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BESCHRYVING
DER

£> I E R E 'K

VIERDE A F DEELING,

De VISSCHÈN.

L HOOFDSTUK.
Die Eigenschappen der Vijjcben in 't algemeen.

Kunne menigte in 't Noorden. Bepaaling in on*

ze Provintiën omtrent den Vifchvangft. Hunne

Voortteeling. Het Zwemmen: de Lugtblaas-

jes , Schubben > Kieuwen , Vinnen. De uiU

en inwendige Gejlalte. De Zintuigen van dé

Smaak, Reuk, Gehoor en Gezigt, in dezehen.

Alles door de nieuwfte Waarneemingen opge*

helderde

^#:<4>»:#^nder de Dieten verdienen de Vis*

# * * * # fchen niet minder opmerking dan

V *O * V eenige anderen , in verfcheide

2Ë * 1 * Ë opzigten. Hoe eenvoudig . ook
lwW'>*»F hunne Geftaltezy, voor 't Oog;

de Manier , op welke zy leeven en voortteelen *

maakt de Wysheid van den Schepper openbaar >

die hun niet zo zeer tot Vermaak >* als tot Nut-

h Deel. VIL Stuk, A tig*



Eigenschappen

STUK.

Naamsre
den.

IV. tigheid van den Menfch fchynt te hebben voort-

Afdesl. gebragt. Een Gefchenk te dierbaarder , om

TT
*• dat het ons geen zorg baart dezelven op te

Hoofd-
„ .7 . „ ,

voeden, en maar weinig moeite koft, hun te

vangen. Niettemin verftrekken de Wateren van

het geheele Aardryk, daar door, tot een onuit-

putbaar Voorraadhuis of Magazyn , van Spyze

niet alleen, maar ook van andere Behoeften.

De benaaming van VifTchen is, oudtyds, tot

alle Dieren , die in 't Water of in de Zee lee-

vcn , uitgeflrekt geweeft. Naderhand heeft

men denzelven bepaald tot alle Zwemmende

Waterdieren; doch Ray was reeds van oordeel,

dat men dien naam , om eigentlyk tefpreekeri,

niet toepafTen moefi dan op de zodanigen , die

door Kieuwen ademhaalen en maar ééne Hol-

ligheid hebben in 't Hart. Niettemin voegt hy,

om de gewoone Manier te volgen, de Walvis-

fchen en dergelyken, die Longen hebben, ook

onder de VifTchen; hoewel hy erkent, dat de-

zelven , behalve de uitwendige gedaante , de

Hairloozp Huid en het Zwemmen , byna niets

gemeens met de VifTchen hebben , komende

voor 't overige met de Viervoetige Dieren over-

een. Met regt heeft Ltnn^üs dan deeza be-

trokken tot de Afdeeling der Zoogende Dieren.

Wat de Kraakbeenige VifTchen aanbelangt ,. de*

zelven zyn daar door niet alleen , maar ook

door hunne ongefchubde Huid en zeldzaame

ja monftreufe gedaante , maar wel inzonderheid

om dat zy , in plaats van Kieuwen , een Soort van

Lugt-

l



DërVisschen* 3.

Lugtgaten uitwendig hebben , van Linn^üs tot jv<

de Dieren van beiderley Leven of tweeflagtige, Afdeel.

van de voorgaande Afdeeling , betrokken. Van h

deeze beiden maakt de Heer Brisson ieder een STUK#

byzonder KlafTe , en Guonoviüs betrektze ,

wederom, altemaal onder de Viffchen.

Wy verftaan door Viflchen zodanige Water- Kenmerken*

idieren , die met vrye Kieuwen , uitwendig zigt-

baar, Ademhaalen; die Vinnen hebben en mee

Schubben bekleed zyn ; doch met geen Lede-

maaten , Armen of Pooten , geen uitwendige

Teeldeelen, Ooren noch Oogleden, voorzien.

Het Water , dat een Element is , waar buiten

zy , in 't algemeen , niet , of niet lang , kun-

nen leeven , maakt een ander Kenmerk uit*

Sommigen huisveften in de Zee 5 anderen in

Meiren , doch veelen beminnen de Rivieren

,

en komen daar hunne Kuit fchieten % gelyk de

Salmen; anderen gaan, ten dien einde, uit zoet

Water naar Zee , gelyk de Aaien. Sommigen

onthouden zig by de Oppervlakte, anderen laag

by den Grond; eenigen zwemmen Schoolswy-

ze, anderen op zig zelf.

Onbefchryfiyk groot is de menigte van Vifch woonptats,

in het Noordelyk gedeelte van den Oceaan,

Men rekent dat de Viflchery van Salm, Steur 9

Leng, Kabeljaauw, Schelvifch, Makreel, Heil.

botten, Haringen, en anderen Zee-Vifch, aan

de Kullen van Noorwegen, jaarlyks wel een

Millioen Ryksdaalders opbrenge. Verfchelde

Scheepslaadingen Kabeljaauw komen jaarlyks ,

ldeel. VH..STUK, A 2 uit



4 Eigenschappen

IV. uïc Ysland, te Koppenhagen en Glukftad adiï,

Afdeel. jk fpreek thans niet van den Kabeljaauw-Vangft

*• op de Terreneuffche Banken , noch van de groo*

stuk. te cn kleine VifTchery der Nederlanderen ; daar

ik , op zyne plaats , van gewagen zal,

vang(L De manier van Vifch te vangen is , naar de

verfcheiderley Landaart en Omftandigheden ,

grootelyks verfehillende. Men kanze fomiyds

met de Hand grypen: een Manier, hoe een-

voudig ook , die een groote behendigheid ver.

eifcht. Van de Negers en Indiaanen wordt de

Zee-Vifch , die wat groot is , dikwils met Py-

len , Javelynen of Werpfpiefen gefchooten.

