, hebbe ik

meer dan eens befpeurd ; dan waar het voedzel van 't Slangetje zelve in befiaa

,

zulks is my tot nog toe onbekend gebleeven; zo wel als de wyze van des-

zelfs voortteeling , fchoon ik ze meer ècn eens san elkander hebbe zien

hangen. Wanneer dit gefchiedde, vertoonden zy flechts één enkel Slangetje,

gelyk aan de lode en 11 ^le Fig. te zien is. Toen ik dit voor de eerfiemaal Fig. \o,

zag, meende ik, dat ik een Slangetje van eene buitengewoone lengte ontdekt ^''' "•
had; dan zo dra ik het maar even aanraakte, fcheidden zy van elkander, en
ik zag my in myne meening bedroogen. Met deze vereeniging was het dus gefield;

het Slangetje Fig. 11. bad zynen kop g. tot over de helf: in bet kolfachtig i'-''",

einde
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Tab. einde, of in de opening van den ftaart van 't ander, Fig. 10. by h. gcdo-
xciii.

i^eij^ en dus zwommen zy beiden voort, als of ze maar één Slangetje warea*.

§• 25.

Na deze korte doch gcnoegzaame befchryving van myn Slangetje, zal ik

nu verhaalcn, hoe het met myne Proeven, nopens derzelver verdeeling, afge-

lüopcn zy. I!; fneed eerlt één dezer Slangetjes alleen in 't midden door,

Fig. i2,gelyk by i. in de la^e Fig. aangeweezen wcrdt: en daar van kreeg ik de
/-t«. «". dcclcn, inde 13de en 14de Fig. afgebeeld. Zodra dit gefchied was, zon-

^''S. '3. derde zich ook het kolfachtig deel h. Fig. 14, met zyne beide fpitzen, vol-

'^l.tt% komen van het ander deel af,- dit v^ras toen gelyk aan de löde Fig.:, doch

?'.". 16. bet ging, kort daarna, geheel te niet. Middelerwyl kwam 'er uit de verfche

F^g. 14. wonde van het voorfte deel der 14de Fig. by ^. , een nieuw omgewonden
Lelt. k. a^el te voorfchyn ,* het welk zich ook terllond van 't ander afzonderde ; en

bykans zichtbaar meer en meer uit elkander wikkelde," zo dat dit gantfche

Fig. 15. deel, binnen een halfuur, de 15de Fig. aanname; en dus genoegzaam weder
Ltit. l. ^^^ ggp vohnaakt Slangetje gelyk was; alleenlyk ontbrak aan hetzelve nog by

/. den kop, en by w/. het kolfachtig einde; waaraan echter reets een paar

gekromde en kort aan elkander liggende fpitzen te befpeuren was. De koleur

van die nieuwe lichaam vertoonde zich helderer dan dat van 't oude Slangetje,

en het ingewand was bleeker, doch zeer duidelyk te zien. Vooraan by /. was

dit deel op zyn dikfte; en die dikte nam allengskens af, zo dat het achter aan

by m. wel twee derde dunner ware. Daarbenevens was het in gelyke orde,

als de volmaakte Slangetjes, met hairen bezet. Ik had dienvolgende van een

in twee ftukken gefneeden Slangetje, tegen verwachting, drie ftukken gekree-

gen; onder welken 't laatlte, dat genoegzaam 't eerll tot ftand kwam, het

groo'cüe v/as. In 't begin verbeeldde ik my, dat ik miiïchien aan een jong,

in dit Slangetje zittende, door die verdeeling gelegenheid gegeeven had, om
des te eerder uit het lyf der Moeder voort te komen. Maar toen ik deze

zelfde proef met nog zes andere Slangetjes nam , gebeurde zulks by de meeften

insTclyks: en zo ook naderhand met veele anderen, welken ik, in de tegen-

woordigheid van verfcheidcn Liefhebbers, die 'er getuigen van waren, door-

fneed ;

* ]k heb airede ia eene Aanmerking op de befchryving van Tah. LXXVlII. F'g- _}! '
wegens

het aldaar afgebeelde en aan elkander hangende Waterflangttje met den langen Tongachtigen

Spriet, getoond, hoc by dat Slangetje het een op deze wyze uit het ander voortkomt.

Vermits nu de Heer Röfel, by de befchryving van dit Watcrflangetjc, ineldt, dat het

eece met lynen kop . tot byna over de helft , in het kolfachtig Staartdeel van t ander

ftak, 7.0 denke ik, dat deze verfchyning, noch eene paaring, noch een kortswylige veree.

nis'ng, maar veel eer 2.odanig eene foort van voortplanting gewceft zal zyn, als die by t

geTonede Waterflangctje op Tab. LXXVlII. Het Slangetje, 't welk met zynen kop tot

bvna over de helft in het andere Staartdeel ftak, was vermoedelyk een jongi en het andere

tic Moeder, vvaar uit het dan op deze wyze gebooren wicrd.
IC LEE M ANN.
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fheed; dit doet my giflen dat deze nieuwe deelen geen jongen waren, dewylT^B.

't anders niet wel miflen kon, of ik nioefl: ook één derzelven te gelyk door-'^ClII.

gcfneedcn hebben. Om kort te gaan, ik ben niet in ftaat, dit geval te ver-

klaaren, en zal alleenlyk nog zeggen, dat deze drie uit één Slangetje voort-

gekomen deelen, altoos, nog byna 8 dagen leefden: ik kon ze, by gebrek

van tyd, niet langer gade flaan. Voor 't overige dient hier nog gemeld te

worden, dat ik, wanneer ik cenigen dezer Slangetjes in meer dan twee dee-

len fnecd, of dezelven in de lengte opfpleet, dat ik daardoor niets anders

aeed dan hunnen ondergang verhaafteii.

De gezellige Kno:fsz>ormige Basterd-Polyp.

N.
§. I.

_ a dat men in zomniige lichaanien die eigenfchap ontdekt heeft, dat ze,T/iB.

tegen elkander gewreeven wordende, andere lichaamen tot zich trekken, of van^ClV,

gich afltooten," ik wil zeggen, nadat de EleBriciteit uitgevonden is, en der-

Eelver byzondere uitwerkingen in onze tyden naauwkeuriger onderzocht

zyn, heeft men ook waargenomen, dat, door de daarmede ondernomen
Proeven, menigmaal een lamme vinger, voet of hand, zyne voorige bewee-
ging weder gekreegen heeft , en volkomen herfleld is geworden. Dit was zo
dra niet ruchtbaar, of men wilde terllond byna alle ziektens daarmede ge-

neezen; en men liet alom in de openbaare Nieuwstydingen zetten, dat, hier

door, niet alleen lammigheden geneezen waren, maar dat ook blinden hun
gezicht weder gekreegen hadden : doch tegenwoordig zyn de luidruchtige

verfpreiders dezer geneezingen al verftomd. Gelyk men nu de proeven, om
door de Ele&riciteit menfchlyke gebreken te herilellen, grootlyks heeft willen

vermenigvuldigen, even zo is 't ook in een zeker opzicht met de Polypen
gegaan. Naauwlyks waren de Polypen ontdekt en bekend gemaakt, of men
was terftond vaardig, om dezelven te vermenigvuldigen, en hunne naamen
aan verfcheiden andere in 't water leevende kleine Schepzelen te geeven;
waar by echter de Hoofd -Eigenfcliappen der echte Polypen geenzins gevon-
den worden. De dus verkeerdlyk genoemde Infeften zyn inderdaad geheel

andere kleine en voor 't bloote oog onzichtbaare Schepzeïtjes ; die in zo verre

met elkander een gezelfchaplyk leven leiden, dat 'er eene menigte derzelven

te zamen hange; des zy op het eerfle gezicht één enkel lichaam fchynen.uit

te maaken. Maar eene nadere befchouwing toont wel dra , dat het afzonder-

lyke in gezelfchap leeyende Diertjes zyn , welke allen eenerleien aart hebben.

¥eelligt heeft men ze wej daarom voor Polypen aangezien, om dat iemand,

%de Deel 2de Stuk. Zzz dien
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Tab. dien de Armpolypen bekend zyn, en die deze Diertjes befchouwt, wanneer
XCIV. 2e zich nu ce zamen trekken, dan weder uitbreiden, wel op de gedaciiten

kan vallen, dac hy de armen van een Polyp voor zich heeft. Doch als hy

voorts oplettendheid gebruikt, zal hy terltond bemerken, dat deze gewaande

armen wezenlyk zo veele enkelde Diertjes zyn, die zich, gelyk de gezellige

Rupfen, byeen houden; en welken ik dcrhalven, byaldien ze toch onder de

Polypen geteld moeten worden, liever Basterdpolypen hebbe willen noemen.

My zyn verfcheiden foorten van deze kleine Schepzelcjes onder 'c oog geko-

men; en ik zal, ter voldoeninge van de Liefhebbers, hier nog acht foorten

van dezelven in afbeelding vertoonen en befchryven.

Beha-lve het bovengemelde , dat deze Schepzels zich gemeenlyk in een

klomp by elkander houden; om welke reden zy ook van zommigen, die ze

voor Polypen uitgceven, te zamenhangende Polypen genoemd worden; heb-

ben ze ook nog deze Eigenfchappen, dat ze, een iegelyk op zich zelve,

door middel van den mond, een wervelftroom in 't water konnen maaken;

beftendig in beweeging gevonden worden, en zich liever in onklaar, dan in

helder water onthouden: het welk louter Eigenfchappen zyn , die by de

Armpolypen niet gevonden worden. Maar gemerkt de Vederbospolyp dezel-

ven mede bezit, zo ben ik van oordeel, dat die insgelyks te betrekken is

onder de Basterdpolypen \ waar toe ik ook dezen brenge, welker befchryving

ik nu beginnen zal. De eerfte is de door niy genoemde Knodsvormige Bas'

terdpolyp; welken nog geen ander Aucteur, zo ver ray bekend is, befchree-

ven heeft; en die op onze XCIVfle ZW^., zo wel in zyne natuuriyke grootte,,

als by vergrooting, te zien is.

§• 3.

Terwyl ik met veel iever bezig was, in 'c onderzoeken der Armpolypen,

door de Heeren TREMBLEvenBAKER befchreeven, kwam my, in de maand

Juny, een wit kogelrond lichaam onder 't oog, omtrent ter grootte van eene

kleine Erwt, 't welk indiervoege aan den wortel eener Waterlinze zat, dat

jr,>. I. het toefcheene als of 'er dezelve door heen gefchooven was; gelyk de itle

Lett, a. Fig. by Letter a. vertoont. Hoe meer ik dit lichaam met het bloote oog

befchouwde, hoe meer het my voorkwam te gelyken, naar een bloeienden

Ajuinknop, of den bloeflèm van 't Watervlier, dat men Sneeuwballen noemt.

Inmiddels befpeurde ik evenwel, tot myne verwondering, dat dit lichaam nu

eensklaps veel kleiner wierd, en dan allengskens zyne voorige grootte weder

kreeg. Deze ontdekking bragt my eerft op de gedachten, dat dit lichaam

inilTchien een leevend Schepzel ware ; en toen ik het daarop met een gemeen

Vergrootglas befchouwde, zag ik wel dra, dat ik niet één, maar meer, en

wel
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'wel 50 aan elkander hangende SchepzeJtjes had, die zich, by de geringfle Tab.

bewecging, terflond te zamen trokken, en zich vervolgens allengskens weder ^^^^'

uitbreidden; dan hoe zy eigenlyk te zamen hingen, kon ik op dat pas nog
niet ontdekken. Toen ik vervolgens dezen bal van leevende Diertjes, mee
den wortel uit het water nam, fcheen hy flechts een klomp van zukig flym

te zyn, zo als hy in de 2de Fig. by Lett. b. voorkomt. Ondertulfchen kon ^'i?« *«

ik uit dit alles genoegzaam bevroeden , dat ik dezen Bal niet naar wensch zou ^"^' **

konnen befchouwen, byaldien ik hem niet beftendig in 't water liet; der-

halve bragt ik hem in een byzonder glas met water; en zocht ten eerden

naar meer anderen; opdat ik, indien ik dezen by ongeluk verloor, echter

myne waameeming konde voortzetten. Maar ik nioeft al vry v/at Emmers
niet water doorzoeken, eer ik 'er zes byeen had; waar uit ik vermoede, dat

deze foort niet zo menigvuldig, als andere Basterdpolypen, te vinden is: ook
hebbe ik dezelven, in 't volgende jaar, wezenlyk zelden aangetroffen.

Men vindt deze foort van Basterdpolypen evenwel, niet alleen aan de wor-
telen der Waterlinzen, maar ook, onder en tufTchen dezelven, aan de opper^

vlakte des waters, alwaar ze menigmaal verborgen zitten; gelyk in de ^is Pg. 3.

Fig. by cc. te zien is. Daarbenevens hebbe ik 'er veeltyds cenigen op dsn Lett. cc.

bodem van 't glas gevonden; die waarfchynlyk , met eenige zwaare Plantdee-

len , neder gezonken waren. Onder de zes bovengemelde Ballen of Zwermen

,

welken ik verzameld had, was ray die geen, welken ik aan den wortel der

Waterlinzen vond, het alleraangenaamfte ; nademaal hy 'er gantsch vry aan-

hing, en ik hem dus van alle zyden befchouwen kon. Ik bezag hem dien

dag verfcheiden maaien; en was niet weinig verwonderd, toen ik des anderen

slaags reets befpeurde, dat zich twee jon^ Zwermen van den ouden afzon-

derden , die kort na elkander te voorfchyn kwamen. Beiden waren ze in den
doormeeter wel drie vierde kleiner, dan de oude; doch even zo rond; en,
wegens hunne witte koleur, niet ongelyk aan eene Sneeuwvlok. Ik hebbe
dezelven alle drie, naaft de ifte -r/g., afzonderlyk afgebeeld; de oude is

met Letter d. en de beide jongen zyn met e e. getekend. Dan , fchoon deze Leu. d.

jongen zich van den ouden afgezonderd hadden, kon ik echter aan den laat- «" *^-

ften gccnc vermindering befpeuren ; dan alleen in zo verre , dat hy in 't midden
iets heldérer of doorzichtiger geworden was. De jonge Zwermen vielen ten eer-

ften, hoewel langkzaam, onder eene bertendige omwenteling, naar beneden;
maar zy bleeven aldaar niet lang op eene plaats liggen; want zy wentelden, evth
als een kogel om zyn as, al verder voort; en raakten eindelyk, langs de binnen

zyde van 't glas , zo ver in de hoogte , dat ze , elk op zichzelve , een Waterlin-

zenvvortel bereikten; waaraan zy zich, gelyk de oudeZwerm, vaftzetteden, en han-

gen bleeven. Niets verwonderde my meer , dan, daar zulk een Bahiit zo veel enkele

*n meer dan 50 Diertjes beftond, dat zo vcele hoofden nochtans eensgezind waren.

Zzz a §.5. Om
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Tab Om nu de overige eigeufchappen van dezen Knodsvormigcn BasterJpoI'yF'

XCiv. des te duidelyker te konnen befchryven, zullen wy overgaan eer befchouwinge

Fis A van de 4'!^ Fig.:, die ons denzelven onder eene aanmerkelyke Vergroocing

voor oogcn fteic. leder van deze, hier op een iioop of klomp te zamen'

zittende Schepzeltjes , bellaat eigenlyk , uit drie deelen, naamlyk den kop,

bet Ivf, en den Ibart. Het eerlte is wel het korclle, maar ook het breedfte

en véranderlyklle i het tweede is het diklle, en fchynt weder uit twee deelen,

als het voorfce en achterlle, te bellaan; het derde is het langfle, mitsgaders

het dunlte, en wordt naar achteren allengskens nog dunner. Dit gsKtfche

lichaam is over 't algemeen helder doorzichtig en witachtig; voorts ichync

het uit enkele korrels van eene ongelyke grootte te beftaan.