Het vangen met een Hengel of Hoek kan van

, de kleinften af tot in de grootften byna, van

de eigentlyke VifTchen , plaats hebben. Om
kleine Vifchjes op de Gambia te vangen, wordt

van de Negers , aldaar , een foort van lange

Korven gebruikt, die open zyn en met eemg

Aas voorzien. Het Vrouwvolk fchept daar me-

de de Vifchjes uit het Water , die dan in een

Houten Mortier gedampt worden tot een Deeg,

waar van men Ballen maakt, welke, onder den

naam van Stinkvifch, hun het geheele Jaar tot

Voorraad (trekken.

Van de verfcheiderley Soorten van Schakels,

Schrob- en Treknetten of Zegens , 't zy met of

zonder Zak , die 'er tot den Vifchvangft in ge-

bruik zyn , zal ik niet fpreeken. Alleen merk

ik aan , dat veel van dit Tuig dienen kan om
de Binnenwateren byna geheel van Vifch te be.

roo*



DER V I S S C H E Hé 5

roöven , 't welk zo zeer geen plaats heeft met iv^

Fuiken of ftaande Netten , die in 't Noorden Afdeel«

zeer veel gebruikt wordenden tevens tot Hou- H
J#

wers dienen , om den. Vifch levendig te be- «tuk/
waaren. Wanneer menze 'er uit neemt, wordt

altoos één , tót Lokvifch , daar in gelaten (*). .

Veelal plaatst mendeeze Fuiken voor enge pas.

fagien 5 daar het Water doordroomt , gelyk

• hier te Lande by Schutiluizen en in Molentog-

ten , of elders daar een fterke Stroom is. Op welk

. een wyze deDuikerganzen in Noorwegen worden . .

gebruikt y om den Vifch in de Fuiken van een •

Vifehhuis te jaagen, heb ik reeds gemeld (j)# .

Verfcheide bepaalingen zyn 'er , in ons Land , Bepaahngen

omtrent de Viffchery , gemaakt. Sedert alle de^HoS^
Binnen-Wateren , in Holland en WeÜfriesland,

verpagt geworden zyn, mag door de genen,

die 'er geen Regt toe hebben of Partikulieren,

zo genaamd , nergens gevifcht worden , in ge-

meen Water, dan met de Hengelroede. Ook

is het Viffchen met Sehrobnetten geheel ver-

booden , en , op dat de jonge Vifeh niet opge.

vangen zou worden , moeten de Maazen der

Netten , daar de bevoorregten mede Viflehen %

van een behoorlyke wydte zyn : naamelyk die

der Vlowjoen van 18 Overgangen of p Maazen

ia

(*) Zie de Befchr. der JFifdjessaiint ynö

ïïW$<®zbtmfi}$.Stokb. Verh. XV, Stuk. bï
c

(-f) Zie 't V.. Stuk deezer NatuurL Hiftorïe, bladz;. jfo

h VlLKI: VII. STUK. A 3



6 Eigenschappen
IV. in een El; die der Schakelen van 22 Overgan-

Afdeel.
gen f XI Maazen in een El; die der Zegens

TT
J
- van 18 en de Kuil van 18 tot 2^ Maazen. die

Hoofd- _ __ °

stuk. der Fuiken van 21 Maazen, der Kubbens van 26

Maazen , en het Scbutwand , daar het gebruikt

mag worden , moet de wydte hebben van Ha-

ringwand. In de Maanden Maart , April of

• Mey, mag met geenerley-Vifchtuig, van Net-

ten , ja zelfs niet met de Hengelroede of eenig
,

ander Inftrument , gevifcht of Vifch met de

hand gegreepen worden, behalve Steur, Salm,
t

Elft , Rivierfpiering , Aal , Paaling , Both ,

Schol, Houting of Garnaat, en zulks alleen mee

Korven , Fuiken of Netten , daar toe en tot

geen andere Viiïchery bekwaam, op de boete

van 25 Gulden voor de eerfte en verbeurte van

de Schuit., Wand en 'tVifchtuig, voorde twee-

de maal. Voorts mag , zelfs in de andere Maan-

den, in de Rivieren niet gevifcht worden met

eenig fleepend Wand , agter Schepen of Schui-

ten vaft gemaakt , noch met Schutwand , dat

de geheele breedte der Wateren bezet; noch

met Schakels of Vlouwen van Zyde gebreid:

uitgezonderd in Weftfriesland en het Noorder

Kwartier, alwaar het Zyde Wand wordt toe.

gelaten. Niemand mag met Hoekwand , Scheer-

wand, Kardeeleri, Fleuren, of op eenige an-

dere manier , met Groey- of kleine Vifchjes

viflehen. Na Zonne Ondergang mag zelfs niet

gevifcht worden met Vlouwen, Fuiken, Pui-

ken, Aalkorven , Dobbers en Poeren, uitge-

zon-
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zonderd in ftroomende Rivieren , alwaar het vis- iv.

fchen naar 't Gety moet worden gereguleerd, Afdee^

of in Weftfriesland en 't Noorder-Kwartier, al- u
lt

waar zulks op Spiering, Aal en Paahng, met stuk.

verlof van den Magiftraat , mag gefchieden.

De Baars, die ter Markt gebrag: en verkogt

wordt, mag niet minder dan $% Duim, de Voorn

niet minder dan 6, en de Pos niet minder dan

4§ Duim, Rynlandfche Maat, lang zyn, met

Kop en Staart gemeten. Alles volgens de ver.

nieuwde Keure en Ordonnantie , der Staaten

van Holland en Weftfriesland , op het Viflchen '

in de Binnen-Wateren en Rivieren, van den

16 February des jaars 1709 (*).

In dit Plakkaat wordt den Viflcheren op het op het re

Ye, Pampus en in de Zuider-Zee, toegelaten d^-zeeV
1""

te mogen viflchen met zodanig Wand, als al-

daar van oucls gebruikelyk was gëweeft. In 't

jaar 1687 was ? ten opzigt van het viflchen

in 't Ye en andere buiten-Wateren , vaftge*

iield, dat de Maazen van de Zetnetten niet

naauwer mogten zyn, dan van 11 Overgangen

in een El , en moeften die Netten gezet wor^

den regt van de Wal af; ook mogt men geen

Vifchtuig gebruiken , dat van Zyde was ge-

breid (f). De Provinciën van Holland en Gel-

derland maakten, in 't jaar 1683, ee& Over,

eenkomft , ten opzigt van het viflchen in de

Zqi*

(*) Groot PUkkmtb, V. .Dfjel. blatk. 1573,

(t)
J

t zalfde, iv. fis^L,, hwh^asm* >

LDEÏX, VII, STUK* A 4



g Eigenschappen

IV. Zuiderzeejingevolge van welke hunne Ed. Groot

Afdeel. mogende het gebruik van Zyden Wand ver-»

ï- booden; doch de Viffchers, van Monnikendam

$t°uk~ en andere plaatfen in Waterland, vércoondea

aanftonds, dat die hun èenigfte beftaan en Koft-

winning was en veele jaaren was geweeft ; waar

op het hun toegedaan werdt , daar mede te

viffchen aan de Kullen van onze Provincie y

doch niet aan die van Gelderland (*). De Bur-

gers van Enkhuizen hebben niet alleen een by-

zonder Regt , om te viffchen, in de Wateren
' binnensdyks, het Grootjlag genaamd, maar hun-

ne Vrydom ftrekt zig buitensdyks uit, naar de

kant van Hoorn tot aan de Nek, naar die vaci

Medenblik tot aan den Arm , en een Myl 't

Zeewaards in , ten Zuiden ; alwaar aan die der

omleggende Plaatfen verbooden werdt te vis-»

fchen of Netten te fteeken , door Koning Phi-

lips , die dezelve noemde onze ViJJchery, alsbe-

hoorende tot zyne oude Regten en Domei,

een (f),

aan de In de Zeedorpen van Holland was het ge*

loikjiT;

Van
bruikelyk geweeft , dat niemand vifchte mee

kleiner of paauwer Netten , dan Scholwand ,

zynde gebreid op een Spaan van Agt-en-twin-

tig ; v/aar door de Viflchery in fleur werdt ge-

houden , buiten vernieling van kleine en oneet*

baare Viffchen : doch fommige baatzoekende

Men-

(*) 't Zelfde DEEL. bladz. 1358, 1359 , 1361.

{ (t) Grm Tl&kktb* II. Dee;l en Hwdv, v, Enkhuizen, bl, 343,
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Menfchen met naauwer Soort van Netten, ja jy

ipet Scbrpbnetten , aldaar begonnen hebbende te Afdesl,

viffchen ; 't welk ftrekte tot mine van den Vifch, I.

dewyl zelfs het Zaad daar door ten onbruik **00FD-

werdt gemaakp; zo is door hunne Ldele Groot,

mogende , by een vernieuwd Plakkaat , in den

jaare 1687 , uitdrukkelyk verbooden (behalve

dat men viffchen mag met Tongen- Wand , gebreid

op een Spaan van de 32,) eenig naauwer Net-

ten te gebruiken, dan op een Spaan van volle

28 gebreid zynde; noch zelfs met die Netten,

zo door 't inhangen van zwaarte als anders tot

Schrobnetten gemaakt zynde, te viffchen, op

de verbeurte van de Schuiten en nog 600 Gul-

dens Boete , daarenboven (*). Wat de Regle-

menten omtrent de Groote Viffchery of Ha-,

ringvangft deezer Landen , en den Kabeljaauw-

Vangft op het Dogger*Zand en elders in Zee

belangt , daar van zal ik in 't vervolg fpree-

fcen.
•

In het Reglement van wylen zyne Doorlug^mdeProvin-

tïge Hoogheid op de Houtvefterye in Vriesland, vSshnd
den 30 January des jaars 1750 in 's Gravenhaa- GKmin£eii«

ge gearrefteerd, is ook de Viffchery der Bin-

nenwateren, aldaar, begreepen (f)* Even zo

vindt men de Keuren daar omtrent in het Re-

glement van wyleri haare Doorlugtige Hoog-

heid, op de Jagt en Viffchery, inde Provincie

vap

(*) 't Zelfde Deel, bladz. 1363.

(t) Nederl. Jaarboeken van 1750, bladz. 4^
J. Vz%u vil. Stuk. A J

en
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IV. van Groningen en de Ommelanden, op 't Vor-

Afdeel.
flelyke Lufthuis Dieren gegeven, den 2 Au-

„ guftus des jaars 1752 (*). De verbooden tyd

stuk. wordt, in de eerftgemelde Provincie, gefield,

vyf Weeken voor en een Week na Mey;

in de laatftgemelde , drie Weeken voor en drie

Weeken na den eerden Dag van Mey. De

Maazen der Netten moeten haar behoorlyke

wydte hebben , volgens de maat der Schilden

,

die aldaar ter Sekretarye van de Steden en

Heerlykheden zyn beruftende. Ook wordt het

Dobberen of Hengelen met leevende kleine

Vifchjes , in beiden , volftrekc verbooden. Nie-

mand mag eenige Vyvers , Wateren of Graften,

befmetten of vergiftigen , of eenige andere

verboodene Praktyken gebruiken, om den Vifch

te vangen of te vernielen, op de Boete van

100 Guldens in de Provincie van Groningen en

in die. van Vriesland op de Boete van 20 Gul-
#

dens, benevens Lyfftraffe naar goedvinden van

den Regter.

Kwaad- 't Is bekend, dat 'er, behalven het grypen
water.

met ^ gancjer] oncjer Water, verfcheide Ma-

nieren zyn , om al den Vifch , uit zekere Rivier

of Meirtje , te doen boven dryven , en dus

met gemak te vangen zo veel men wil , of ook

te doen derven. De Amerikaanen weeten zulks

te doen door middel van zeker Hout, waar

mede zy zelfs het Water zodanig bederven,

dat

(*) Dezelfde van 17;*, blaclz, 134$.
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dat het voor den Menfch Vergiftig wordt, Het iv.

Water te Amfterdam , dac uit Rivier- en Zee. Afdeel.

Water is famengefteld, heeft ook fomtyds die ' r

Eigen fchap , dat het de Viffchen doet boven Stuk.

dryven , en dan wordt het Kwaad Water genoemd.