$. 6. '

Zomtyds heeft de kop met zynen wyden mond eene platte gedaante;

maar zomtyds ontdekt men in 't midden eene verdieping, en als dan is hy

met eene foort van lyft voorzien, die veel overeenkomll met eene bezooming'

heeft. Buiten dit vertoont deze kop, naar maate dat hy, ten aanzien van 'c

befchouwend oog, gericht is, met zynen meer of minder geöpenden mondy

eene andere gedaante ; zo dat hy nu eens naar een OfTeklaauw , dan eens naar

eene drie of vierbladige bloem , in don omtrek , gelyke. Wanneer men

rechtJlreeks in den mond ziet, befpeurtmen, in 't midden van deszelfs verdie-

ping, een klein geelachtigrood lichaam, geiyk een groot punt of eene vlak;

en als men het Schepzel van ter zyde befchouvvt, fchynt deze vlak midden

in 't voorlyf te zitten, doch ze blyft niet beftendig op dezelfde plaats, door-

dien ze zich nu voorwaarts dan achterwaarts beweegt. In 't begin nam ik'

zulks voor een klein ingeflokt leevend Infedl, maar, toen ik het naderhand

by alle deze Diertjes van gelyke gefteltenis aantrof, kon ik het verder voor

niets anders dan voor een hun beilendig eigen deel houden; dan of het de

maag, of het gebit, of iets anders zy, durve ik niet volllrekt bepaalenr

§• 7-

Op hoedanig eene v?yze deze Diertjes zich indiervoege aan elkander hech-

ten, dat ze één geheel fchynen uit te maaken, kan mede niet anders dan by

gisfing bepaald worden. Ze konnen zich, naamlyk, met het einde van den-

Haart, of door middel van een fpinzel, of van een flym aan elkander vaft

maaken; of zy konnen zich ook met hetzelve, gelyk de Bloedegels, vaft

zuigen. Dit althans is zeker, dat 'er, in 't midden, tuflchen hen altoos ee»

onzuiver flym plaats heeft, dan of hetze' ve van hunne vuiligheid, of van iets

anders voorkome, laate ik anderen nader onderzoeken. Wanneer ze indier->

voe-
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voege, hoe zulks dan ook moge gcfchieden, te zamen zitten, wordt men 'er Tab.

beftendig andere bcvvecgingcn in gewaar. Men ziet zomtyds dat ze zich ^ClV.

volkomen uitbreiden, gelyk die genen, welken in de genoemde 4cie iv^. door Let(. fff
de Letters ffffff- aangeweezen worden. By deze uitbreiding maaken zy m^i fff'

den mond een geduurigen Wcrvelftroom in 'c water, zo als by gg. getoond Lett.gg.

wordt; doch zulks komt niet voort uit het midden van den mond, maar meer
ter zyden van denzelven. Door middel van dezen Wcrvelftroom vloeien niet

alleen allerhande kleine deeltjes in den mond des Diers, maar ook zeer veele

kleine Infedten; dan, dewyl dezen geduurig weder te lug gellooten worden,
kan ik niet beweeren, dat yy het Diertje tot voedzel zouden Ilrekken. Voorts
duurt die befchreeven uitbreiding niet lang; want, terwyl men deze Diertjes

befchouwt, trekt zich het eene na het ander, of zomwylen verfcheiden te gelyk,
fchielyk te rug, en zodanig te zamen, dat ze wel de helft korter worden,
gelyk by de Letters h h h bh. te zien is ; in welk geval zy teffens den mond ^e't. i

b

mauw toefluiten. Kort daarna breiden zy zich weder uit, en hier door ver-****
toonen ze zich geduurig nu langer, dan korter. Ingevalle van eene fchielyke

joering of beweeging, krimpen zy allen te gelyk eensklaps te zamen; het
welk alle Basterdpolypen gewoon zyn te doen. Doch de tegenwoordige fooit

maakt, behalve de gemelde, ook nog andere beweegingen, welker meldin^^

ik uitrtelle, om dat ik tegenwoordig eerlt van de afzondering der Jongen
meene te fprceken.

'

$. 8,

Ik hebbe reets gewag gemaakt van twee Zwermen, welken ik van den
ouden ftok zag afgaan, dat op de volgende wyze gefchiedde. In 't begin
befpeurde ik, ruflchen de Staarten der oude Polypen, die te zamen zodanig
een ronden knodsvormigen Basterdpolypen - zwerm uitmaakten, louter kleine

beweegelyke Schepzelen, welken den ouden, noch in gedaante, noch in koleur,

gelyk waren, zo min ais in grootte; want hun vorm was als kleine Trom-
petten, en hunne koleur heldcrer en witter, dan die der ouden. Ik wasjuill
bezig, om, door middel van een Vergrootglas, dit jonge broedzel te befchoa-
wen , toen het zich voor myne oogen van den ouden afzonderde , en in twee
deelen verdeelde. De Diertjes, waaruit deze beide deelen beftonden, voeg-
den zich wel haafl nader te zamen, zo dat ze twee Sneeuwvlokken vertoon-
den; waarvan de eene zich naar de rechter- en de andere zich naar de lip-

kerzyde begaf. Hunne beweeging was langkzaam , en even als een kogel om
zyn as draait; zy wordeh beiden, gelyk de oude in de 4de Fig.., 'm de 5^6^,^.4,5-,
en ó^fe Fig. afzcnderlyk gezien. Vermks ik nu in 't vervolg meer afzonde- "' <5'

ringen van diergelyke Zwermen befchouwd hebbe, moete ik *er byvoegen,
dat 'er niet altyd twee waren , maar ook menigmaal één enkele. Ik beWaarde
deze twee nieuwe Zwermen terftond afzonderlyk, zeer zorgvuldig; bevond,
dat ze nagenoeg oogenfchynlyk grooter wierden ; en reets binnen twee dagen

,

den ouden in alles volkomen gelyk waren.

Zzz 3 §. 9. Het
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Tab. Het genoegen, dat ik in 't befchouwen dezer kleine Schepzeltjes genoor,

XCIV. bragt te wege, dat ik ze niet uit myne oogen liet gaan,* en by deze gele-

genheid zag ik niet alleen hoe zy van tyd tot tyd voortteelden , maar ook hoe

zy weder verlooren gingen. In 't begin had ik met veele moeite flechts zes

Zwermen vergaderd ; kort daarna telde ik 'er wel i o of 12; maar het duurde

niet lang, of ik kon 'er niet meer dan 5 ontdekken. De oorzaak hiervan

was, dat, fchoon zy zich vermenigvuldigden, de Ouden doorgaans binnen zes

of zeven dagen bedorven waren. Zulks moeft ik waarfchynlyk toefchryven

aan 't helder water, waarin ik ze gedaan had; om ze des te naauwkeuriger

te konnen befchouwen: want, dewyl 'er in 't klaare water niet zo veelerleie

aangroeiende deeltjes, als in 't onklaare, gevonden worden, zo heeft, naar

alle gedachten, 't gebrek aan voedzel den ondergang myner Basterdpolypen

bevorderd. Dit kan eenigzins bevestigd worden door den eerden Zwerm,
dien ik verkreeg; deze, dien ik in 't onklaar water , waarin ik hem ontdekte,

gelaaten had, leefde niet alleen 10 dagen, maar bragt ook, binnen dien tyd,

vier jonge Zwennen voort.

§. 10.

Een ander toeval kan zulks insgelyks bevestigen. Ik befpeurde aan een

ouden Zwerm, zittende aan den wortel eener Waterlinze, dat dezelve een

ilérk jong broedzel by zich had, 't welk, naar allen fchyn, niet lang aan

hem vall blyven zou. Om nu deze afzondering des te duidelyker te mogen
befchouwen, deed ik den ouden in een helder met klaar water gevuld Glas,

waarin ik hem niet uit het oog verloor. Deze oude Zwerm had niet alleen

reets eenige jonge Zwermen uitgeleverd, maar ook al een tamelyk aantal

zyner oude makkers verlooren. Dan ik moeft wel een uur wachten, voor

dat de jonge Zwenn, dien ik ook nog te gemoet zag, zich van den ouden

afzonderde; en toen het eindelyk gebeurde, ging het inde grootfle wanorde;

even als een Bye -zwerm zich verllrooic, wanneer hy zyn koningin mirt*.

T^5 In de XCV'le l'ab., welke ter ophelderinge hier van ftrekt, ziet men in de

xCV. ifte Fig. den ouden Zwerm, zo als die, benevens den jongen aan den wortel

^5^. I. ee-

* Dit heeft zeer veel overecnkomll met het Zwermen der Byetii want ik hebbe, op de

Byen paffende, een Zwerm geiieui welke, fclioou zich aan cén tak van een boom vaft

zettende . nt chtans , ter ooi zaake van de menigvuldigheid , voor een dubbelen Zwerm moeft

genomen wouien. By de afceeming van denzelvcn wierden twee Huiven of Bye-korven

op den grcnd j^eplaatll, en in ieder omtrent de helft van den klomp, die aan den tak zat,

gedaari. Daarop zag men, dat alle de Byen uit den eenen korf iii den anderen vloogeD>

als of 'er maar éene koningin geweeft ware. Doch weder half overgellort zynde, zag men,

met verwondering, dewyl 'er by geval in ieder Korf eene koningin was gekomen, hoe de

Byen, die, by ongeluk, ia den verkeerden korf geraakt waren, hnnne eigen koningin
^ mis-
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tfencr Waterlinze aa. zir. De oude uitgcflrckte Bastcrdpolypcn zyn allen met 'i/n-

de Letter b. aangewcezcn ; van welken de tiillihen hen ;nttcndc jongen ligt-
^^v.

lyk te onderfcheiden zyn; doch de overigen, die, gcdeeltlyk, rondsom dezen .

Zwerm zwemmen, en, gedeeltlyk, ergens aan den voornoemden Watcrlinzcn-
^^^/_ ^^

'

wortel vaft zitten, waren ook allen, gclyk ik voor mync oogcn gezien had,

uit den ouden voortgekomen. Toen dit broet uitkwam, zag ik met groot

vermaak, dat ze, gelyk de Byen , rond zwermden: want, zo als eenigen dezer

jongen, gelyk die met ccccc. getekend zyn, van hunnen Stok uitrchooten,Zf/.', f?

zo keerden ook terftond zommigen, met e e e. aangeweezen, weder tot A^n-i:ccencte.

zelven te rug; en anderen gingen hier en daar bovenaan den meergemelden

Linzenwortel , zie dddd., zitten, gelyk ook eenige weinigen onder aan by ƒ ^";'' '(,'*

deedcn. Doch, waar zy zich ook ncderzetteden , zy onthielden zich niet lang
"'"'•

op ééne plaats , maar zwierven herwaarts en- derwaarts ; en voegden zich ook
wel eens derwyze te zamen, dat ze een nieuwen Zwerm vertoonden; totdat

ze eindelyk ten eenemaal uit myn gezicht verdweenen. Dan dit gebeurde

niet alleen met de jongen, maar ook de oude Zwerm geraakte wel haart in

wanorde, zo dat hy zich insgelyks verltrooide , en gantfch verdweene. Toen
ik hem voorts weder opzocht, vond ik, zo wel de jonge, als de oude Bas-

terdpolypen van dezen Zwerm , dood op den bodem van 't glas liggen ; waar

ran, buiten twyffel, het gebrek aan voedzeï de oorzaak was.

S- ir. *

Voor het verliezen van alle deze Schepzelcjes nam ik 'er zo wel eenige

jöDgen als ouden uit, en bcfchouwde dezelven door een flerk Vergrootglas,

om te zien, of hun mond ook niet, even als by andere foortgclyke Diertjes,

met eenige kleine hairtjes bezet ware ; maar ik kon 'er niets dergelyks aan

befpeuren. In de 2de en S'^e Fig. vertoone ik een paar dezer jongen, van F^y. 2

welken de kop met gg. en de (taart met bh. getekend is. Dit laatrte deeK" }'
^

ftrekken zy zomvvylen tamelyk lang uit, en op een anderen tyd verkorten zyg.*'},'-"-^

het weder, doch in beide de gevallen is 't altoos iets gekromd. In 't zwem-
men maaken ze nu eene rechte en dan eene flangachtige linie, zonder het lyf

in 't geringftc daarby te beweegen ; invoege dat ze alleen fchynen te zwemmen

,

door behulp van den by hunnen kop ontlbanen Wervelltroom in 't water:

want zo min als men ze met den ftaart ziet roeien, even zo min is 'er ook
eenig ander Werktuig, dat tot zwemmen kan dienen, aan hun te befpeuren.

In de 5de Fig. zien wy een ouden dezer Basterdpolypen , zoo als hy, zwQm-F-S. 5.-

men-

^ inilTeDcle» uit den eenen in den anderen korf overvloogen, tot dat cllc by zyne eigen

koningin kv.'am. Hier verdeelden zich ook de beide Zwermen der Polypcn. en elk voegde

*ich by het middelpunt, waaronder hy behoorde, even als de Byen by haare koningin.

Teiv ware men wilde ftellen , dat dit uitbroed/.el der Polypen toevallig van elkander ge.

fcheiden wisi wanneer bet geen overeenkoiaft met de Zwermen der fchrandere Byen zoi^

liebbcu.

De V e rt aai. er.
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Tar, mende, door middel van zynen opgefpalkten mond g., een wervel of eene
XCV. draaijiug in 't vvaccr niaakc," waardoor alle de deeltjes, die in dezen omcrek
^''•^' komen, door eene huisjcsflakachtige linie in 'c middelpunt gebragt, en als

door een ftorm in den flokdarm gedreeven worden. Wanneer dit Diertje

zynen mond fmic, kan het de buiten - deelen , die men de lippen zou mogen
noemen, toch niet geheel toefluiten; blyvende dezelven altoos zo wyd open,

f'S. 4. als de 4^12 Fig. vercuont.

§. 12.

Tab. Na dat ik nu dezen Zwerm, zonder tufichenpoozing , tot aan zyn einde
XCVI. befchouwd en onderzocht had, nam ik uit de overigen, welken ik tot nog

afzondcrlyk gehouden en genommerd had, een anderen, die reets oud was,
om 'er hetzelve mede te doen ; dan ik was byna te laat gekomen. Hy had
reets veelen van zyne met hem vereenigde makkers verlooren, en beftónd

flechts uit nog 15 of 16 Diertjes, van welken geduurig de een of de ander,

krachteloos wordende, afviel; doch de blyvers waren genoegzaam alom mee
langkwerpig ronde en eivormige lichaamen bezet; welken my als Eierea
voorkwamen, Hoe 'er deze Zwerm toen uitzage , is afieneemen uit de fterk

pig. 1. vergroote ide Fig. van Tak XCVI. 't Geen my beweegt om deze lichaamen

voor Eieren te houden, is, dat ze allen eenerleie grootte en koleur -hadden;

dat ieder Schepzeltje van dezen Zwerm diergelyken bezat; het een tot 3 of

4, het ander tot 5 of 6, ja zelfs tot 7 of 8; dat, als 'er een dood afviel,

hy van dezelven ontbloot was ; en eindelyk , dat ik deze Eieren niet aan één

,

ma.ir aan meellal de overige Zwermen ontdekte. Voorts bleek my duidelyk,

dat de weinige Schepzekjes, die dezen Zwerm uitmaakten, nog leefden, zo
door hunne beflendige beweeging, als door hunne vlugge te zamentrekking

en uitzetting ; waar uit ik rneene te mogen befluiten , dat ze tot aan 't einde

Litt. a. hun voedzel zoeken. De uitgellrekte Diertjes zyn in onze ifte Fig. met a.y
en b. gj-, dg tQn op de helft ingekrompen met b. getekend; beiden zyn ze met

Eieren bezet. De andere tuiïchen beiden liggende Eieren , die ik voor Eieren
Lelt. c. houde, welken de reets afgevallen Diertjes nagelaaten hebben, worden door c.

aangeweezen. Zy bleeven, na dat alle de Polypen van dien Zwerm reets

dood waren , nog lang te zamen aan elkander hangen ; waartoe het flym , dat

altoos in 't midden van zulk een Zwerm gevonden wordt, waarfchynlyk veel

roebragt.
' •

S- 13-

Om deze Basterdpolypen , zo wel met, als zonder Eieren, des te beter te

doen kennen, hebbe ik 'er eenigen, tiog vry meer vergroot, hier andermaal

l'i?, 2. aigebeeld. In de 2de Fig. zien wy 'er een, die 7 Eieren, en in de 3de Fig.
'« 3. een die 8 Eieren ann zich heeft; deze beiden leefden nog toen ik ze

af-
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aftckcnue. De kop met ?:yn dikken rand is aan beiden met d. getekend , en Tab."

fchynt, by die vergrocting, uit grover korrels dan 't ]yï e. f. te bcllaan. De *^^^^'

Eieren liebbe ik altoos aan het dikke achterdeel by ƒ , maar nooit aan 'tg^'r^'
voorlle by e. gevonden. De ftaart loopt van g. tot /j. aan 't einde iets fpitzer Lelt, ».

toe, en is, geheel uitgeftrekt zynde, nagenoeg tweemaal zo lang als het lyf; ^fr.

voorts fchynt hy zo wel uit kleiner als grootcr korrels te beftaan. De Eieren
zyn altyd iets donkerer van koleiir, dan het Diertje zelve,- edoch fchoon ze

joas bruinaciuig-gecl voorkomen, en met loutere tedere koiTeltjcs van eener-
Icie grootte en gedaante bezet fchynen, zo vindt men ze nochtans tamelyk
doorzichtig. Door welk eene opening het Dier dezelven uitgeeve, weete ik

niet bepaaldlyk te zeggen; 'er fchynt geene andere te weezen dan de mond;
maar 't zou echter wel konnen zyn, uat 'er nog eene andere opening onder
den mond, ter zyde van denzelven, ware, gelyk 'er aan den eerden Vcder-
bo?polyp op Tab. LXXV. Fig. 13. by s. en Letter r. befpeurd wordt.
Wanneer nu zodanig een Basterdpolyp alle zyne Eieren uitgegeeven heeft,

fterft hy; waarop zyn lichaam eenigziHS te zamen krimpt, en deszelfs door-
zichtigheid verliell; welke de kop en de itaart echter behouden; vervolgens

wordt hy gantfch wit; en eindelyk vergaat hy geheel en al. De overige nog
te zamenhangende Polypen dezer foorte had ik ook gaerne willen onderzoeken;
maar eenige tudchcn beiden komende noodwendiger bezigheden hebben my
daarin verhinderd.

§. 14.

'Er zyn nog drfe andere foorten, welken met deze reets befchreeven foort

van Basterdpolypen zeer na overeenkomen; en wel derwyze, dat men den
eenen ligtiyk voor den anderen zoude konnen neemen; doch op dat zulks

niet gebeuren moge, zal ik dezelven wat kennelyker befchryven. De eerfle

foort is byna pocvormig, de andere heeft de gedaante van een vat, en ds
derde is fchalmeiachtig. Van deze laatfle foort zal ik thans handelen, (lel-

lende de andere tot eene nadere gelegenheid uit. Ik neeme deze foort, die raea

JDe/i Scbalmeincbtigen Basterdpolyp

kan noemen, hier in de eerde plaats tot myn onderwerp, overmits zy, met
de kleine Dieren van een jongen Zwerm des bovengemelden Knodsvormigen
Bastcrdpolyps, veel overeenkomt heeft. Dezelve wordt meelt aan de onder-
zyde van eene Waterlinze gevonden; waar aan ze zich met het dunne achter-
deel vallhecht. Op de XCIVife Tab. ziet men in de 7de Fig. eene met deze Tnn.
Basterdpolypen bezette Waterlinze, in haare natuurlyke grootte; en in de Sitexci'v.

Fig' is ze fterk vergroot afgebeeld. Wanneer men deze Sdialmeiachtige ^s 7*

Polypen befchouwt, ziet men, dat ze byna alle oogenblikkeo van gedaante^" ^'

Zde Deel zde Stuk. Aaaa ver-
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Tab. vervvilTelenj en uit dien hoofde hebben ze ook in de vergroote Fig. zeer

XGVI. onderfcheiden geftalten. Hun lyf beftaat uit een witachtig (lym ; en fchoon

ze geduurig van gedaante veranderen , zo blyft hetzelve altoos vooraan op zyn

diklte, en van achteren, by het aanzet- punt, of den ftaart, op zyn dunite.

Wanneer zulk een Basterdpolyp zyn dikke voorfle deel , daar eigenlyk de kop

en de mond is, cpent, gelykt dat deel zeer wel naar het uiterfte einde van

tene Trompet of Schalmei; en het heeft ook, gelyk dezen, aldaar eene ver-

dieping,* cerwyl de buitenrand, even aJs onze oogendekzels, met eene rei

korte hairtjes, van gelyke lengte, bezet is, die, zonder ophouden, beurts-

wyze in beweeging zyn. Alhoewel nu deze rand zich gemeenlyk cirkelrond

vertoone, ziet men denzelven nochtans ook menigwerf raet eene inkerving.

Deze Basterdpolypcn konnen met den mond een beikndigen wervelftroom of

draaikring in 't water raaaken; en door middel van denzelven veelerhande

kleine lichaamen tot zich trekken ,• mitsgaders , het geene hun niet aanfhat,

weder van zich afl^ooten. By hunne onderfcheiden beweegingen verlengen zy

zomtyds hun lichaam, of ftrekken het volkomen uit, en openen dan altoos

het voorfte deel ; op een anderen tyd verkorten zy hetzelve , of trekken hec

ylings te zamen, en dan zwemmen ze; wanneer hun lyf insgelyks op

veelerleie wyze verandert.

§. 15-

By aldien men deze Schepzeltjes, zo als zy in de 8fte Fig., aan een Wa-

terlinze zitten, met opmerking belchouwt, zal men de volgende veranderin-

gen aan hun lichaam l<onnen waarneemen. Zy trekken hetzelve, naamlyk,

zodanig te zamen, dat 'er omtrent niets van te zien zy; doch het duurt niet

Lett. llll.hng, of het komt weder, als aan die, met ////. getekend, blykt, kolf- of

liever knodsachtig te voorfchyn. Daar op beginnen ze hun voorfte deel

Lerr. ». Trompetswyze te openen; en dan hebben ze de gedaante van de Letter /.;

*" '^' maar, op zyn grootlle uitgcllrekt zynde, die van k. Ondercuflchen , even als

by deze beweegingen nu hier, dan daar, één dezer Basterdpolypen fnel op-

krimpt en zich weder uitftrekt, zo verdwynen ze ook allen te gelyk, op de

minite ongewoone beweeging of fchudding, die ze befpeuren. Even zo ver-

anderen zy ook, wanneer ze de plants, alwaar zy zich vaflgczet hadden,

verlaaten, (gelyk dikwyls gebeurt, dat zommigen zich van hunne gezellen

verwydcren , in 't v^ater rond zwemmen , en weder tot hun gezelfchap te rug

kecren, of zich ergens anders vaftzetcen,) op onderfcheiden wyze; zo dat zy

Leii. w.'er mi eens kort en dik, gelyk die met mmm. getekend zyn, uitzien; dan

»'•. i" 0. lang, als die van «., en dan klein en dik, als die van o. In 't zwemmen

maaken zy , nu eene rechte , dan eene flangswyze linie , en zomtyds een

rondgaanden cirkel. Maar, gemerkt ik ze zelden langer dan 5 of 6 dagett

jn 't leven kon houden, hebbe ik noch hun wezenlyk voedzel, noch hunne

voorcteeling konnen ontdekken, Middelerwyl blykt, uit al bet voorensgemelde,

ge
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genoeg, dat ze van de knodsvormige Bascerdpolypen ondcrfcheiden zyn , door Tab.

de om hunnen mond zittende hairtjcs; en nog boven dien daardoor, dat zy,^CVr.

fclioon ze gezellig leevcn , echcer zomcyds enkel hier of daar gaan zitten , en
zich nooit met hunne ftaarten zodanig vereenigen, dat ze gezamenlyk ééa
lichaam uitraaaken. *

De

• In de Hoogduitfche Overaetting van de Trembicyfche Hiftoric der Polypen, iide Aanhang-
zel, pag. 483-486. vindt men ook eene foort van Polypen bcfchrceven, welken ik hoiide

voor dez.e Schalmeiachtige Basterdpolypen van den Heer RöfeL Vermits ik nu van ge-
dachten ben, dat de Waarneemingen van den Heer Trentbley nog konnen volmaaken, 't

gene aan die van Röfel ontbreekt, zal het dea leergierigen Lecter niet onaangenaam zyn, dat

ik dezelven hier aanhaale. ,. Ik hebbe, zegt de Heer Trembley, geduurende dezen Zromer,"
(die, naar myn gedachten, de Zomer van 't jaar 1744 was,) „nog andere któne Polypen
„waargenomen, welken andermaal van de Struispolypec , " (dus noemt de Hcsr Trcmblej
diergelykf Basterdpolypen , als de Heer Röfel op Tab. XCVlI. heeft afgebeeld,)" ver»

„fchillende waren. Zy hebben, naamlyk, in vergelyking dar breedte van hunnen mond,
„nagenoeg de gedaante van een tamelyk langen Trechter, weshalve de Heer de Re luifiur

„deielven Polyperon Entonnoir [Trechtervarntige Polypen) genoemd heeft. Ik kenne drie-

„ërleie foortea dezer Polypen, als groene, blaauwe en w///e." (Jammer is 't, dat de
Heer Trembley 'er geene Attekening van gegeeven heeft.) "Men moet ze al dikmaals, en
j, in verfcheiden geftalten befchouwen, voor dat men 'er een naauwkeurig begrip van vor-
„men kan. Hun voorite deel is meer te zamen gefteld, dan het aanvangklyk fchynt.

«Aan de Randen van dit voorfte deel ontdekt men eene zee* mcrkclyke beweeging. Wan-
„neer men ze in eene zekere ligging befchouwt, gelyken deze randen, in hunne bewee-
„ging, een ingctand Rad, of eene fchroef zonder einde, die zich zeer gezwind beweegt.
,. De Trecbterpolypcn formeeren geene Struiffen ot ( Vederboflèn.) Ik hebbe opgemerkt,
„dat de kleine Waterdiertjes, die 'er voorby wilden zwemmtii, eenigermaate ais aange-
„ houden wierden, en in deszelfs opening of den mond des Trechters vielen. Zelfs hebbe
„ik meer dan eens vc-elen vaij de kleine Eivormige Infeften, het een na het ander, in deze
„opening zien vallen. Uit eene andere opening kwam een gcdec-ltc dezer Diertjes weder
„uit; die ik echter cog piet naauwkeurig genoeg beichryven kan: doch veele anderen zag
„ ik daarentegen in 't lyf der Polypen bly ven. Zy disnen hun , naar alle gedachten , tot
„voedzel. De Trechter - Polypen vermcr. gvuldigen zich ook door eene verdeeiitig in twee
„Itukkec, dcch op eene andere wyze, dan by de Srruispolypen gefchiedt. Want zy
;, verdeelcn zich, noch in de lengte, noch overdwars, maar veel eer in iween, van ie zyae
„fcbuins dcor. By deze verdeeling heeft de eene Polyp den ouden kop, en verkrygt eea
„nieuw Staarteinde : terwyl de ander integendeel een nieuwen kop erlangt en 't oude
„Staartcinde behoudt. Dien met dca ouden kop noeme ik den Beven-, en dien met den
„r.ietiwen kop den Onder - Polyp. Het eerfte, dat men aan een Trechterpolyp , die zich
.,7crdeelcn wil, waarneemt, zyn de lippen van dea Onder- Polyp, cf de doorzichtige Randen,
„die zich by een volmaakten en nog geheelen Polyp 20 gezwind bcwecgen. Deze lippen
„van den nieuv;cn kop vertoonen zich aan den Polyp, die zich verdeden wil, op eenigcn
„afJhind , beneden de oude lippen, omtreat twee derde van de lengte des Polyps, van den
„kop af te rtkenea. Zy ftaan ock niet naar de lengte in eene rechte linie, maar iets

„fchuins. Men befpcf.rt ze enkel aan hunne langkzaame bsweeging. Dit ftukje van 't

„lichaam nu. dat zzn de lippen vaft is, krimpt aliengskens in een klomp te zamenj de
„lippen voegen zich or.gemeikt by elkander; en a^n de eene zyde des Polyps komt een
„bultje te vooifchyn, waaruit zich eindelyk de nieuwe kop vormt, welke met de nieuwe
„lippen voorzien is. Eer dat nu dit koite deel nog grooter wordt, kan men reets de
„beide zich fbrmeereüde Polypen ondcrfcheiden; en, vervolgens verder voortgegroeid zynde,
„hingen de Polypen niet veel meer aan elkander. De Bevende hangt dan alleen nog aan
jjdeo Ondcïll.yv met hst uitcrfte achtereinde, het weik oog- aan de iwpzyde van den On»

Aaaa a
*

„der»
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De kleine, gezellige^ Bekervormige Basterdpolyp. ;

Tab. V^"'^^'^ ^'^ veelvuldige foortcn van Basterdpolypen , is deze, die ik thans

XCVII. meene te bcfchryvcn , de gemeende en bekendfte. Zy wordt nooit in fiifcli

en klaar water gevonden, maar wel in onzuiver water, fchoon hetftinke. by

menigte, en dikwerf in zulke groote Zwermen te zamen , dat ze, uit hoofde

van hun witachtig lichaam en kleinheid, waar uit diergclyke Zwermen beflaan,

eene kleine wolk fchynen te weezen. Zodanige Zwermen zetten zich niec

alleen aan verfcheiden' leevende Water -infeften, maar ook menigmaal aan

leevenlooze lichaamen ; en vermeerderen in korten tyd ongemeen llerk ; maar,

dewyl zulks voornaamlyk in onzuiver water gefchiedt, zo ben ik van gedachten,

dat het voedzel der meellen dezer Basterdpolypen in de tederfte dcclen der

Planten en Dieren beftaat; waar in zy, door de verrotting, ontwikkeld wor-

den : want ik hebbe tot nog toe , door de fterklle Vergrootglazen , niet konnen

ontdekken, dat ze immer kleine leevende Water - infeften verllinden.

§. a.

De enkele Diertjes, waaruit een Zwerm der Basterdpolypen, dien ik thans

befchryve, beftaat, gelyken, by vcrgrooring, meer naar een klokje of Mei-

bloemtje, dan naar een Diertje; en met het bloote oog is 'er niets van te

zien, om dat ze te klein zyn. Byaldien men hun lichaam, als de oorzaak

der gelykheid met de gemelde bloemen, naauwkeurig befchoiiwt, zonder op

den fteel te letten, dan zal men hetzelve, in den eerden opflag, vergelyken

by een Beker of Theekopje. En even daardoor wordt deze foort onderfchciden

van eene andere, welker lyf meer naar een pot meteen breeden rand gelykt;

waar-

„derften vaft iit. De Bovenfte maakt dan Zekere beweegingen, waardoor hy zich van den

„Onderften zoekt los te maaken. Eindelyk raakt hy los, en zwemt weg, om zich eUlers

„vaft te hechten. Ik hebbe 'er een gezien, die zich aan de zyde van den Onder- Polyp ,

„waarvan hy zich gcfchciden had, vallzettede. De Ondcr-Polyp bleef zitten ter plaatxe.

„alwaar de onverdeelde Polyp, van welken hy de helft was, te vooren zat. Dan ik kan

„de manier van voortteeling der Trechtcrpolypen niet omftandiger befchryven, gemerkt

„zulks niet zonder behulp van veele Figuuren zou konnen gefchieden; en ik veele gevallen

„zou moeten aanhaakn, welken ik niet naar genoegen befchouwd hebbe."

Voor 't overige kan men nog des Heeren Èoiwcts Befchouwing over de Natuur, in de

Hoogduitfchr Vertaaling ^de Deel pag. 207. [ Nederd. uitgave bladz. IiI, I12.] en Con-

fideiations fur les- Corps organifés Art. 200 en 280. over de Trechtcrpolypen nakezen

i

alwaar hy hunne wyze van Voortteeling, by die van 't getor.gde JVaterpangetje of den

Duizendbeen , vergelykt.

Kleejuann.
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waarby nog gevoegd kan worden , dat die lyf op geen zo langen fteel ftaat ; Tnn,

devvyl nu een Zwerm van de?e laatlte loorc zich ter dezer oorzaake zo verre ^^VII.

niet kan uitbreiden, als die van de eerlle, zo zal een kenner deze iborten,

zelfs met het bloote oog, konnen onderlcheiden.

In de ifle Fig. van de XCVIIfl= Tak zien wy twee Zwermen van onzen ^o'. r.

Dekervormigen Polyp in hunne natuurlyke grootte; zittende aan den wortel-* ''" 3»

eener VVaterlinze; doch in de 2^=e en 3de Fig. zyn ze by vergrooting afge-

beeld. De wortel der Waterlinze wordt vertoond door de Letters abc. ^''^"- <*•

De Letters b c. vertoonen het groene kolfje van dezen wortel; en daaraan*'
''•

zit de eerfte Zwerm in de 2^'»^ Pig-'-, ni^iar de andere in Fig. 3. is beter te

zien. Deze beide Zwermen hebbe ik, om ze duidelykcr onder 't oog te

brengen, niet to digt en ineengedrongen afgebeeld, als ze zich anders, we-
gens de menigvuldige te zamenhangende Diertjes, vertoonen; vermits het

nagenoeg niet mogelyk zy, 'er doorheen te zien. Niet zelden zitten dicrgc-

Ij'ke Zwermen alleen aan de binnen vlakte van de Glazen; waarin een met
VVaterlinzen bedekt water lang gedaan heeft, en Hinkend geworden is. In de
4de Fig. zien wy een anderen Zwerm van gelyke foort in zyne natuurlyke ^'^^ 4«

grootte. Ik vond denzelven aan een verdorven Orange geelen Armpolyp,
die zyne geftalte nog niet verlooren had; welke echter meer en meer ver-

dween, naar maate dat de Basterdpolypen aan hem toenamen. In de 51.1e
^'^' 5*

Fig. hebbe ik dezen met Basterdpolypen bezetten Armpolyp by ddd. in ver- Leit.ddd.

grooting afgebeeld. Voorts is 't 'er echter zo mede gelegen , dat ze zich

niet alleen aan doode, maar ook aan leevende Schepzelen aanzetten; dan dit

gefchiedt gemeenlyk aan zodanigen, die hun, uit hoofde hunner zwakheid,

niet veel wederflands konnen bieden. Zulks hebbe ik meer dan eens aan de
Vederbospolypen ontdekt, als by dcrzelver befchryving, pag. 395. §. 5. ge-

zegd is, met melding, dat zy dezelven vermeefterden , fchoon zy met hun
onder écne Claffe fcheenen te behooren. Deze Basterdpolypen hebben byge-

volg de eigenfchap der Vleefch - vliegen of zogenaamde brommers; welken,
door haaren byzonder Herken reuk, niet alleen de doode en ftinkendc Aazen
weeten te ontdekken, maar zich ook wel by zieke en zwakke Dieren ont-

houden,* het welk den Paarden -Doftoren, by ons in Duitfchland, ook niet

onbekend is; van waar ze, by een ziek Paard gehaald wordende, terflond

vraagen, of 'er nog geen Brommers op gezeten hebben? want dezen zoeken
zodanige Dieren niet alleen om 'er haar voedzel uit te trekken; maar zy
zetten ook haare Eieren aan dezelven vail; op dat de daar uit voortkomende

Jongen, zo dra ze geboren zyn, een genoegzaamen voorraad van voedzel

mo.iien vinden.