Miffchien komt dit door zekere Zwavelagtige

uitwerping van den Moddefigen Grond (*)•

Voorts kan men door middel van zekere kleine

zwarte Boontjes, die men Kokkels % en ook * Coccuii

wel , om deeze reden > in 't Hoogduiefch Fifcb.

Kórner noemt , (wordende ons uit de Levant toe-

gebragt 5 ) in 't Water te werpen, de Viffchen

dronken maaken, zo men 't noemt. Tot hec

vangen der Forellen , in Duitfchland , maake

men, daar toe, fomtyds van ongeblufchte Kalk

gebruik.

De gefchubde Viffchen zyn , in 't algemeen

,

niet alleen eetbaar , maar ook een gezonde Spy-

ze ; weshalve het Eeten derzelven aan de Israë-

liten werdt toegelaten. Op fommige plaatfen,

egter, fchynenze nadeelig te zyn. Het meefte

deel der Viffchen van Visie de Providence , een

der Bahama-Eilanden, zegt zeker Schryver (f),

veroorzaakt zwaare Pynen in de Gewrichten,

aan d'e genen die 'er van eeten : Pynen die eeni-

gen tyd duuren en op
?

t laatit eindigen met een

Jeukc

'(*) Dit denkbeeld wordt rtiy daar door bevertigd , dat in

de Doodc Zee , welke, gelyk men wéét, fterk met Jooden-

lym (Bitumen) is bezwangerd, geen Vifch kan leeven.

(|) Lettre a ï'Auth. des Tranf% TM. dans les ColkB.

Academique s. Tom. IL p, 412,

I. Deel, VII, Stuk,
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IV. Jeukt van twee of drie dagen. Onder ViflTchen

AFbEBL. van een en dezelfde Soort, Gedaante en Groot-

rx
I#

te , vindt men 'er die Vergiftig zyn , en ande-
Hoofd-

, . n . , ,

stuk. ren die geen het minfte kwaad doen : ook heb-

ben de eerftgernelde de zelfde uitwerking niet,

op allen die *er van eeten. Ik heb niet verno-

men, getuigt de Schryver van dien Brief , dat

5
er iemand door geftorven zy: de Honden en

Katten eeten doorgaans het overblyfzel zonder

nadeel : maar de Menfchen , die er eens onge

mak van gehad hebben , voelen hunne Pyn t'el

kens vernieuwen, wanneer zy 'er van eeten

fchoon het zelfs van de minftfchadelyken ware,

Aart der £)e Geneeskundigen , die over de natuur en
Vilichen.

hoedanigheid der Villchen , inzonderheid van

de genen die op onze Tafels komen
, gefchree-

ven hebben , getuigen , dat dezelven , in 't al-

gemeen , voedzaamer zyn en gezonder dan Wor-

telen, Kruiden en Vrugten; hoewel Vifch, ten

dien opzigte , geenzins in vergelyking komt

by Vleefch. Niemand twyfelt , dat zy veel Wate-

riger en Slymiger zyn: weshalve Hippocrates den

Vifch aanmerkt als een Voedzel van weinig zelf-

flandigheid. Ióditopzigt, egter, wordt de Zee-

Vifch beter geagt dan die der Rivieren , en die uit

diep Water overtreft den genen , zelfs , die

aan de Stranden gevangen wordt. Men wil dat

de Zee-Vifch , in 't Verfche Water , onfmaake-

lyk worde , niettegenftaande hy daar in Vetheid

tpeneemt, en zulks is, zekerlyk, ten opzigc

vandeSalmen waar. Qndertuflchen overtreft

de



dêrVisschek. 13

de Rivier-Vifch , grootelyks , dien der Meiren jv
en ftaande Wateren ; gelyk wy dit in de Baars Afdeel.

zien , die in fommige Meiren een grondige fr

Kleur en Smaak aanneemt. De Karper , we-
Stuku

%

derom , wil in Meiren en Modderige Slooten

wel gevangen zyn. De ïjbrellen
f welker lek-

kerheid alles te boven gaat , vindt men nergens

tlan in Beeken en Rivieren.

De Lekkerheid > ondertuffchen , is juift het

teken niet van de gezondheid of verteerbaar*

heid der Viffchen. Aan dit laatfle kan , bo-

vendien , ten goede of ten kwaade, door de

Bereiding veel worden toegebragt. Het zouten,

droogen en rooken, maakt den Vifch niet al-

leen duurzaam , maar bekwaam töt Spyze voor

Arbeidsluiden en Menfchen die zig fterk be-

weegen , in wier Lighaam de verfche Vifch te

fchielyk verteert en verrot. Dit laatfte vordert,

in allerley Geftellen , dat men denzelven met een

bekwaame veelheid van Zout kooke. Door 't

braaden aan 't Spit, of op den Roofter, wordt

de hoedanigheid van den Vifch zeer verbeterd

,

gelyk ook' door 't bakken in de Pan ; hoewel

de fterke roofting van Boter of Olie , waar in

men ze bakt , een onbekomelykheid te weeg

brengt voo,r zwakke Maagen; indien men geen

Azyn, Limoenfap, of dergelyke zuure Dingen

en Toefpyzen , tot tempering gebruikt, Eerfl:

gebraden , dan geftoofd en met Speceryën

toegemaakt, kan men van den. Vifch Geregten

laaten bereiden , die in gezondheid niet alleen

,

I. Deel. VU. Stuk, • maar
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IV. maar ook in lekkerheid uitmunten. Den Kloos-

Afdeel.
cerijngen en anderen, in de Koomfcbe Landen,

Hoofd is zuIks zeer Sewoon -

stuk. ' Schoon men, in 'c algemeen, de. Mannetjes

Het Lubben. mee (]; agt van wegen de Hom , zyn doch de

Kuiters, naar fommi^er oordeel , lekkerer van

Vifch. Nieis gaat \ hier te Lande , boven Speen-

baars. Een Engelfchman heeft , voor éenige

. Jaaren, het Middel uitgevonden om den Vifch,

l)et geheele Jaar door , die zelfde hoedanigheid

by te zetten , en denzelven altoos gevoed en eet-

baar te maaken. De Heer Tüll , van wien

deeze Uitvinding is , heefc zulks in 't werk ge-
'

field, zo wel op Hommers als op Kuiters,

en merkt aan, dat de befte tyd, daar toe, ee-

nige Weeken na de Zaadfchieting zy, Hy
maakte den Vifch een opening in de Buik, en

fneedt de Zaad vaten voorzigtig door, naaijende

vervolgens de uitwendige Wond met Zyde we-

der toe, en laatende den Vifch dan zwemmen.