Aaaa 3 §. 4. Be-
'O
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Ta». Behalve de Vederbospolypen , hebbe ik ook menigmaal de Watervloon,

XCVir. Kevers» MoiTelen en Slakken mee zulke Bekervormige Bascerdpolypen , en

andere huns gelyken, bezet gevonden. Ten aanzien der Waterflakken, ver-

dient hier inzonderheid eene kleine foort van Ammomboornen aangehaald te

fig. 6. worden, van welken wy 'er één, met zodanig een Zwerm bezet, in de 6de

*» 7. pig, in zyne natuurJyke grootte, en in de 7de Fig. by vergrooting zien.

Deze Ammonshoorn is niet alleen als met banden omgeeven, maar heeft ook,

op den rug , aan ieder band een uitfteekend fpits ; waardoor hy van eene andere

gladde foort onderfcheiden kan worden. Het in diergel yke behuizing woo-

nende Diertje hebbe ik menigmaal nog leevend, met zyne vreemde gasten

omzet, zien kruipen; doch wanneer deze eens by hem gehuisveft waren , had

ook zyn leven wel haafl: een einde. Wyders hebbe ik nopens dezen Hoorn

nog als iets byzonders aan te merken, dat ik, fchoon ik denzelven dikwyls

liete droogen, om hem, wegens zyn zeldzaam maakzel, te bewaaren, nooit

myn oogmerk daarin hebbe konnen bereiken; door dien by altoos, wanneer

hy dreog was, in ftukk^n fprong.

s. 5.

Elk Diertje, waar uit zodanig een Zwerm van Basterdpolypen beflaat, is

Fig. 8. van maakzel en koleur, zo als de iJl^e en 9'^^ Fig. by vergrooting aantoonen

,

-'« 9' aldus gefield. Het lichaam beflaat uit een wit doorzichtig flyni, dat van loutere

korreltjes te zamen gezet fchynt te weezen. De gedaante is als een Be-

kertje , met een verwulfden bodem , of als een Theekopje zonder voetlhik.

Doch dewyl dit Schepzekje zyn lyf op verfcheidcn wyze kan veranderen, zo

ziet mén hetzelve nu eens van onderen rond gelyk Fig. 9, dan eens langk-

F'g. 8. werpig, gelyk Fig. 8. venoont; en daarbencvers heeft het nu een wyder,

Lett 11.
jjjjn een naauvyer mond. Wanneer het 'er uitziet, als by Letter n. in Fig.

*" ""*
8. dan is de mond op zyn wydlle; en dan komt menigmaal, in 't midden,

uit de diepte eene foort van tong te voorfchyn. De Letters 00. wyzcn twee

paar tegen over elkander (laande fpitzenaan; v;elken dit Diertje, zoalszommigen

anderen van gelyken aart, eigen zyn, en waarmede het gewoon is bellendig

f^ wipperen*; ook kan het dezciven naar believen inirekken en uitlleeken.
^ Dit

• Voor iezcn mond, met i'.c twee paar fcgcn over eikander ftaande fpitzen voorzien,

ontdekt men veelfyds eene fndle v.-civeivomiigc ttweeging, welke zeer natuurlyk by een

kleinen MnaljirDom vergdceken kan worden, Da Keer R.ófel moet die wervelyormige

bcwerging by de7e fuort ookofitdekt, maar waarfthynlyk vergecten hebben, cm 'er hier eenig

gewao- van te mzaken. Want in de bdchryving van den op Tab^ XCVIII. Fig. ï. afge-

Kclden Lvncibeziënvormigen Basrerdpolyp , zegt hy § 3- dat dezelve, by de tocfluiting

en 't weder openen van den mond, altcos, gdyk andere diergelyke Schepzels doen, een

v/ervthhoom in 't water maakt. De Hcertn Bonttet en TrcmUej hebben de wervelvoimige
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maal in lengte overcrefte; dan in de 8"e fig, js hy veikorc en te zaïncn

getoogen, geiyk men denzelven doorgaans ziet, wanneer een dezer Diertjes

zwemt, of nergens aan valt zit.

§. 6-

Deze foort van Easterdpolypen heeft, boven dit, ook nog die eigenfchap,

dat ze niet altoos een evengelyken Zwerm uicmaake; doordien ze zich nier

alleen enkelvoudig en digt aan elkander, aan verfcheiden voorwerpen, vall

hecht, gelyk de a^ie, 5de en 7de Figuuren aanwyzen, maar zich ook indier- F^. 1,

voege vereenigt, dat de verfcheiden met elkander t'zamenhangende Diertjes 5- f« 7-

een boom, die zyn ftam en takken heeft, vertoonen, gelyk in de 3«le Fig.Fg. 3.

xë. zien is. Menigmaalen zelfs hebbe ik zo veele Zwermen van de laatlle

foorc by elkander aangetroffen, dat het my niet anders toefcheene, dan of ik

een gantfchen Boomgaard in 't klein voor my haddef. Wanneer ze zulk een

boom

beweeging by den mond dezer foorte van Polypen ook befpeurd, maar de Werktuigen,
waar door deze Maalftroom veroorzaakt wordt, niet waargenomen. Dczelven zyn eigen-

lyk de twee paar tegen elkander overftaande wipperfpitzen , welken de Heer Rdfel ontdekt

heeft. De Polyp kan deze wipperfpitzen met eene ongeloovelyke fhelheid bewecgen. Daar
door ontllaat dan een Maalftroom, die de kleine voedzeldeekjes met zich neemt, en dezelven

regelrecht in den mond voert. Men moet, zegt de Heer Paltor Gocze, die ze ook gezien
beeft, verbaasd liaan, wanneer men het kleine fVerktuig vergelykt met Ac geweldige wer~
hng, die het voortbrengt: Dit Schouwfpel is zo bekoorelyk, dat hetzelve, alware 'er niets

anders aan te beipeuren , alle Liefhebbers der Natuurkunde , tot het doen van Waarnec-
mingen omtrent de Polypen, behoorde aan te fpooreo.

Kleemann.

f Andere Waarneemcrs noemen dit flach van Polypen ook Bloempolypen; dewyl ze niet

kwilyk naar een Bloemllruikje gelyken. Dan de Heer Paftor Coeze heeft ze, benevens den
Heer Bontief, liever Struikpoljpen willen noemen; in tegenftelling van de fchoone en
oicuwe ioort vaa Bloempolypen, die in pypjes en huisjes woonen. Daaruit laaren ze zich,

m de natuurlyklte geftalte van bloemen, met takjes, fteeltjes, blaadjes en Ipitzen zien.

De Heer Dr. Scbaffer heeft ze 't eerft ontdekt, en in eene byzondere Verhandeling,
Regensb. 1755- 4. belchreeven. Den Liefhebbcien der Mikroskopifche Proefneemingen kao
men geen aangenaamer gezicht , dan zodanig een bosje v.-'.n Struikpolypen toewenfchen.
Men neeme , in de Zomermaanden , een helder wit Glas , men doe 'er klaar en frifch

Bronwater in , en bedekke de bovenvlakre derwyze met Waterlinzen , dar de wortelen in 't

water nederwaarts hangen; men zette het glas wat hoog tegen 't licht, en bclchouwe
hetzelve, na verloop van een half uur, zo zal men, met het bloote oog, hier en daar,

aan de fte-.igcltjes der Waterlinzen , witte bosjes ontwaar worden. Men neeme dezclven
naauwkeuiig in acht. en men zal dan hunne heen en weder beweegingen van 's gelyke
reets bemerken Indien men ze door een aantrekkend glas van een Verrckyker in 't oog
kan krygen, zal men hunne wipperende beweeging nog duidelyker zien. Dit nu zyn de
Struikjes van eene gantfche Folkplanting van Polypen. Men neeme voorts een Tavgctje ,

fteeke dat «gtj«s ift 't vratcr, en haale 'er het Wateriinzen ftruikje, daar het bosje aanzit,

uit.
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T.\B. boom of gi'ooccn tak vertoonen , kan men, door een goed Vergrootglas, zeer
XGVU. Yvel befpcuron, hoe zy zich onder elkander, met hunne ftaartcn, vaftgezet,

• en daarmede omflingerd hebben; zo dat de onderften de bovenilen moeten
draagcn, zonder dat hun zulks bezwaarlyk fchyne te vallen. Door deze ver-

bindccnis hebben zy mede een des te tederer gevoel; uit dien hoofde wordt

men, als één dezer Diertjes eenige aandoening bevindt, gewaar, dat alle de

overigen zulks insgelyks des te eerder gevoelen, en zich tcrltond te zamen
trekken ; dat nochtans ook menigmaal één enkele tak alleen doet. Verder

zyn ze, buitendien, voor zo verre 'm eene geduurige beweeging, dat 'er altoos

ecnigen inkrimpen , terwyl anderen te voorfcbyn komen ; zo dat het by zulk

/ƒ• 5- een Zwerm, als de 5de fig. vertoont, den fchyn heeft, als of men eene

Armee zag, waarby geduurig het eene Peloton na het ander uitkomt, en

Lett. e. weder te rug keert; gelyk in die Fig. de uitgerukten met e., de te rugwy-

/» ë' kenden met f.
en die een nieuwen uitval fchynen te v;illen doen, met g.

aangeweezen zyn. Aanvangklyk kon ik 'er geen begrip van krygen, hoe deze

Diertjes hunnen langen lleel zo fpoedig konden verkorten; tot dat ik eindelyk

bcfpeurde, dat ze denzelven kronkelen, gelyk een draad om een ftokje ge-

F^s- 7' wonden, of by wyze van een kurketrekker , als in de y-^^ Fig. alwaar de
/.:'//./?.?. gel^ronkelde met b. en de uitgeltrekten met i. getekend zyn. In de 9de /;>.
^'^' ^'

is de opgetrokken vergroote üeel insgelyks by Lett. r. gekronkeld te zien.

Voorts blyven de aan elkander hangende Diertjes niet altoos byecn; maar

zoromigen manken zich nu en dan wel eens van den Zwerm los; en zwemmen,
. afgezonderd, gelyk by /f, / en m. aangetoond wordt, herwaard en derwaard

^ ''
' door 't water; doch ze keeren ook naderhand weder tot hunne makkers te

rug. Echter hebbe ik nooit een jongen Zwerm zich van den ouden zien

afzonderen; noch konnen ontdekken, hoe hunne vermeerdering gefchiedt;

fc'noon ik menigmaal in diergelyke Zwermen veele kleiner bekervormige

Diertjes waargenomen hcbbe, welken miflchien jongen geweelt zyn*.

§. 7' Ge-

uit. Zodra zy buiten 't water zyn , kan men 'er niets anders aan zien , dan een puntje

wirte ilym. Dan wanneer men 't bosje in een drupje rein water doet, en onder 't

Vergrootglas brengt , zo ontdeivt men , met eene verbaazende verwondering , hoe zich eenige

honderd Klokvormige Polypjes aan hunne fteeltjes, voor onze oogen, gelyk een bloem,

ftruikje, in 't warer ontwikkelen. Aan hunnen algemetnen ftengel, dus uiigeftrekt zynde,

beginnen ze gezamenlyk, door middel van hunne voor uit ipeclende Ipitzen, den Wer-

velltroom te maaken ook krimpen ze als dan by dertigen of veertigen , en zomtyds wel

met den gantfchen hoop te gelyk, zp fnel en eensklaps te zamen, dat men 'er van

fchrikke, niet weetende waar ze gebleeven zyn. Vervolgens breiden ze zich allcngskens en

langk7aam weder uit; beginnen op nieuw te wippejen; en dus gaat dit fpel zyn gang,

7.0 lang als ze water hebben. Een verrukkend Schouwfpel waarlyk, zegt de Heer Paftor

Coeze, in eene Aanmerking op zyne Hoogduitfche Overzetting van den Heer Bonnei. De

Bstracbtung crganifirter Körper , oi hdzhoMVi'mg der werktuiglyke Lichaamen, I. DeeU

pas. 216. Artikel 190.

* De Heer Trembley befchryft in de Hoogduitfche Overietting zyner Gefchiedepis der Polypcn,

/. en "/.



ZOET-WATER-POLYPEN. 553

§. 7. T*B.
XCVII.

Gelykerwyze nu deze thans befchreeven Bekervorniigc Basterdpolyp Jticli

minder vallzec aan gewaflen of andere, mee dezen, in 't water zynde liciiaa-

men, dan aan leevende Schepzelen, en inzonderheid aan deze of gene VVacer-

infeden; zo hebbe ik ook nog etcelyke anderen ontdekt, die van 's gelyke

een gezellig leeven voeren, en welken ik nooit aan planten of andere lee-

venlooze lichaamen, maar altyd aan leevende Watcrinfeften gevonden hebbe.
Dezen beitaan in viererleie foorten, welken op de twee volgende Piaaten

voorkomen. En wanneer ik die allen befchreeven zal hebben, meene ik dac

myne belofte, op het einde van de ifte §. van den Knodsvormigen Basterd-

polyp ^^g. 538. gedaan, vervuld zal weezen. Dan, dewyl ik zedert nog eene
negende foorc ontdekt hebbe, zullen de Heeren Liefhebbers, zo ik hoope, hec

niet euvel opneemen, dat ik 'er ook die byvoege; waar na ik dit Derde Deely
met twee gantfch byzondere kleine Waterinfetften , zal fluiten.

Be-

pag. 471. enz. een flach van Struikpolypen , welke veel Ofereenkomft heeft tnet die yia
Röfel, en aldaar op Tab. XIV. Fig. 1. afgebeeld it. Deze zou ik met de Röfelfche voor
cenerleic foort houden, indien ze achter het einde van hunnen beker, tuflchen de Itaarten

of fteelen, niet een klein knopje hadden, 't welk aan die van Röfel ontbreekt; en indien

xe ojk hunne fteelen, zo als de Rcfelfchen , gelyk een Kurketreltker te zamen konden
vroegen. De Heer Bonnet fchjnt ook, in 't ijiplle Artikel zyncr Conjideratiom fur les

Corps organifés, van geene andere dan van de Trembleyfche foort van Struikpolypen te

fpreekcn. Beiden ver,ekeren zy ons; dat deze foort van Struikpolypen zich op eene
andere wyze vermenigvuldigt, dan de Armpolyptn; dat ze , naamlyk, van tyd tot tyd baare

klokvortnige gellalte zo zeer verandert, dat ze, zich van vooren tocfluitende, rond worde

j

dat de bcweeging der Lippen, terwyl dezelven birnenwaarts krimpen, ophoude; dat het
Diertje zich vervolgens meer en meer te zamen trekt; en zich eindelyk allengskens in de
lengte van elkander verdeelt. Wyders melden zy > dat men , als de verdeeling gefchied is

,

twee byzondere en van vooren toegerende lichaamen ziet; welken dpor een eigen ftceltje

aan den gcmeenen Stengel hangen; dat deze, nu nieuwen, ook kleiner Polypen zyn, dan
de Polyp was, die zich verdeeld heeft; dat de voorftc opening zich langkzaam verwydertj
de lippen langer beginnen uit te fteeken, en zich meer en meer tebeweegen, hoe verder
de klok zich opene; dat ieder Polyp zich, na 24 uuren, nogmaals in de lengte verdeelt;

wanneer men gevolglyk vier Polypen aan éénen ftengel ziet hangen; en ten laatfle, dat
deze zonderlinge verdecling van dag tot dag toeneemt, en voort gaat, van vier tot acht,
van acht tot zeftien, van zeftien tot tweeëndertig, enz.

Ik ben van gedachten, dat de Röfellche Bekervorniigc Polypen, wegens de gelykheid of
overeenkomft met de Struikpolypen van Trembley en Bonnet , zich op gelyke wyze door
verdteling vermeerderen; en dat de kleine Polypen, welken de Heer Röfe/ zag, diergelyke

verdeelde nieuwe Polypen geweeft zyn. Want fchoon de Trembleyfche Struikpolypen eea
acder flach dan d'e van Riife/ fchyoen te zyn. zo komt het my echter voor, dat de Heer
Trembiey, onder de drie kleine foorten, waar van hy pag. 481. in zyne Gefchiedenis der

Polypen gcv/ag maakt, ook die van R'öfel ontdekt zal hebben; vermits hy van derzeiver

fteelen of Itaarten zegt: dat ze zich menigmaal zeer fnel, gelyk een kurketrekker , in ver-

fcheiten krinkels te zamen trekken, en zich, oogcnbliklyk daarna, weder in huMiie lyn-

rechte llelling konden brengen. De H^er Coeze heeft deswegen aangemerkt , dat men deze
Polypen uit dien hoofde, ter onderfcheidinge van anderen, Snelpolypen kondc noemen.

3^1.' Deel 2ile Stuk' Bbbb Kle£wawi>.
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Befchryvin^ van vier andere Basterdpolypen.

§. I.

Tab. Xx'zo my, by de onderzoeking der Armpolypen, in de wateren, daar
XCVIII. 2e zich gewoonlyk onthouden, ook verfcheiden andere Infeften , inzonderheid

de kleinfle foorc van Watervloon, dikwyis onder 't oog kwamen, en ik dus

ontdekte, dat 'er verfcheiden foorten van zyn; zo hebbe ik my ook dikwyis

met derzelver opzoeking bezig gehouden. Onder dezen nu is 'er ééne iets

grooter foort, welke haare Eieren, als twee Druivetroflèn , aan beide de zyden

van 't lyf draagt; en die ik op zekeren tyd eens gantfch anders van gedaante

vond, dan ik ze ooit te vooren gezien had. Zulks bewoog my, om haar

door een Vergrootglas wat nader te befchouwen; doch toen zag ik, dat ze

alleenlyk van eene buitengewoone geftalte en met byzondere leden voorzien

fcheen te zyn , ter oorzaake dat ze met verfcheiden foorten van Basterdpolypen

bezet was. Ik vond 'er niet alleen den reets befchreeven bekervormigcn Bas-

terdpolyp aan, maar ook, onder anderen, drieërleie foorcen, welken ik thans

befchryven zal ; zonder my met de Watervloo zelve , en met de overige

foorten dezer Schepzelen, op te houden; aangezien ik 'er by eene andere

gelegenheid uitvoerig over raeene te handelen*.

§. 2.

Fig. I. De ifle Fig. dezer Tah. vertoont zodanig eene met Basterdpolypen bezette

Fis- 2. Watervloo, in haare natuurlyke grootte, welke in de 2de Fig. fterk vergroot

gezien wordt. Aan dezelve zitten tweeërleie foorten van Basterdpolypen, van

welken de eene by de Sorbcn- of Spreeuwbeziën , (^Cratagus folio lac'wcato

Tournef. Mespilus apii folio, fyheflris, non fpinoja, (ive forbus torminalis.

Casp. Bauh. ) en de andere by eene foort van Peeren vergeleeken kan worden.

De eerfte, naamlyk

De Sorhenhezievormige Basterdpolyp , met twee Wipperfpitzen ,

Lttt.aaM i" onze 2 de Fig, waaraan twee bosjes van dezelven zitten, by^sr dr. te zien.

Schoon nu de Schepzeltjes, waaruit dezelven beftaan, een aan 't eene einde

in-

• Vermits de Dood den Heer Köfel vervolgens in de uitvoering daar van verhinderd heeft i

boope ik, zo 't Gode beiiaagc» eene befchryving daar van mede te deelen.

Kleemann.
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ingedeukt Ei, of de bloemen van den Druiven -Hyacinth niet ongelyk zyn,TAB,

zo als inzonderheid de 3de Fig. vertoont, zo hebben ze nochtans, myns^Cvni.
oordeels, bosjeswyze te zamen zittende, meer overeenkomft met een te zamen '^' ^'

gebonden bosje Sorbenbeziën ; vooral indien men ze van ter zyde befchouwt;
wanneer de fteel, waarop ze flaan, in 't oog valt, gelyk by aa. in de 2de

Fig. Men ziet toch aldaar, niet Hechts één enkelen hoofdftam, maar ook
dat deze zich verdeelt en verfpreidt, in ettelyke byiakken, uit welken weder:

verfcheiden Steelen voortkomen; en wyders, dat op ieder fteel een Diertje

zit, 't welk naar eene Sorbenbezië gelykt; en, even als deze, van boven
eene verdiepte indrukkin^ heeft. Alhoevrel nu de Watervloon zich zeer ge-

zwind in 't water beweegen, zo raaken echter de bosjes dezer Basterdpolypen

niet los; maar blyven 'er zo lang aan hangen, tot dat het hun zeiven belieft

zich los te maaken.

§• 3-

Doch wanneer ik deze Basterdpolypen by de Sorben- of Spreeuwbeziën
vergelyke, bedoele ik alleen derzelver gedaante : want, ten aanzien der koleurQ

is 'er een merkbaar onderfcheid tudchen die beiden; en omtrent de grootte,

kan 'er, zo als de i (ie Fig. toont, in 't geheel geene vergelyking plaats vinden. -F'^. f.

De Spreeuwbeziën zyn eerft geelachtig rood,' en als ze ryp worden bruin;

waartegen onze Basterdpolypen, door een Vergrootglas befchouwd, geelachtig

wit zyn; want met het bloote oog zou men ze niet eens voor een gevormd
lichaam , en nog veel minder voor een leevend Schepzel aanzien. Dat even-

wel elk van deze aan een Steel hangende lichaamtjes, van zulk een. bofchje,

een leevend Schepzeltje zy, toonen hunne overige Eigenfchappen duidelyk. Te
weeten; ieder derzelven heeft boven, ter plaatfe van de verdiepte indrukking,

twee hairfpitzen, die tegen over elkander ftaan; welken het Diertje nu intrekt,

dan uitfteekt; en waarmede het ook veehyds op en neder wippert. Behalve

dit befpeurt men, dat ze beftendig eene foort van op en nedertrekkende

beweeging hebben, als of ze zich te rug toogen; en zulks gefchiedt, niet zo

zeer door verkorting van den fteel, als wel door inkrimping of te rug trekking

van 't lyf. By die gelegenheid hebbe ik ook waargenomen, dat ze, met
deze beweeging van 't lyf, de ingedrukte verdiepte opening , die mogelyk de

mond is, caauwer maaken, de hairfpitzen intrekken, en de opening eindelyk

geheel fluiten ; dat ze dezelve vervolgens weder openen , en zich dan tefFens op
nieuw uitftrekken; als mede dat hier by altoos een wervelftroom, of een kring,

in 't water ontftaat ; op eene diergelyke wyze , als dezelve door andere zoda-

nige Schepzels veroorzaakt wordt. Wyders hebben deze Basterdpolypen ook
nog het vermogen, dat den Dieren eigen is, van zich naamlyk te konnen

beweegen, waar door zy zich van de eene plaats naar de andere konnen

wenden. Want op zekeren tyd, ik zou wel haaft zeggen, wanneer deze

Schepzels tot rvpheid geraakt zvn, verlaat de een voor en de ander na den
Bbbb 2 fteel',
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Tab. fteel, waar op hy zit, benevens den hoofdflam, waaruic hy gefprooteri is,
XCVIII. gelyk de 3de f/g. by Lett. b b. vertoont. Als dit gefchiedt zv^^cmmen zy op

Lm ^^"^ veelerhande wyzen door 't water, maakende nu eenerechte, daneene krinke-
' lende , en dan eene flangachtige Linie ; menigwerf draaien zy ook met eene

Lett. c. groote fnelheid in 't rond, en vormen eene Slakkenlinie, als by c. re zien is.

Meer hebbe ik van deze Basterdpolypen met te zeggen; derhalve zuilen wy
nu onze aandagt vestigen op

Den Peervormigen Basterdpolyp met vier Wipperfpitzen ,

J"'?. a. dien de 2de Fig. hy de Letters dd. en e. aanwyjL
Lttt, d d
tn e,

§• 4-

Waarom ik dezen Basterdpolyp den Peervormigen noemc, zal men genoeg-
zaam konnen zien, als men deszelfs gedaante wat nader befchouwt. Dit
doende zal men te gelyk gewaar worden, dat hy niet alleen door zyne ge-

daante van de voorige foort te onderfcheiden is, maar ook door de vier

Wipperhairtjes , van welken wy aan de eerden flechts twee gezien hebben;
mitsgaders door de lange fteelen, waarop deze kleine Schepzeltjes zitten. Hun
doorzichtig lyf is mede wel geelachtig wit van koleur; maar aan 't achterdeel,

by den fteel, helder; vertoonende zich van boven, tot aan de ronde mond-
opening , als of het uit loutere korrelges te zamen gefield , of gepunfteerd

ware,- terwyl de mond -opening genoegzaam als met een helderen ring on>
zoonid is. Uit dezelve komen vier wipperhairtjes te voorfchyn , waar mede
dit Schepzeltje, even als een Otter, by een open mond, met zyne Tong ge-

woonlyk doet, beilendig wippert. Dit Diertje maakt den mond nu enger,

dan wyder; waarby, in 't eerlte geval, de wipperhairtjes verdwynen en te

rug getoogen worden.

S' 5-

De fteelen, waarop deze Diertjes zitten, zyn, dewyl 'er veelen aan éénen

ftam liaan, by zommigen wel drie of viermaal zo lang als het Diertje zelve;

en alle deze lleelen loopen ten laatflen in éénen tak te zamen , uit welken

naderhand een korter e» dikker hoofdftam voortkomt, met wien een gantfch

bofchje dezer Schepzeltjes aan één der vier Sprieten van onze Watervloo,

Lett. ddFig. 2. Lett. dd. e. en wel aan één van de twee grootllen, vaft zitten;

tn t. waaraan ook nog eenige enkele Diertjes by e. te zien zyn. Voor 't overige

hebbe ik aan deze foort van Basterdpolypen, ook de bovengemelde op- en

tiedertrekkende beweeging, door de verkorting of verlenging van 't lyf ont-

ftaande, zo welalsaande voorigen waargenomen ; mitsgaders gezien dat ze, even

als de anderen, met den mond, een wcrvelllroora of kring in 't water maaken.

§. 6. On-
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S- 6.

Ondertufïchcti droeg onze Waxervloo, in de 2^^ Fig. afgebeeld, niet alleen T^'^b.

een bofclije Basterdpolypen van de laacfte foort aan zynen Spriet, maar 'er'^'-^'"*

hing ook een tweede aan één zyner beide ftaartfpitzen. Zie /, X% m. Docii
f'ff) /

deze Diertjes verlieten, allengskens, na dat zy 'er lang genoeg mede bezwaard^, ró.

'

geweell was, hunne fteelen; het welk zeer vermaakelyk te zien was. By den

aanvang ging het ééne Diertje voor, en het ander na enkelvoudig, gelyk aan

het bovenlle bofchje by ff. te zien is; daar na volgden de anderen, geduurig i^'«- //i

meer in getal, te gelyk, zo dat eindelyk de korce ftam van 't bofchje bene-

vens de Itcelen overbleeve, en by een aan de Watervloo hangenden Vloer-

bezem te vergelyken ware, als by Letter k. te zien is, terwyl 'er by /, nog
één aan 't bofchje zit, en 'er by m. een bezig is met zich los te maaken.

Vermits nu deze Diertjes te zamcn in een klein met klaar water gevuld

glaasje, waarin ik de VVatervloo had, rond zwommen, zag 'er het water zo

troebel uit , als of ik 'er een druppel melk in gedaan hadde ; doch de Diertjes

bleeven nog wel een paar uuren vlug en frifch; en ik zag ze, door middel

van een Vergrootglas, niet alleen die opgcmelde beweeging maaken gelyk te

vooren, maar ook, dat ze nu den mond flooten, dan weder openden; dac

ze met de vier hairfpitzen wipperden, en teffens een wervelftroom in 't water

te wege bragten. Zelfs zag il< nu gantfch duidelyk, dat ze, door die be-

weeging, hun lichaam verlengden, als by gg., of als by h. en //., weder i?«.?g,

introkken; terwyl ze geduurig rond zwommen, en in 't zwemmen verfcheidea ^ > »»•

cirkels en liniën formeerden.

De Peperbuisjesvormige Basterd-Polyp, in Fig. 4. ^'o' 4.

aangewèezen.

§. 7.

Deze foort van Basrerdpolypen hebbe ik insgelyks, in de Lente en Herfft,

deels bosjes- of ftruiksvvyze, deels ook enkelvoudig en verftrooid, op de
voornoemde VVatervloon ontdekt. Twee llruikjes dezer Schepzeltjes zien wy
in de 41e fig. met nn. getekend. Het een zat voor aan de ondervlakte A&t Lett.^m,

Watervloo , tuflchen den kop en de flospooten , alwaar de fteelen dezer Poly-

pen met den tak, waarop ze zitten, een dikken ftam uitmaakten; het ander

zat boven ter zyden omtrent het midden van den rug, en beftond uit cttelyke

digt by elkander ftaande tedere ftammetjes. Bovendien zag men ook hier

en daar nog eenige enkelen dezer Schepzelen , welken, op zommige plaatzen,

met hun drie of vieren, een tederen ftam uitmaakten, en dezen worden door
9 0. aangeweezen. Lett.00»,

Bbbb 3 5. 8, Het
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S- 8.

T^.B. Het lichaam dezer Basterdpolypen is van zo zonderling cenen vorm, dac

XCVIII.het my bezwaarjyk viele, om 'er, ter onderfcheiding van anderen, eenen

gevoeglyken naam aan te geeven. De gedaante fcliynt wel Cylinderachtig of

Spilvormig te zyn; nademaal het by na doorgaande van eene gelyke dikte is;

maar het eindigt aan den fteel kegelvormige en de mond, of het bovendeel,

heeft eene indrukking, waardoor het een hartvormigen omtrek erlangt. Dien-

volgens is dit lichaam ook geen rechte Cylinder; te meer dewyl het zich laat

aanzien, dat zich deze indrukking, by ieder doorfnede, overdwars zou ver-

toonen. By aldien dit zo niet ware , liet hy zich ook niet ongevoeglyk by
eene Vingerhoedbloem vergelyken; dan, om dat ik dezen Polyp gaeme eenen

by elk bekenden Naam wilde geeven, en zyn lyf my meeftal de gedaante

van een Peperhuisje fcheen te hebben, gaf ik hem den Naam van Peper'

huisjesvormigen Basterdpolyp. Het lyf is, ongeveer, viermaal zo lang als de

mond in zyn doormeeter," en, fchoon hy geene wipperfpitzen in denzelven

hebbe, kan hy dien nochtans, even zo wel als de andere foorten, die ze

hebben , naar believen wyder en naauwer maaken ; en ook , zo als dezen

,

een wervelftroom in 't water verwekken*. De inkrimpende beweeging des

lyfs is insgelyks aan hem waar te neemen ; en de verkorting en verlenging

van 't zelve heeft hy ook met de anderen gemeen,

f- 9- >

OndertulTchen bleeven deze Polypen, zedert den tyd, dat ik ze zag, niet

langer dan twee of drie dagen aan hunne fteelcn zitten. Zy maakten zich,

Lett. ppp even als de voorigen, van dezelven los, gelyk by ppp. te zien is, en zwom-
«« *. nicn heen en weder in 't water; waar in ze, zo als die by Letter q. be-

ftendig een wervelftroom te wege bragten. De achtergebleeven fteelen

hingen ook naderhand nog aan de Watervloo; dan ik kon 'er niet de minde
beweeging meer aan befpeuren. Des niet tegenfiaande viel my in gedachten,

of 'er niet milTchien nieuwe Basterdpolypen uit die fteelen zouden voortkomen:

maar, fchoon ik meer dan ééne Watervloo, aan welke zulke verlaaten fteelen

zaten, in byzondere glaasjes deede , en 'er naauwkeurig op lette, kon ik 'er

echter niets anders van ontdekken, dan dat ze kort daar na ftierven; waar

van, volgens myn begrip, de Basterdpolypen de oorzaak zyn. Het is ten

min-

* Deie omftandigheid , dat die foort van Polypen ccn wervelftroom in 't water m>akt>
fchoon men geen wipperfpitzen aan dezelve zie, kan ons doen vermoeden, dat deze

wervelllroom , of door andere werktuigen, dan alleen door de wipperfpitzen, en miffchien

door de Lippen van den Mond, (gelyk ook de Heeren Trembley en Bonnet gevoelen,)

londer te konnen zeggen, op wat wyze, veroor 'aakt kan worden; of dat deze foort van

ifolypen toch wipperiptzen heeft, maar dat dezelven zo kleip zyn. dat de Heer Rifei

ze niet beeft konnea ontdekken.