Eerft hadt hy zulks in 't werk gefield , om de

groote vermenigvuldiging in zyne Vyvers voor

te komen (*).

voorttee- Difbrengt my , thans, tot het onderzoek
}mg

van de Voortteeling der Viffchen ; een Zaak ,

welke de Heer Linjs^eus als nog duifter aan-

merkt (|). Het algemeen Gevoelen is geweeft,

dat

(*) Zie het I. DEEL. der Uitgez. Verband. Ann. 1757.

bladz. 389.

(f) Generatio Pifcium etiamnmn obfcura eft, Syft. Nat*

Ed. X. p. 2+1,
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dat 'er in de Viflchen geene Paaring, of lig- IV.

haamelyke Vermenging van de beide Sexen ,
Afdeel.

plaats had ; doch de Ondervinding van den ge- u
melden Engellchman toont het tegendeel. Ook stuk.

zou 'er een weezentlyke Coïtus , en uitwendi-

ge Teeldeelen , in de Salmen zyn waargenornen

;

waaruit men befluit, dat de Eijertjes derzelven

.bevrugt worden , terwyl zy nog in 's Moeders

Lighaam zyn (*). Zie Hier , wat de Heer de

Büffon dien aangaande zegge.

• „ De Mannetjes Viflchen naderen het Wyfje, volgens de

„ ten tyde van het Kuitfchieten : het fchynt

„ zelfs dat zy zig Buik tegen Buik wryven:

„ want het Mannetje keerc zig, fomtyds, op

„ de Rug, om den Buik van het Wyfje te

„ ontmoeten; doch niettemin heeft 'er geene

3, Koppeling plaats , dewyl het noodig Lid daar

„ toe hun ontbreekt , en , wanneer de Man-

3, netj.es Viflchen het Wyfje zodanig naderen,

„ gefchiedt zulks niet, dan tot uitfpreiding van

„ het Vogt , 't welk in hunne Hommen

3, vervat ware, op de Eijeren van Kuit, die

3 , het Wyfje dan laat loopen. Het fchynen

*, de Eijeren te zyn, die hun aantrekken, meer

3, dan het Wyfje : want , indien hetzelve op-

„ houdt met Kuit fchieten, laat het Mannetje

,, haar vaaren , en volgt driftig de Eijeren,

die3)

(*) Zie het Vertoog over de Paaring en Voortteeling van

den Salm , in het I-V. DEEJU der. Uitgez* VerhandeL Axm»

*7S9> bïadz. 236. •

I.Deïl. VII. Stuk,



15 Eigenschappen
IV, „ die door den Stroom weggevoerd of doof

Afdeel. m den Wind veritrpoid worden, • Men ziec

k „ hem honderd maal heen en weer gaan

,

stuk. 99 °P a *'e plaatfen , daar Eijeren zyn : t is ze-

„ kerlyk niet uic Minnedrift jegens het Wyfje,

iy dat hy zig alle die beweegingen geeft: 't is

„ te verwonderen zelfs , dat hy haar dikwils

„ niet eens kenne : want men ziet hem zyn

>5 Vogt uitfpreiden over alle Eijeren die hem
' „ voorkomen, en dikwils voor dat hy het Wyf-

„ je ontmoet heef: (*)." #

Zie daar een zeer aanmerkelyk verfchil , tus-

fchen Waarneemingen en Waarneemingen.

Terwyl ook de Autheur van het zo even ge-

dagte Vertoog verzekert , dat de Salmen niet

alleen een VuVoa , maar de Hommers zelfs een

Penis hebben , die, door drukking op den

Buik , drie agtfte Duims lang uitkomt , en

v/aar de Hom dan uitloopt ; zegt de Heer

LinnjEUs , aangaande de VifTchen in 't alge-

meen , dat hun zo wel de Vulva als de Penis

ontbreekt. Tot opheldering, van het geheele

ftuk der Voortteeling , in deeze Schepzelen

,

zal ik hier , derhalve , de verftandige en naauw-

keurige Aanmerkingen van den Heer Stelle-

rus, uit de Verhandelingen der Petersburgfche

Akademie (f) , mededeelen,

» Van

(*) Hift. Natur. Gen. & Partk. %. Edit. a Paris in Oc-

tavo. Tom. III. p. 46 1.

(|) Nov. Comment. Acad. Sc, PttropoL Tom III. Kxixu

1753. p. *o5.
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35 Van alle Walvifch-aartige en Kraakbeenige \\\

3, Viflchen, die een leevend Jong zonder Ey, Afdeeu

„ of in een Ey beflooten, voortbrengen, heb- H
3, ben de Mannetjes de Werktuigen tot Voort- stuk.

"

„ teeling uitwendig blykbaar, en hun Lighaam Aanmeiitfa*

,, is tot de Paaring gefchikc. Hunne Koppe- stelle*

3, ling gefchiedt zodaniger wyze ,dat het Wyf*
RUS '

3, je agterover , op de Rug legge , en het Man*

3, netje, welk haar komt dekken , in dat onvafte

„ Element des Waters, met de Vinnen van*

„ ge; terwyl de aanhangzels by de Schaamdee*

,3 len , of de breede en van boven rouwe Ge-

9 , ftalte , of ook het ondereen ftrengeleö der

3, Staarten, gelyk in de breede Kraakbeenige»

„ een beletzel is voor 't afglippen. De ge*

3, nen , die Graatïg en Kraakbeenïg zyn , en

„ Kuit fchieten , hebben wel Eijerftokken en

3, Zaadblaasjes , doch alle uitwendige deelen

„ der Voortteeling ontbreeken hun.