KLdMANN.
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minde zeker, dat zodanige leevende Schepzels, waaraan ik diergclyke Basterd- f'*''-

polypen ontdekte, altoos kort daar na geftorven zyn*. XCVlIt.

De Basterdpolyp met het Dekzel, afgebeeld op de
voornoemde Tab. XCVIII. Fig. 5. en 6.

$. 10.

Deze foort van Basterdpolypen , op gemelde Tak gemaald, hebbe ik nooit Tah.

aan eenig ander Water -Infeél waargenomen; maar altoos, als ik dezelve ont- ^^^'"'

dekte, aan verfcheiden gewaffen , of aan de zyden van 't glas zien zitten,

waarin ik eenige Waterlinzen met het water gedaan had. Doch , fchoon ik

ze zeldzaamer, dan anderen, befpeurde, waren ze echter veeleer in 't Voorjaar

en in den Herfft, dan in den Zomer, te vinden.

§• II.

Wanneer deze Basterdpolyp zynen mond fluit, dan verbeeldt by in 't klein

een Citroen, gclyk aan rr. in de 5de fig. te zien is; als mede aan yyy. ^'^- 5.

in de 6J<-' Fig.j welke laatlle ik iets meer vergroot getekend hebbe. Om die r"' I'''

reden flond ik ook in bedenking, om hem den Cifroenvortnigen Basterdpolyp i^fig^L
te noemen,' maar hy had, behalve deze gedaante, nog iets, dat my veel

merkwaardiger toefcheen; te weeten, cene foort van Stamper, waar op van
boven eene ronde, platte, Dekzelvormige Schyf overdwars ftaat; die rondsom
den rand met wipperfpitzen , ais met ftraalen, bezet is. Dezen ftamper kan
het Schepzel, te gelyk met de Schyf, intrekken of uitfteeken ; en 'er, als

het wil, de opening van den mond volkomen mede fluiten. Of dit Dekzel

wy-

* Dit is niet onnatuurlyki het zy dat men deze Basterdpolypen aan een leevend Waterfchepiel
voor een uitwas van deszelfs innerlyke vochten houde ; het zy da: men ftelle , dat 'er eenc
foort, f om niet te zeggen Eieren, J van diergelyke Polypen aangezet zy. Hoe dit ook zy,
het fchynt in de natuur zeker, dat die Polypen, op welk eene wyze zy 'er ook aangekomen
ayn. met alleen het overvloedige, maar zelfs het roodige voedzclfap van het Diertje, aan 't

welke zy hangen, tot zich trekken; tot zo lang dat ze, gelyk de vruchten van een boom,
ryp zynde, van zelven afvallen, of zich los maaken, als 'er geen genoegzaam voedzel meer
uit het Dier te haaien is. Ingevolge hier van moet dan het Diertje zelve eindeiyk, door 't

verlies van zyn levensvoedzel , vergaan. Veelligt zal men hier tegen inbrengen, dat de uitwas-
ftnL'e Polypen zelven mond en lyfhebben, om hun eigen voedzel te zoeken. Maar men zou
'ei op mogen antwoorden , dat ze die noodzaaklyk moeten hebben ; om dat ze , volwadên
zvnde, ter oorzaake hunner menigte, niet lang zouden konnen belhan, indien Zc hun voedzel
alleen uit het Diertje moeften trekken; maar dus gefield zynde konnen ze, door teffens zich-
zelven te voeden, tot aan hunne rypheid aa i het Diertje blyven. Ah dit plaats hfefc, dan is 't

ligtlyk te begrypen, dat het Diertje, ten laatile alle zyne levensgeeften verlooren hebbende, aau
't kwynen raakt, cd ftcrft, zonder de overigen meer voedtel te konnen geevec.

De Vertaaler,
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T,^n. wyders mede diene om den opgeflokten buit te rug ce houden, kan Ik nici:

XCVIir. verzekeren; dewyl hec Schepzel, als reecs gezegd is, ook den mond zodanig

te zamen kan trekken, dat het alsdan een Citroen gelyke. Bovendien is 't

bczvyaarlyk, om het nut van alle de deelen, by zulke kleine Schepzeltjes

,

duidelyk genoeg na te (peuren. Intuiïchen heeft die Dekzel my gelegenheid

gegeeven, om dit Diertje den naam van Basterdpolyp met het Dekzei toe

te voegen.

§. 12.

Deze Basterdpolypen zitten, even als de bovengemelden , op fleelen, die

van andere takken. Welken uit een gemeenen ftam fchynen voort te komen,

hun oorfprong hebben; en als de tyd genaakt, dat ze hunne fteelen verlaaten,

het welk zy, gelyk de voorigen, gewoon zyn te doen, zo zien 'er de ledige

fteelen uit als de fteelen der Kerflèn; die, ter plaatze daar de vrucht gezeten

JF'^. 5. heeft, iets breeder zyn, zo als by u. 'm de 5de en by 2. in de 6de fig.
L'tt' u. gezien kan wordea. Voorts konnen deze Basterdpolypen insgelyks met hun
^'S- 6.

]yf gg„g Qp . en nedertrekkende beweeging maaken. Als ze hunnen ftamper

f!'' t' uitfteeken, gelyk ze by Lett. ssssss. ïn de 5de, en by w. in de 6de Fig.

Lei':, /js afgebeeld zyn, dan ontdekt men, dat hun mond een ringvormigen rand heeft.

sss. Wanneer ze denzelven weder intrekken, als by ft. in de 5de en by xx. in

J^'g. 6.
jjg (5Je fia, en wel derwyze, dat 'er niets anders dan alle de om de fchyf

Leit.w.
2J[tende Wipperfpitzen van te zien zyn, het welk ze veelmaals doen, dan

/.'f////, maaken ze ook altoos daar mede een Wervelftroom in 't water. Zie xx.

Fig.' 6. Het lyf dezer Basterdpolypen is mede wel helder geelachtig wit, maar niet

lett. XX. 2Q doorzichtig, als dat der voorigen; aangezien het in 't midden eene onre-

gelmaatige bruine vlak heeft ; welke bevveegelyk , en met eenige donkere

korrels bezet is; die ik, uit hoofde van hunne ongelyke menigte, voor Eieren

boude. Wyders is dit nog als eene byzonderheid aan te merken, dat 'er,

ter plaatze, daar anders uit den ftam een knobbel of kwaft, uit dezen een

tak, en uit den tak een fteel ontfpringt, gelyk by de fteelen der Nagelbloe-

men aan deze foort van Basterdpolypen een Jid of knop te zien is. Wanneer

ze zich van deze fteelen losmaaken, en heen en weder door 't water zwemmen,

dan draaien zy zich ook zo menigmaal in 't rond; gelyk, in de Fig. met A,

getekend, aangeweezen wordt.

JBe-
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Befchvyving van nog twee andere Baste rdpolyten,
mitsgaders van het Kogel -Dier, en van den

kleinen Proteus.

D
%. I.

'c Meer Frisch maakt, in het Tweede Deel zyner befchryvhtg van TAt.

allcrlcie InjaBen in Duitjchland, gewag van den grootcn gantfcd zwarten XCIX.

Water -Kever, zeggende pag. 32.: zodra de Lente begint^ trachten ze met
geweld uit het -water te komen y zy worden wel baafi krachtloos ^ te weeten^

als men ze daarin dwingt te blyven ; zy beginnen fchimmelig onder aan V
lyf te worden, doordien het met een wit flym bezet wordt, zelfs in V zui-

verJie water en glazen; en jïerven kort daarna. Dan, 'c gene hy aan

deze foort heeft opgemerkt, hebbe ik insgelyks aan anderen gezien. 'Er zyn

naamlyk tweeërleic loorten van Water- Kevers; als zwarten, die van boven
rond verwultd, en bruinen, die veel platter zyn; onder welke beide Claflen

zo wel groote, als middelflag en kleine foorten gevonden worden. Wanneer
nu deze Kevers naby hunnen dood zyn, zal men gemeenlyk aan de onder-

vlakte van hun achtcrlyf, naar 't einde toe, eene witte ftoffe befpeuren, die

in 't water naar eene Ichimmcl, doch buiten hetzelve meer naar eene kalk-

achtige vlak gelykt. Zulks is derhalve dien grooten gantfch zwarten Water-

kever niet alleen eigen; maar hy heeft dit, zo niet met allen, ten minde,
met meer anderen gemeen. Ook hebbe ik diergelyke fchimmelige of kaikach-

tige vlakken meer aan de bruine en platte, dan aan de zwarte vervvulfde,

groote en kleine Waterkeveren ontdekt. Daarbenevens is 't, als men dierge-

lyke Kevers, met oplettendheid, door een Vergrootglas befchouwt, blykbaar,

dat deze zogenoemde viak, noch in eene fchimmel , noch in eene kalkachtige

ftoffe beflaat, maar in een groot broedzel van Basterdpolypen ; welken zich,

gelyk aan andere Waterinfeften, zo ook aan deze Waterkcvers zetten, of
vafthcchten.

In de ide Fig. van Tab. XCIX. zien wy één van de kleinile bniine enTAu.
platte Waterkevers, waaraan een diergelyk, eene fchimmel verbeeldend, broed- XCIX.

zei van Basterdpolypen zit, by Lett. a. in deszelfs natuurlyke grootte afgebeeld. ''''« *•

Zulke Kevers zyn my in 't water, waarin ik zo wel Armpolypcn als Basterd- *
"*

polypcn zocht, dikwyls onder 't oog gekomen ,• dan, niet konnende vermoeden,

dat dit aanhan^zel uit een hoop leevende Schepzeien bcftond, en niet anders

3</e Deel 2de Stuk, Cc cc den-
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Tab. denkende, dan dat het eene Toort van fchimmel was, zo liet ik ze flechts

XCIX. heenen zwemmen. Evenwel naderhand bedenkende , dat 'er veelerleie foorten

van fchimmels zyn ; en dat ze, volkomen, of ten naaften by volwaflen,

zynde, aardige figuuren vertoonen, als men ze door een Vergrootglas be.

fchouwt; gelyk de fchimmel van eene verdorven Walnoot, die, volkomen

zynde , loutere Paddenlloelen of Zwammen op fteelen vertoont ; zo bekroop

my de luft , om deze aan de Kevers hangende fchimmel eens te onderzoeken.

Ik bragt derhalve zulk een Kever onder myn te zaraen gefteld Vergrootglas,

en ontdekte met verwondering, dat de Kever zelve, by zyne geelachtig bruine

grondverwe, gantfche verdiepingen, en aan zyne in de lengte geftreepte Vleu-

geldekzels, eene zwartgevlakte bezooming had; als mede, dat zyn hallTchild

van 's gelyke met zwarte vlakken vercierd was. Wat voorts de gewaande fchimmel,

F'g. 2. in de 2de Fig. Lett. bbb. vertoond, betreft, dezelve beftond geheel en al

Z,«;.^W.
yjj leevende Schepzelen, waar van ik, door hunne beftendige op -en neder-

trekkende beweeging, welk allen Basterdpolypen eigen is, ten hoogften ver-

zekerd wierd. Wel is waar, dat ik, by de vergroocing van de ade Fig., het

eigenlyke maakzel van hun lichaam niet genoegzaam onderfcheiden kon, fchoon

ik zage, dat 'er eene groote menigte te zamen was; en dat elk hunner een

langkwerpig rond lyf had, 't welk op een tederen langen ftengel zat: maar,

om 'er beter van te konnen oordeelen , nam ik iets van deze leevende fchimmel

van den Kever, en het door een eenvoudig Vergrootglas befchouwd hebbende

,

ontdekte ik wel dra, dat deze Schepzelen vvezenlyk tot de Basterdpolypen

behoorden, en

De Lyjïerbeziën gelykende Basterdpolypen

genoemd konden worden, vennits zy een ftruik van de Lyfter- bezien vertoonen.

Voor 't overige heeft ieder van deze lichaamen vooraan een indrukzel , 't welk

cigenlyk de mond van 't Infeft is; dien men echter met geen wipperfpitzen

voorzien, en ook niet zo digt geflooten, noch zo wyd geopend vind, als die

van andere Basterdpolypen.

S- 3-

Gelykerwyze nu ieder Lyfterbezlë op een fteel zir, zo heeft ook elk dezei

Basterdpolypen zyn eigen fteel; die echter by den eenen korter, by den an-

deren langer, en aan de vrucht dikker dan by zynen oorfprong is. Zommigen

dezer Schepzelen hebben, fchoon 'er meer by elkander op éénen grond zit-

Tig- Z' ten, hun eigen fteel op zich zelven, gelyk de 3de Fig. vertoont; alwaar het

if/;. erf. 15chaam met c. en 't einde des fteels met d. getekend is. Doch dikwils

ftaan 'er, twee, drie of vier derwyze te zamen, dat ze, hoewel ieder zyn

Fig- 4. eigen fteel hebbe , uit een gemeenen ftam voortkomen
,

gelyk in de 4de

5de
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5de en (5''e Ftg. te zien is. Gevalt liet dat 'er veelen van die (dammen byeen Ta».

ftaan, dan vormen zy een flruik, in de gedaante van de 7de, Qi\e en 9de -^C IX,

Ftg' En veeien dezer (Iruilten te zamcn vertoonen een gantfclien Boomgaard t'^'^"^'

in 't klein. In 't midden van 't lyf dezer Polypen ziet men cene heldere 8, p/'
tameiyk groote vlak; die des te diiidelyker te befpeuren is, ter oorzaake dat
het overiije uit loutere korrels fchynt te beftaan.

§. 4.

Verder heeft deze foort ook dit met de voorheen befchreeven Basterdpoly-

pen gemeen, dat ze zich eindelyk, met achterlaating van de fteelen, van
elkander losmaakt. Ze fcheiden zich ten hunnen tyde van elkander, en
zwemmen, deels in de hoogte, deels zydwaarts en naar beneden, als in óeFig.B.o.
8fte en pie Ftg. by ff. te zien is, in welke laatfte, zo als ook in de ^deLe/t.f.

Ftg. de ledige fteelen door e e e. aangeweezen worden. Zy zwemmen, alsdan in
f'^'

^^

verfcheiden kromme en geboogen liniën in 't water heen en weder, gelyk de
"''^"'

Letters g. h. i. k, aantoonen. Wyders blyven de ledige fteelen, die 'er uit-
f"'*/*

zien, zo als ze in de lode Fig. afgebeeld zyn, en van boven deo fteel van irj* 10.
een Kers evenaaren, nog aan den Kever hangen.

S. 5-

Hierop volgt no

De Mispehormige Basterdpolyp,

dien ik eerft kortlings ontdekt hebbe, en die op Tab. C, in ettelyke ftruiken,TAB. C.

by vergrooting afgebeeld is. In de ifte Fig. vertoont hy zich in zyne natuur- -F'S. u
lyke grootte, zittende aan het blad eener Waterlinze; en in de ade Fig. ziet'" ^'

men hem vergroot, met een paar ftruiken aan een diergelyk blad. De eerfte

ftruik, gemerkt met a. b. beftond uit acht zulke Basterdpolypen , die met I-ett.a.6,

hunne fteelen op éénen ftam ruften , en op eene Waterlinze vaft zitten. Ik j'"' ''

had dezen naauwlyks befchouwd, of ik veftigde myne oogen op den anderen, * "* '*

die insgelyks acht zodanige Schepzelen droeg; en zag, dat de een voor en
de ander na zich losmaakte en weg zwom; het welk hier door c. en d,

wordt aangetoond; wanneer de ledige ftam e, met zyne takken d. te rug
bleef; dat met den anderen insgelyks gebeurde , even na dat ik hem afgebeeld
had ; waar op dan de afgefcheiden Polypen , gelyk die van k. l. en m. in 't ^^''« *•

water omzwommen. Na verloop van weinig tyds ontdekte ik weder eenige '* '" *"*

zodanige ftruikjes aan een tederen wortel zittende , welken in de 3de Fig. in Pig. 3.

hunne natuuriyke grootte afgebeeld zyn, en in de 4de Fig. by vergrooting '" 4«

verfphynen. De wortel, waar op ze valt zaten, is ma ff. getekend; AzLttt.f.

Cccg % xM'
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Tad. C. middelde ftruik g. was de groocfte, en beftond weder ui: 8 Basterdpolypcn ,•

Lett.g,
(jg tweede, door /. aangeweezen, had 'er flechts 3., en de derde h. was

'• ^* zonder Ibm ,• vermits 'er drie enkelen met hunne fteelen niby elkander zaten.

Maar alle deze ftruiken hadden zulk een prachtig aanzien niet, als een andere

ftruik, welken ik niet lang daar na aan de binnenzyde van een myner glazen,

Fig. 5. ontdekte, en die in de 5de Fig. afgebeeld is. Dezelve vertoonde nagenoeg

50 zulke Diertjes, welken met hunne takken en fteelen uit één punt van een

langen Itam fchcenen voort te komen; die ter plaatze, alwaar hy aan 't glas

Lett. 5. vaft was, by s. een breeden voet had.

§. 6. .

Betreffende nu liet lyf van ieder dezer Basterdpolypen ,• het zelve zou,

Fig 6. gelyk in de 6'le Fig. te zien is, alv/aar zodanig een Basterdpolyp nog meer
Lett.g. vergroot vertoond wordt, genoegzaam kogelrond zyn, ingevalle de mond en 't

half ronde deel ^. , daar de fteel aan zit, de ronde gedaante niet ecnigzins

Leu. tl. veranderden, Rondsom het ringvormig mondiluk ziet men by «. verfcheiden

tedere wipperfpitzen , welken iets dieper in den mond op een anderen ring

vaft zitten; en binnen dezen is wederom een andere ring, die de opening van

den flokdarm fchynt ie zvn; gelyk die van de 5de en deze van de 6Je Fig.

vertoonen. Het Lyf zelve is witachtig- of bleekgeel van kolcur, en ziet 'er uit,

als of het gepunfteerd ware. Voorts zyn 'er, dewyl het ook doorzichtig is,

verfcheiden donkere en byna gantfch zwarte korrels, even als de pitten in de

rype Kruis -of St. Jansbeziën, in te zien, welken wel Eieren zouden komien

zyn. Daarbencvens ontdekt men tuffchen dezelven niet alleen een klein, wit

Lett^ p. en rond vlakje Lett. p. in de óde Fig. , maar ook nog een 'even zo helder en

en 0. eenigzins (langachtig lichaam 0. In 't begin nam ik dit flangachtig lichaam,

dewyl 't zich fcheen te beweegen, voor een wezenlyk ingeflokt flangetje;

maar toen ik hetzelve, by eene naauwkeuriger befchouwing, in ieder dezer

Basterdpolypen befpeurde , wierd ik overtuigd , dat het een eigen en inwendig

deel dezer Diertjes is, even als het daar boven zittende witte vlakje.

Zo ziet 'er onze Basterdpolyp uit, wanneer hy, met een wyd geöpenden

mond, in ruft zit. Dan, dewyl hem mede, even als andere Basterdpolypen,

eene op en nedertrekkcnde beweeging eigen is, zo kan hy ook zyn lyf te

zamen trekken of uitbreiden , en het insgelyks op veelerhande wyzen veranderen.

Menigmaal fluit hy, by de te zamentrekking, den mond digt toe, waar door

Ffg. 4' hy dan eene meer kogelachtige gedaante verkrygt, als in de 4de Fig. by g.

Lett.g. gezien kan worden. Doch het zy dat hy nog aan den fteel, die tot zyne

*' '' '"' beweeging niets doet, vaft zitte, of dat hy reets in 't water rond zwemme,

als by k., zo opent en fluit hy vaak den mond, gelyk by /. en m. aangeweezen
wordt.
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worde. Niet minder vertoon: hy ook menigmaal, by 't fluiten van den mond, Tap. C.

de gedaante van ecri Citroen, in de 7^2 Fig. afgebeeld; en zomwyien ver-^'^' 7-

fchynt hy in de geftake van de 8fte en pJe i^/g,; zo dat men hem dikwiis^'
"" ^'

niet kennen zoude , ingevalie de voornoemde korrels en inufendige declen niet

duidelyk aantoonden, dat Iiy werklyk de Mispelvormige Bastcrdpolyp is. Dan,
nopens de oorzaak dezer onderfcheiden veranderingen, wecce ik niets te zeggen;
alhoewel ik geenzins twyffele, of wy zouden, als ik zulks doen konde, ook
hier in de Almacht des Scheppers baarblykclyk ontdekken.

§. 8.

Schoon ik nu reets negenerleie foorcen dezer Basterdpolypen befchrceven

hcbbe, zo dcnke ik echter niet, dat ze my allen bekend zyn; ik geloof veeleer,

dat 'er nog meer zyn*; zelfs vermoede ik, dat de meni-^vuldige kleine Schep-
zeltjes, waarvan men de bcweeging, met behulp van een Vergrootglas, ineen
druppel onklaar water ziet, meei endeels niets anders dan zodanige Basterdpo-
lypen zyn, die zich van hunne lleelen, of van 't lichaam, waaraan zy vafl

zaten, losgemaakt hebben. Docii byaldicn alle deze kleine Schepzekjes echte
Polypen waren, zou derzelvcr aantnl oneindig zyn; ook zou 'er dan het van
den Heer Baker befchreeven Raddiercjc onder behooren, en bovendien no'^

onbedenklyk veele anderen: dan daar ik de Eigenfchappen van een Polyp niet

vinde, zoeke ik 'er geenen. Om deze reden hebbe ik ook de reets befchree-

ven Schepzclen Basterdpolypen genoemd ; aangezien ik dezelven geenzins onder
de waare Polypen mag tellen. En hier mede zou ik myne Hijioria der
Polypen konnen befluiten; maar ik 2al 'er, tot genoegen myner Leezeren,
nog cwje füorten van Diertjes byvoegen, welken my in de wateren, waar in

ik de bovengemelden gevonden hebbe, voorgekomen zyn.

§• 9'

Deze beide Schepzels, fchoon ik ze noch onder de waare Polypen, noch
onder de Basterdpolypen konnc rekenen, hebbe ik op Tab. Cl. zo wel in

hunne natuurlyke grootte, als by vergrooting, afgebeeld. Het eerfte is

Het

• De Heer Trembley heeft insgelyks onder die foorten van Polypen, welken de Heer Röfel
Basterdpolypen noemt, verfcheidcn andere, en onder dezen ook groene, blaauwe en 'Mtte
foorteii ontdekt, die byna de geftalte van een tamelyk langen Tiecliter hebben; wcihalvc
de Heer de Reaumur deiclvcn Polypes en Entonnoir (Trechterpolypen) noemde. Miode-
lerwyl is 't jaaimer, dat de Heer Trembley 'er geene afbeelding van medegedeeld heeft.
2,ie de Hoogduirfche Overzetting der Trembleyfche gclchiedenis der Polypen, pag. 483!
De meefien van diergclyke foortcn der Basterdpolypen vermeerderen zich door de verdee-
ling van hun Lxhaam; welke vermeerdering echter niet by allen op cenerleic wyze, maar
\>y zommige foorten ook in eene fchuinfe richting gefchicd;.

CCCC3 KtE£MANI<l«
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T.\n, Cl. Het zogenaamde KQGZhVfiv.K.

§. 10.

De Heer Baker heeft het al befchreeven*, en zyne woorden luidea aldus:

Volgens de gedaante fchynt het een volkomen Kogel te zyn , nademaal men
Vr noch kop, noch ftaart ^ noch vlosvederen aan ontdekken kan. Het bc'

weegt zich naar alle kanten, zo voorwaarts als achterwaarts, en zo over

rtls onder zich : ook kan het als een kogel voortrollen , en zich als een weróel

ronddraaien , of in de lengte , zonder zich te draaien , voortfchieten. Zont'

tyds is V langkzaam, zomtyds [nel in zyne beweeging; en als het wil, kan
het zich zeer vaardig rond draaien, gelyk een Rad om zyn as, zonder van
zyne plaats te komen. Het lichaam is f' eenemaal doorzichtig, uitgenomen

ter plaatze daar in de Afbeelding de ronde zwarte vlakken te zien zyn.

Zommigen hebben 6 of j zodanige vlakken, anderen i, 2, 3, 4 of 5, en

wederom anderen in V geheel geenen. Deze vlakken zyn vermoedelyk

Eieren of Jongen ; dan dewyl ik de Diertjes flecbts een korten tyd had, zo

kon ik ''er, raakende deze omftandigheid, geen zekerheid van bekomen.

De oppervlakte van V lichaam fchynt aan zommigen overal met punteu

bedekt; aan anderen is V als Chagrynleer gekorreld; doch over 't algemeen

fchynen zy rondsom met dunne, korte, beweegelyke hairtjes of borfleitjes

bezet; en het ij zeer waarfchynlyk , dat ze, door middel van deze werk-

tuigen, die hun tot vlosvederen dienen, alle hunne beweegingen volbrengen.

%• II.

Dit Dier nu hebbe ik insgelyks, in 't Voorjaar, veelvuldig en op onder-

fcheiden grootte, gevonden in een diergelyk ftilflaand water, 't welk zynen

toevoer heeft uit onzen Pegnitsvloed , en waarin ik gewoon was de Armpo-

lypen te zoeken. Op zekeren tyd liet ik iets van dat water den nacht over

Haan, zonder hetzelve naauwkeurig te bezichtigen; en toen ik zulks des anderen

daags opdemam, kreeg ik terftond veele kleine ronde kogeltjes in 't oog;

welken ziph, nu gezwind, dan langkzaam, nu links, dan rechts, nu voor

over, dan achter over, door 't water wentelden, en, even als de ftofdeelen

van een onzuiver water, dat beroerd wordt, door elkander zweefden. Dan,

dewyl myn water niet alleen den gantfchen nacht ftil gedaan had, maar ook

nog in geene beweeging gebragt was, kon ik natuurlykerwyze niet anders

denken, dan dat deze kleine ronde lichaamtjes tot de leevende Schepzelen

moeften behooren. De kleinften derzelven, welken ik met het bloote oog

fs. I. zien en onderfcheiden kon, hadden naaywlyks de grootte van de lüe J'ig. op

f '7,15 deszclf^ Efitploymetit for the Mikrouope, pag. 32a.
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Tab. Cl,; en de grootften kwamen met de afbeelding der 2'^^ Fig. overeen; T/in. O.

terwyl de overigen tuflTchen beiden waren. ^'S' ^^

§. 12.

De grootften kwamen my als een helder en doorzichtig kogeltje voor;

waarin weder eenige anderen fclieenen te zitten; die gantich donker waren.

Doch toen ik ze in een horologie- glaasje, met een weinig waters, onder myn
Vergrootglas bragt, en befchouwde, hadden ze de gedaante van de 2'^e Fig. der vmn- ^'i- 2.

gehaalde Tab.i en toen befpeurde ik duidelyk, dat zodanig een Dier uit eene

foort van eene geelachtige, kogelronde en doorzichtige Blaas beftond; wiens

buitenhuid overal , behalve op eene kleine plaats met a. getekend , met tedere Lett. a.

en insgelyks doorfchynende wratjes, doch niet al te digt byeen, bezet is;

aangezien 'er tufichen twee derzelven weder twee anderen in eene rechte

Linie konden Haan. In 't binnenfle van dien kogel was noch hart, noch
maag, noch iets te bemerken, dat men voor eenig ingewand kon houden;
waartegen men in denzelven weder andere kogels zag, die van de eigenl^e

geflalte als de groote, maar wel vyfmaal kleiner in den omtrek waren. Van
deze kleine kogels hebbe ik 'er nooit boven de 8, maar wel minder in zulk

een Dier gevonden; ze lagen ook altoos in eene ongeregelde ligging. De
Heer Baker, die ze zwarte vlakken noemt, fchoon zy veel eer donker- geel

dan zwart zyn, houdtze voor Eieren of Jongen: en ik verklaare my voor de
laatlle gedachte*. Hier van houde ik my verzekerd, om dat ik, tot myne
grootfte verwondering, opgemerkt hebbe, dat ze allengskens, achtervolgende,

door de gekorrelde oppervlakte van den grooten kogel heen breeken; gelyk

by b. in de gemelde Fig. vertoond wordt; wanneer ze, zich dus van hunnen,?//, i.

Moeder afgezonderd hebbende, dezelfde bcweeging, als zy, in 't water maaken.

Hier by komt nog, dat, als 'er één dezer jongen in de geboorte is, de an-

deren mede wel haaft volgen, invoege dat het oude Dier, binnen een halven

dag, zyn gantfche broedzel kwyt raake; hoewel 'er ook zomtyds langer tyd

mede vcrloope. Ter plaatze daar de jongen uitkomen, ziet men wel geene ope-

ning, en het Dier fchynt, als vooren, geflooten te zyn; maar het lierftook,

20-

• My n.-iat Toor elders geleezen te hebben > dat teker Waarneeraer, wiens naam my ont-
fcnooten is, deze Kogels niet houdt, voor eigenlyke Moedcrdicren van Kinderen, Kinds-
kinderen , Achter - Kindskinderen enz. maar liever voor eene verzameling van verfcheiden

iwermen kleine WaterinlciScn , die zich in eene kegelvormige geftalte te zamen voegen;
van welken de groote zwcim het zogenaamde Moederdier, en de kleiner de daar in zit-

tende gewaande Jongen uitntaaken. Doch ik zal het verfchil, of het gevoelen van RS/il
dan dat van dezen Waarneemer, naar de verfcheiden vsraameemingen , die men omtrent
deze kogels gedaan heeft, het waarfchynlykfte zy, aan andere naauwkeurige Onderzoekers
overlaatcn. Wat my belangt, ik ben en blyve nog van gevoelen, dat de Röfelfche Waar-
neeming en gedachte nader, dan die van den anderen , roet de waarfchynlykheid overeen
komt i te meer , om dat het oude Moederdier , volgens de Waarneeming van Rê/il, oa de
geboorte der Tiuchteo> zyo Leven geëindigd heeft, en vervloeid it.

KLEEMANf.
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Tab. Cl. zodra de geboorte van allen volbragc is: ten minfte ik hebbe 't altoos daarna
uit het ooj^ veriooren; zodat ik niet anders beduitcn koude, dan dat het ver-
vloeide, of tot water vergaan was. De Jongen worden vervolgens, binnen
acht dagen tyds, wederom zo groot, als het oude Kogeldier geweell is; dan
eer zulks geïchiede, ja zelfs wanneer ze nog in 's Moeders lichaam zitten,

ziet men reets andere Jongen in dezelven; en in dezen weder anderen, welken,
gelyk door een fterker Vergrootglas te zien is, ook reets huune Jongen heb-
ben; invoege dat, dienvolgende, zodanig een Oud en nog leevend Uier zyne
nakomelingen tot in, het vierde gedacht by zich draage. Hoe ongeloovelyk
dit moge fchynen, 't is nochtans eene zekere waarheid; vermits niet alleen ik,

maar ook verlcheiden andere perfoonen zulks by my gezien hebben : en even
zo kan een iegelyk, die met Vergrootglazen weet om te gaan, 'er zich-

2elven gemaklyk van overtuigen*,

S' 13. Dit

• Nadien de Heer RSfel zodanig een Oud - Overgrootmoeder , by de geboorte haarer Kinds

-

Kindskinderen, bel'pied heeh> zou het zeer wel konnen zyn> dat andeien by uitlfek be-

iiwaïme en Icherpzichtige Waarneemers, door nog meer verbeterde VerKi ootglazen , in

dezelve ook de Nakomelingen tot in 't vyfde en zesde geüacht ontdek'en. Ln 't ware te

wcnlcben. dar zodanig een Waarneemer zich toelei om het gantiche Geboortcbroedicl van
vier ol vyf, of zeven in 't by/onder na te gaan, en zo lang te bewaaren, tot dat ze
wcJer , op de ontbinding van het jonger broedzel geftorvcn waren j op dat men dus ont-

dekken konde, hoe lang her leven dezer zeldzaame en vruchtbaare Diertjes duurei en hoe
veel tyds het een langer aan 't ander leeve. Miflchicn kon zulk een Moederdier ook door

eene behendige fnede gedwongen worden , om voor den gewoonlyken tyd te baaren en

men zou daar door vtelligt ontdekken, of deze Kinderen, terftond met de volUandige

Dracht hunner Moeder, tydig genot-g ter geboorte waren? Wanneer het nu eens, door

herhaalde Waarneemingen, volkomen buiten twyfiiel gelleld wierd , dat deze kogels geenc

kogclvormige verzameling van Waterdiertjes, maar wezenlyk enkele, met eene talrjke

nakomelingichap van Kinderen, Kindskinderen, en Kinds- Kindskinderen, draagende Moe-
derdicrcn waren; zo zou 'er een gewichtig bewys voor de ontwikkeling van het , door veelc

Wysgcertn aangenomen, voorheen in weezen zyr.de Keem of uitbottingsmiddel, der Men-

fchen en Dieicn, zo wel als der Planten, uit afteleiden zyn,* inzonderheid, dewyl men in

de Bollen der laatllen meer geflachien. en 'er in den Hyacinth wel tot vier toe onder-

fchciden heeft V.'yders zyn 'er, door den zo onvetmoeiden als beroemden Heer Gofze in

Quedliitburg , Koi'eldieren ontdekt, die zich, menigmaal tot 16 toe byeen zynde, in eene

vierkante gellalte can htm vertoonden. Zie deszelfs Hoogduitfche Overzetting van ^fl««f/i

verhandeling der Infcaolo^ie , met eenige Byvoegzels, 8^. Halle 1777,- pag 37Ö. Gemelde

Heer Gocze heeft het RjfcHche Kogeldier ook gezien, en zegt, dal het zomwylen 30 of

40 jonge Kogeldieren in zich heeft, die elk weder 6 of 8 anderen in zich hebben j wiar-

xiit men de vruchiliaarheid van e'én enkel dezer Diertjes kan opmaaken. De Kamerheer

Baron Degeer , (want dus moet eigenlyk de Geflachtnaam van dezen grooten en voornaa-

jnen Natuurkenner gefchreeven worden, (en niet de Geer, gelyk vecle Geleerdii , zo in

als buiten Duitfchland, veikeeid gedaan hebbeu,) heeft insgelyks dit Kogeldier belèhreeven.

in he' in den jaare 1761 uitgekomen 22 D^el der A'. Swenska fVetemk. Acad. Hand-

lingcr; mitsgaders de Heer Ötto Fr Muller, zeer voorbeeldig en zamenllclkundig, in de

Hij}, fucc, vermium ^c, Hafn. 1773. 40. pag. 32.
Kleeuann.
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§. I

Dit Kogcidier beweegt zich niet alleen op zodanige wyzen, als de Heer Tab, Cl.