3, Daar, mi, alle Dieren door eenïge aandoe*

>, ning van Welluft tot de Paaring, en byge^

3, volg tot voortplanting van hun Ras, worden

„ gedrongen ; zou dan de Matuur dit vermaak

,

3, deeze Viflchen alleen , onttrokken hebben ?

33 Geenszins. Dat zy , fchoon een zeer lan*

d 3 gen tyd niet Paarende 5 evenwel een duur-

33 zaame aandoening van Welluft hebben , be-

„ wyz' ik door het volgende, i. De Mannen

*, jes hebben veel grooter overvloed van Zaad

„ en de Wyfjes meer Eijeren , dao de Viflchen

>, die leevende Jongen baaren. Sommigen ftor-

I.DEel, VIL Stuk, B & tm,
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IV# „ ten dit alles uit , en worden , na het Schie-

Afdeel. „ ten , ledig van Hora gevonden. 2. Hun
I. 3, vermaak is zo groot, dat de Salmen geen

H
st°Jk' » Voedfel in 't geheel gebruiken , en de ondie-

3, pe plaatfen zoeken 3 om door geduurige wry-

„ ving zig van hun Zaad te ontladen, tot dat

3 , zy 3 door gebrek van Voedfel en Welluft uit-

3, geput , geheel vermagerd fierven. 3, Van

3, de VifTchen, die in de laate Herfft hunne

3, Kuit fchieten , worden des Winters de Wyfo

3, jes, alleen, van Zaad ontbloot gevangen* De

„ Mannetjes en Wyfjes , beiden 9 begeeven

„ zig tegen den Winter naar diep Water, en

3* worden niet alleen door weinig beweeging

33 en Slaap vet, maar herftellen ook, door on-

* tnutia » derling Byflaapen % hun Zaad, om zig in

Aceubitu ^ je Herfft weder naar den Oever en ondiepe

.33 plaatfen of Zandbanken in Zee, te begeeven,

„ Wegens de fchieting van Hom en Kuit wor-

,, den fommige ook gevangen, en teelen, ge-

3, lykik in de Kabeljaauwen waargenomen heb,

„ in 't Voorjaar voort , verfchuilende zig in de

3, Zomer en Herfft.

3, Terwyl, nu, de Zaadblaasjes enEijerftok-

3, ken zodanig gezwollen zyn , dat 'er niets

3, meer in kan 3 herftellen zy 5 door het over-

33 fchot van Voedzel , hun Vleefch en Spieren.

3, Dit gefchied zynde, begint het Zaad te vloei»

„ jen, wordt dunner, prikkelt de Uitwerpbuis-

,, jes in de Navel , en maakt aldaar een Jeu-

„ king3 die de Viffchen uit de Diepte naar de

„ On.
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„ Ondiepten lokt om de Welluft der Voort- IV#

„ teeling te genieten. Evenwel heeft de mil-
Afdeel-

„ de Natuur gemaakt , dat zy , tegen de ge- HoopD,

„ woonte van andere Dieren , op deezen tyd , stuk.

„ de eenigfte wanneer zy gevangen kunnen

,3 worden, wel gevoed en fmaakelyk zyn.

„ Dat de Sluitfpier van de Navel der Vis.

3, fchen door de uitvloeijing van het Zaad ge-

„ prikkeld worde , blykt niet alleen uit de

„ zwelling van dat Lighaamsdeel , maar ook

3, uit een zekere Gitting en Scherpheid , ten

35 minden uit de zeer bederflyke natuur van de

„ Kuit en Hom. De Kuit , fchoon op het zorg-

3, vuldigfle gezouten of gedroogd , kan niet

3, lang bewaard worden, of zy wordt garllig.

„ Dat 'er een Zwavelagtigheid in zy, blykt

„ daar uit, dat de verfche Kuit der Zee- Vis.

„ fchen by nagt licht geeft, gelyk de Pbospbo*

3, rus 9 't welk onder het droogen allengs over-

„ gaat (*). Ook is dit waarfchynlyk , doordien

3, de Hom der Salinen , by Zomer , in het

3, Land van Kanufchatka , raauw gegeten zynde,

„ Buikloop verwekt , gekookt zynde weekly-

3, vig maakt. In de warme Landftreekea ont-

„ ftaat , uit het eeten van de Hom of Kuit der

„ Salmen, een gevaarlyke Rooloop , die dik-

„ wils

(*) Dit waar zynde , zou men hier een immer zo waar-

fchynlyke reden in kunnen vinden van het Vim. en der Zee,
aan de Stranden, op zekere tyden des Jaars,

5

t weik ibmmi-
gca aan zekere biertjes , anderan aan een Olieagtigheid toe-

fchryven. Zie 't VI. Deel der Ui' ezigte Ferh&ndelm&en*

1. djrel. vu. ,stuk. B 2
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IV. „ dikwils doodclyk is, gelyk de Kalmukken my

Afdeel.
^ berigt hebben. De Itaelmani derhalve, boe-

l-loom- >> wel zy naar de Kuit van Salm , gekookt, zeer

STÜK>
99 graag ZYD 3 durven die egter , fchoon gedroogd

„ zynde , niet raauw , en de Hom in 't geheel

„ niet eeten, noch raauw noch gekookt , vree-

,3 zende daar door tot Byflaapen onmagtig te

3 , worden , en niet zonder reden , dewyl een

„ (lerke Afgang weinig daar toe aanmoedigt.

„ 't Gene de wydvermaarde Linn^eüs in de

„ Karpers waargenomen heeft , dit befpeurde

* Coregoni „ ik ook in de Houting * en Salmen: te wee-

„ ten , dat de Wyfjes zeer gretig zyn , om

5 ,
de Hom in te (lokken met den Bek. Boven^

3, dien heb ik waargenomen , dat de Mannetjes

33 ook de Kuit eeten. 't Is 'er ver van daan ,

„ dat ik dit als een gevolg zou aanmerken van

,3 't onderlinge MinnefpeL Veeleer vermoed

„ ik, dac hier door de prikkeling vergroot en

,3 het Zaad vloeibaarer gemaakt worde: want

3, ik heb nog geen Buis kunnen vinden , die van

3, de Keel naarden Eijerftok loopt, anders dan

f Aorta 33 den Stam van de neergaande Hart- Slagader f.

3, Maar , op welk een wyze gefchiedt de

33 Paaring en Bevrugting? Antw. i. Door het

3, tegen elkander aan wryven van den Buik lokt

„ de eene het Zaad van den ander uit. 2. De

3, Kuit wordt door befproeijing met de Hom
„ bevrugt. 3> De Wyfjes maaken met deBuik-

„ vinnen een Kuil , en fchieten de jKuit daar in,

„ om met Zand, door middel van 't Water,

3, be-
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S1HJK,

9 bedekt te worden ; ja de Salinen kiezen Stee- jy
;

3, nen uit, en maaken zig daar onder holen. Afdeeu

, Het Mannetje en Wyfje gaan famen de Ri- *•

3, vieren op, tot dat zy van Zaad uitgeput zyn,

„ fchieten de Hom en Kuit op verfcheide plaat-

„ fen : waar in de Natuur haare zorg doet bly-

^ ken , voor de vermenigvuldiging. Ook fchync

„ de Schepper , door een byzonderen tyd,van

3, 't opzwemmen der Rivieren , gefchikt te

„ hebben voor byzondere Soorten , ce hebben

„ willen verhoeden , dat 'er eene verwarring in

„ de Voortteeling raogt ontdaan. Indien 'er

5 , verfcheide Soorten te gelyk in opgaan , zyn

5J 'er bewaarders van de Eijeren , en geleiders

a , van de Jongen in de Herfft. De Salmen 3 in

, 9
ondiepe Rivieren gefchooten hebbende, Peer-

3, ven dat zelfde Jaar; in diepe Stroomen lee-

3, ven zy nog een jaar ; maar , eenmaal uitgeput

3, zynde 3 teelen zy niet meer voort. Anders

3, beftaat het met de zaak in de Houtingen >

3, en andere opzwemmende Viffchen, die de

53
Eijeren zeer klein hebben".

33 Hoe meer God de Vifichen 5 tot Voedzel

3, en Voordeel van fommige Landen 3 heeft

3, willen doen dienen; zo veel meer Vifïchen

, daar toe bekwaam > die groote Kuiten en de

3, Eijeren groot van korrel hebben 3 heefc zy.

33 ne Almagt gegeven. De Salmen zyn daarom

„ nergens , op den geheelen Aardkloot , me-

33 nigvuldiger , dan in het Ruffifche Ryk , en

,3 komen in hetzelve meeft voor op die plaat-

l.DEEL. VII, STUK. 8. 3 » ^i
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IV.

3 , fen , daar het Aardryk elendigft en armft is.

Afdeel.
^ In ,

£ ^and van Kamtfchacka, alwaar, van

Hoofd- » wegen de Koude en menigte van Sneeuw f

stuk. „ geen Beeften gehouden , geen Brood noch

3, Moeskruid , veel min Boomvrugten , geteeld

„ kunnen worden , is Vifch byna de eenigfte

„ Spyze(*)'\

Nuttigheid *> De Eij er(lokken der VifTchen zyn van zeer
van de Kuit.

^ groQC gebmik . by v00rbeeld die der Sal-

„ men, 't welk de voornaamfte Leeftogt in

„ die Geweften is. Hoe grooter de Kuit ge-

„ korreld zy en hoe voedzaamer, zo veel meer

5 , voedt ook de Vifch. Hoe grooter Eijeren

,

„ hoe fchïelyker vermenigvuldiging : dit zietmen

„ in de Forellen. De Hom en Kuit groeijea

3, aan, naar dat de Vifch in grootte toeneemt,

„ en krygen hunnen toevoer , tevens , van den

„ neerdaalende Stam der Hart-Slagader ; 't welk

3, in de Kabeljaauwen zeer duidelyk waar te

3, neemen is. Het Forellen-Geflagt * heeft
* Genus °

Truttaceum „ groote Eijeren en de Wyfjes fchieten eens in

33 haar Leven; vervolgens, van Kuit uitgeput

3, zynde , derven zy. In de overigen , die

33 langer leeven, is de Kuit kleiner gekorreld

„ en wordt nooit uitgeput j maar groeit fom-

„ wylen weder aan".

Uit

(*) Van de Koude in 't Ooftelyk deel van Siberië, en de

fchraalheid van den Grond aldaar, vindt men een omltandig

Berigt in het V. DEEJL der Uitgezo^te Verhandelingen, bladz*



DER VlSS.CBEN. 23

Uit deeze Waarneemingen, die ik, niette- ]y#

genftaande, de duifierheid, welke daar in, op Afdbel.

fommige plaatfen , erkend wordt te zyn, ge- *•

tragt heb te vertolken ; ziet men , dat de Heer STÜK ,

Steller zo min de bevrugting binnen het Lig-

haam, als uitwendige Teeldeelen , in de Vis.

fchen erkent ; welk beide , niettemin , in de

Salmen , door Dr. Grant was waargenomen (*).

En dewyl Steller ook toeftaat , dat de Vifch

een Kuil maakt, in het Zand, om haar Kuit

in te fchieten , ten einde die bedekt worde

:

zo vraag ik, of dit geen vrugtefooze atbeid,

zo zeldzaam in de Natuur; ja nadeelig aan de

Vermenigvuldiging zou zyn, indien 'er tevens

Biet zulk een Paaring onder 't Schieten plaats

had, als Dr. Grant befchryft (|). Is x ook

niet waarfchynlyk , dat de Eijeren van de Kuit,

die dus, door onderlinge wryving der Buiken,

bevrugt worden, in de Kuil blyven en bedekt

worden, ter uitbroeijing ; terwyl het Mannetje

de overigen , die weg dryven , na zwemt , en

,

zo veel mooglyk is, inflokt, als een nutteloos

Voortbrengzel ? Ongelyk waarfchynlyker dunkc

my, is dit, dan dat de Wyfjes de Hom , eenige da-

gen eer zy Kuit fchooten,in den Bek ontvangen

zouden; gelyk Li^sn^us in de Snoek, Baars,

Karper, waargenomen hadt (|). Du Verney

heeft

(*) Zie het IV. Deel der Uitrez. Verhandelingen
i alsbovm*

Ct) Aldaar , bladz. 239.