Baker en ik boven gemeld hebben, maar het kan zich ook, naar believen,

geruft en ftil houden. Volgens de waarneeming van den Heer Baker, zou

dit Kogeldier rondsom met korte, bevveegclyke hairen, of borflelen, bezet

zyn, en hy denkt, dat het daardoor, als door Vlosvederen, zyne bcweegingen

ten uitvoer brengt: maar ik hebbe diergelyke hairtjes of borfieltjes aan myne
kogeldieren niet befpeurd, en mcene dat de oorzaak hunner beweeginge in

geheel iets anders gezogt moet worden. Ik houde naamlyk de tedere en

doorzichtige Wratjes, waarmede het Dier bezet is, voor zo veele holle pypjes,

welken dit Infeét naar zyn believen opent of fluit; eii vermoede dat het daar

door het water of de lucht intrekken en weder uitblaazen kan. Gelyk men
ru aan een zogenaamd Vuur -Rad, door de beide Brandpypen, zulk eene

beweeging kan geeven, dat het of links of rechts om zynen as draait; zo

kan ook dit Kogeldier, naar maate dat het op deze of geene zyde, één of

meer kleine pypjes opent, en lucht of water uitfpuit, naar deze of geene

zyde om zynen as draaien; zich ook te gelyk voorover of acliterover, naar

boven of naar onderen, beweegen; wanneer het, door de opening van meer

pypjes, die een evenwydigen of een loodrechten ftand met den bodem van 't

glas, waar in het zich bevindt, hebben, zich tevens beurtswyze een voortdu-

wenden ftoot verwekt; door dit middel kan het dan ook in zyne beweeging

voortvaaren, zonder zich om zynen as te draaien. Byaldien deze myne on-

derftelling, nopens de oorzaak der beweeginge van dit Kogeldier, iemand

niet behaagt, en hy 'er my eene duidelyker en waarfchynlyker verklaaring

van geeven kan , zal ik zulks met dankbaarheid ontvangen : want ik wille niet

beweeren, dat deze beweeging ook niet nog op eene andere wyze volbragt

zou konnen word?n,

S- 14.

Ten tyde der ontdekkinge van dit Kogeldier, vond ik ook nog een ander

foortgelyk Infeft, het welk dezelfde beweeging maakt, en zich op eene

gelyke wyze vermenigvuldigt,' doch het is meer Eirond dan kogelrond, en

ook iets grooter: daar benevens heeft het eene fchoone Violetblaauwe koleur,

welke niet alleen in 't Roozenverwige valt, maar ook dikmaals de koleuren

van den Regenboog vertoont. Ik hebbe, in deze gelegenheid, de befchryving

des Kogeldiers van den Heer Bakf.r aangehaald, op dat men my niet be-

fchuldigen konne, dat ik zyne uitvinding voor de myne uitgeeve; nademaal

hy niet alleen dit Kogeldier, maar ook verfcheiden van myne zogenaamde
Basterdpolypen befchreeven heeft ; die wel in zekere ftukken met de mynen over-

eenkomen, maar ook meer dan dit Kogeldier van myne Basterdpolypen ver-

fchillen. En om die reden hebbe ik geene vergclyking tuflchen beiden willen

3</e Deel zde Stuk. Dddd ' tpaa»
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Tab. Cl. maaken ; te meer dewyl ik daar doe» myne Hiflorie der Polypen flechts ver-

groot zou hebben , die ik veel liever had mogen inkorten. Ik zal het derhalve

voor den genen, die 'er lufl toe heeft, overlaaten, eene vergelyking te maa-

ken tulTchen myne Basterdpolypen , en die van den Heer Baker; geevende

voorts anderen, die zulks nog niet weeten, hier mede te kennen, dat ze hec

bovengenoemde Werk van den Heer Baker ook in 't Hoogduicfch overgezet

konnen leezen*.

S. 15-

Dezelfde Heer Baker heeft nog een ander Dier befchreeven, hetwelk

voor 't bloote oog naauwlyks zichtbaar is; en dat hy, uit hoofde van de

verlcheidenheid der gedaantens, waarin het zich vercoonen kan , denPROTEUs
nocmcf. Ik hebbe dit Infeft tot nog toe niet gezien, maar my is nochtans

een ander Diertje bekend geworden, 't welk ik, om dat het die zelfde Ei-

genfchap heeft, insgelyks met den naam van

Den kleinen Proteus

benoeme. Dan dewyl eenigen myner Leezers mogelyk niet weeten, wat

deze Naam aanduide , zal ik tot derzelver onderrichting alleenlyk nog melden

,

dat de Ouden zekeren Zee -God gehad hebben, van wien zy voorgaven, dat

hy zich in allerhande gedaanten herfcheppen kon. Zyn naam was Proteus %

en van hem. is het Spreekwoord ontleend, Proteo mutabilior, veranderlyker

dan Proreus; waar van men zich bedient, als men van een zeer veranderlyk

Menfch fpreekt.

Myn Proteus is een zeer klein Diertje, en ik hebbe 'er in 't water, waarin

ik het Kogeldier vond, eene tamelyke menigte van ontdekt. Het onthield

zich aan de zyvlakte van 't glas, in 't welke ik het water gedaan had. En

dewyl het zich, alhoewel zeer langkzaam, gelyk andere Dieren, van de eene

plaats naar de andere begaf, en daar by geduurig van geftalte veranderde , zo

moed het my, toen ik dit water door een Vergrootglas befchouwde, nood-

wendig in 't oog vallen. Dan zo dra ik het maar even aanraakte, kromp
het

» Het zelve is in den jaare 1754. te /lugsburg onder den volgenden Tytel uitgekomen:

Herrn Heinrich Baker, Midglieds der königlichen Societat , wie auch der Gefeffchift der

Alterthumer zu Londen, Beytrage zu nuzlichen und vergnugendem Gebrauch und ver-

bejferung des Microscopii &C. Zie ook de Hollandfche Uitgave, bekend onder dea Tytel

van H. Baker, Nuttig Gebruik van 't Micreskoop enz. te Amfterdani 1756.

t 2ie het bovengemelde Werk, pag, 340.
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het ten eerden in de gedaante van een kogel te zamen, en viel ten bodem. Tab. Cl.

Zyne natuurlyke grootte is te zien by Lett. A. op Tab. Cl., en in vergrooting ^^"- "*

by B. Ik bragt 'er eene tamelyke menigte van by een , en zette ze in een
"^ "*'

Horologie - glaasje onder het te zamen gelleld Mikroskoop. Wanneer ze zich

als een kogel te zamen getoogen badden , bleeven ze in die gedaante , tot dat

het Water geen de minfle beweeging meer maakte. Zo dra dit plaats had
veranderden zy geduurig van gellalte; terwyl ik zeer oplettende was, om te

zien, of ze geen bepaalde gedaante aanncemen, en cenig teken van kop, of

ftaart, of pooten zouden laaten blyken. Maar ik hebbe 'er menigmaal

twee of drie uuren naauwkeurig op gelet, zonder 'er iets van te ontdekken.

Eindelyk nam ik voor één dezer Diertjes alleen op zich zelven te befchou-

wen; hoopende langs dien weg deszelfs eigenlyke hoedanigheid beter te zullen

leercn kennen; en toen hebbe ik 'er het volgende van opgemerkt.

S. 17-

Zodanig een Diertje beflaat uit louter ongelyk groote , heldere en doorzich-

tige korrels; welken het onophoudelyk door elkander fchynt te vermengen;
doch welke gedaante hetzelve ook, door deze vermenging , erlangt, de buiten-

randen zyn altoos zo helder, als of ze een byzonderen zoom hadden. Nadat ik

het een tydlang als een kogel befchouwd had, vertoonde het zich in de gedaante

van Lett. C als een klaverblad; doch het duurde geen halve minute of het ^''/'. C.

was aan de Fig. van D. gelyk; een weinig tyds daarna zag ik het in de ^ ^'' ^*

lengte uitgebreid, als by E.\ en deze verlenging duurde zo lang, tot dat het

zich in twee deelen fcheen te willen verdeelen, gelyk ook niet lang daarna

gefchiedde; wanneer de beide deelen FF. zich by G. van een fcheurden. ^'"- ^P
Toen had ik twee Diertjes in plaats Van één , van welken ieder wel haart '" ^•

weder eene andere gellalte aannam, zo als de Figuuren H. en /. uitwyzen. ^«". H.

Om nu in myne Waameemingen niet te dvvaalen, fcheidde ik deze beide'" ^'

Diertjes van elkander, en nam ze vervolgens beurtelings in opmerking; doch
het een meer dan 't ander. Ik behoefde niet lang tewalchten, of myn jonge
Proteus veranderde weder van gedaante , naamlyk in die van K. , en voorts in -^^'^ ^
die van L. Vervolgens kreeg hy eene lange uitfleekende fpits , en verwiflelde ^- ^•

zyne geftalte in die van M. , welke oogenbliklyk in die van iV. veranderde. ^* ^'

Uit deze wierd wyders die van O. gebooren; en toen had hy een paar hoor-

nen als een Hartekop, met ongelyke takken aan de einden, ftaande op een
onregelmaatig lichaam, aan welks achtereinde eene lange fpits uitftak. Hierop
toog myn Proteus zich weder te zamen , zodat hy 'er uitzage als by P, ; voorts Lett. p,

verloor hy zyne hoornen , en veranderde in de gedaante van Q. ; uit Q. in Qj ^- ^^

die van i?. ; uit R. in dit van 5. en uit S. in die van T. Ten laatfte ver- ^^^ *"

anderde hy weder in een kogel, met een hals, F.-, uit dezen hals braakte hy *

eene menigte van tedere korreltjes, /^.; zodat de kogel een vuurfpuwcndcn
Granaat geleeke; en kort daar na verdween ook deze Proteus uit myne oogen.

Dddd 2 §. i8. Al
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T*B. Cl, Al dit bovenverhaalde hebbe ik aan geen enkelen , maar aan meer foortge-

lyke Schepzelen, waargenomen, die zo wel grooter als kleiner waren. Van
den Proteus der Ouden, welke ook de gave van Waarzeggen had, verhaalt

FirgUius in zyne Herderszangen IV^e Boek, vs. 439 enz., dat ^riftaui,
die zyne Honigbyen ongelukkig verlooren had, hem, op den raad van zyne

Moeder Cyrene, in ketens kluiflerde, ten einde hem dus te dwingen, ora

hem te kennen te geeven, wat hy doen moed om zyne Honigbyen weder
deelachtig te worden; en dat Proteus, fchoon zyne kluifters hem niet konden

beletten, zich in allerhande gedaantens te veranderen, echter niet los kon
raaken, voor dat hy ^riftaus het middel, om zyne Byen weder te krygen,

had geopenbaard. Ik had ook mynen Proteus in zo verre gekluifterd, dat ik hem
met eene fpitze veder vaft hielde; denkende, dat ik, door dit middel, zyn

Maakzel wat nader zou leeren kennen; maar ik kon hem niet dwingen my
meer te openbaarcn, dan, dat zyne korrelige zelfftandigheid door een dun

vliesje te zamen gehouden wierd; en toen dit fcheurde, verdween hy uit

myne oogen.

%. 19-

Deze thans befchreeven Proteus doet my nog aan een ander Schepzel ge-

denken, 't welk miflchien met hem onder ééne Clafle behoort, fchoon het

wel honderdmaal zo groot ^y. Ik hebbe hetzelve veelmaals in myne Jeugd

in Thuringerland , in 't zogenaamde Forellen - Beekje , gezien, en ook aan"

anderen getoond, doch nooit konnen weeten, wat het eigenlyk ware. Wan-
neer ik naamlyk op zekere plaats aan het voornoemde Beekje kwam, en eens

op den oever ilampte, fchoot 'er, op het oogenblik, eene foort van een wie

fnoer, dwars over 't Beekje, in eene rechte linie, met groote fnelheid, naar

de overzyde. Dit fnoer had ongeveer de dikte van een bindgaren , en ik kreeg

'er het laatfte einde niet van te zien, voor dat het eerfte aan den anderen

oever was; fchoon het Beekje tufTchen de 8 en 10 voeten breed ware. Als

ik dan over het Beekje naar de andere zyde ging, en ter plaatze, daar ik de

draad had zien aankomen, dampte, fchoot dezelve ook weder, op de eigende

manier, naar de overzyde: dan zo menigmaal als ik zulks hervatte, moeft ik

ook telkens harder (lampen , eer ik het Schepzel weder zichtbaar krygen konde.

Het zonderlingfte hier by was, dat, wanneer ik dezen draad met een ftokje

door midden floeg , de gefcheide ftukken zich terftond met elkander vereenig-

den, en, als een geheele draad, den weg naar den anderen oever voortzet-

teden. Ik poogde, meer dan eens, zodanig een draad met de handen te

grypen, of met eenig vaatwerk op te fcheppen; maar 't was vergeeflch.

Dit Dier, of deze draad, wift altoos myne vervolging, gelyk een andere

Proteus, te ontflippen; zo dat ik de rechte natuur en eigenfchap van dit

Schep-
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Schepzel tot heden toe nog niet kenne; en den genen bedanken zoude, die Tab. Cf.

'er ray eenig nader bericht van wift te geeven. *

• Ik vinde my geheel buiten ibat, om iets naders te melden, van het W3terinfe6li dat da
Heer Röfel, door het Üampen op den oever der zogenaamde Forellen Beek. in de gedaante
van een wit fnoer, zo ylings van den eenen naar den anderen kant zag overlleeken. En
even zo min kan ik Jets bybrengen, ter flaavingc der ontdekkinge van den Heer Guettard,
van een kleinen voor 't bloote oog onzichtbaaren Aardpolyp. Hy heeft denzelven, gelyk
in het I. Deel der Memoires fur diferentes parties des Sciences et des Arts, par Mr.
Cuettard de l' Acad. Royale des Sciences, Tom. I. Paris 1768. 40, pag. 80. te zien is.

toen reets voor 22 jaaren, op zeker foort van Mocderkruid, { Espargouttt , Matricaria ,)
met vliezig Zaad, en ecne purperen bloem voorzien, door een Vergrootglas ontdekt; en 'er

alle Keweegingen van een Waterpolyp aan opgemerkt. Doch ik ben, zo in 't eene als in 't

andere opzicht , tot nog zo gelukkig niet geweeft . van deze Schepzeltjes te ontmoeten.
De Heer Guettard had den beroemden Heer de Reaumur kennis van zyne nieuwe ontdekking
gegeeven . die ze terftond aan de Academie openbaarde : doch Guettard was zo befcheiden

,

dat hy zyne gedachten voor niet hooger, dan voor een vermoeden gehouden wilde hebben,
tot zo lange, tot dat ze door nadere Waarneemingen beveiligd wierd. De Heer Coeze in

Quedlinburg heeft de Opmerking van Guettard, nopens dezen kleinen Aardpolyp, iu 't

Hoogduitfch overgezet, en ze als een Aanhangzel by de Overzetting der Tre'mbleyfche
Gefchiedenis der Polypen, van pag. 559 tot 572. gevoegd. Ik wenfche met hem, dat,
byaldien de een of ander Natuuronderzocker eenigc kondfchap had, van zodanig eenen,
boven de Aarde en op de Planten te vinden, Polyp, en zo 'er meer Waarneemingen om-
trent gedaan waren, die de gedachten van Guettard beveftigen konden, dat zulks, tot eer
van onze Eeuw , openlyk bekend gemaakt mogte worden. Ilier door toch zou men konnen
bewyzen, dat we niet alleen Polypen in 't Water en onder de Aarde, maar ook boven de
Aarde hebben; en dat wy veelligt. dit op goede gronden fteunende, ten laatfte in onze
Tuinen en op onze £ooinea cok nog PolypcQ zallea konn^ vinden.

Klbeuann^

Einde van het Derde Deel»
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