(i) ARTEDI. Part. Pijc. p, 35,

LB.k Vil. Stuk. B 4
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heeft reeds aangemerkt, dat de Wyfjes der

Afdeeu VifTchen haar Kuit niet fchieten dan na de Paa.

ring, welke, zegt hy* oogenblikkelyk ge*

fchiedc (*>

De Heer Poistoppidans merkt insgelyks

aan , dat , wanneer de Kuiters, onder de Salmen,

vaardig zyn om Kuit te fchieten , de Hommers

daar by komen , en hunne Hom daar over laa-

ten loopen; terwyl zy beiden zig zeer krom

buigen , 't welk het Zaad uitperft. De meelie

Soorten van VifTchen , zegt hy , die van Kuit

voortteelen , komen jaarlyks hier onder 't Land;

waarfchynlyk tot geen ander einde, dan om,

in de ftille Inhammen van de Zee , met veilig-

heid voort te teelen. De Ondervinding, naa-*

melyk leert , dat zy vol en dik derwaards ko-

men 5 doch dun en ontledigd weer vertrekken

:

ja, 't is aanmerkelyk , dat zy, tegen den Te-

rugtogt , eenige kleine Steenen inflokken, die

men in de Rob vindt, als tot ballaft in plaats

van het gefchooten Zaad. Als de VilTchers

^ulke Steentjes vinden in de Buik der VifTchen 5

zo oordeelen zy , dax dezelven zig tot hun ver-

trek gereed maaken a en volgenze derhalve %

jnet hunne Netten, eenige Mylen verder, ea

pp de groote Zandbanken naa (f).

Mismaakte -^ mismaaktheid , die men in veele andere

vufthw. Die-

(*) Öeuvres Anatomlques. Tom. II. pag. $50.

(f) mztml %ifc tran ^atfueflen. II. Th,
\>\. Ï95. Aantek, j.
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Dieren vindt, gelyk dat zy twee Koppen of IV>

twee Staarten hebben, en wat mental meer aan Afdeel.

de kragt der Inbeeldinge in de Vrouwelyke Sexe L

toe mag fchryven; heeft zeer zeldzaam in de
s^^

Viflchen plaats. Daar zyn 'er , evenwel , tegen

gewoonte gevlakt , of met fcheeve Staarten,

en dan zegt men , dat de Vifch gefchrikt heeft*

Het gemeene Spreekwoord, zo gezond als een

Vifch, fchynt toegepaft te kunnen worden op

de gefteldheid der Ingewanden, welke naauw^

lyks ooit, in levendige Viflchen, feilt. Men
vindt egter de Lever wel met Wormen bezet,

en fommigeo zyn met den Lintworm zeer ge.

plaagd. Men ontmoet 'er ook, die oogfehyn-

lyk kwynen , 't gene my van een ervaren Vifch-

vrouw verzekerd is plaats te hebben in die Ka*

beljaauwen, daar zo wel Hom^als Kuit in is,

van Dr. Baster waargenomen en afgebeeld (*/
Leeuwenhoek, wien iets dergelyks voorgeko-

men is , (getuigt deeze Heer,) was van gedagten,

dat die Kabeljaauwen het eene Jaar Hom het

andere Kuit fchieten; alzo zy het beide, zo hy

oordeelde, niet op éqn tyd kunnen doen (f).

Pe magerheid, ondertuffchen , fchynt wel heq

tegendeel aan te duiden,

Deez© laatfte .Autheur was van verbeelding, Langiee,

dat de Viffchen nooit van Ouderdom fterven.
V£ndh*

Zy zyn, inderdaad, veele Toevallen onderhevig

ia

(*) Natuurk. Uit/panmngen. I. Deel. biadz, i$j> *

(-f) Zendbrieven. II. Vervolg, blacfz. 257,

j, Deel. VIL Stuk, B £
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IV. in hun Element. Behalve de Lugt , welke zy

Afdeel. zq wej noocjjg hebben , als de Vogelen en Land-

Hoofd- bieren * brengt de kwaade gefteldheid van den

stuk. Dampkring hun fomtyds om 't Leven. Het

eerfte blykt in het derven van de Viflchen on-

der 't Ys , dat in kleine Meirtjes , Vyvers en

Slooten, zo dikwils gebeurt , indien men hun,

door Byten te maaken , geen Lugt geeft. Ver-

wonderlyk is het te zien , hoe de Viflchen zig

,

fchoolswyze , derwaards vervoegen , om dien

Levens adem in te haaien (*). Evenwel heeft

dit geen plaats dan met zeer dikYs. Van het an-

dere zag men een aanmerkelyk voorbeeld in den

jaare 1759, toen de Wateren, door de zwaare

Hitte en Droogte, in de Maand July , dermaate

befmet werden, zo 't fchync; dat men, door

ons geheele Land , een menigte Vifch op 't

Water dood zag dryven. De Karper, Snoek,

Baars en Voorn , niet alleen , maar zelfs de

Paaling , hadt 'er aandoening van : by 't openen

werden de Ingewanden bedorven en vol Wor-

men gevonden (f),

ouderdom. Hier uit blykt dan , dat die Langleevendheid

der Viflchen niet toe te fchryven zy aan hunne

befchutting door 't Element, waar zy in leeven,

voor

(*) In 't jaar 1740 zag ik met verwondering , hoe de

Byten in de Binnewateren by Enkhuizen , die zeer Vifchryk

zyn, van Vifch krielden, welke daar kwam Adem fcheppen,

en waar van men 'er, zo veel men wilde , met de hand kon

# g?ypcn -

(|) NederL Jaarfaefan van 1759, bladz. 789, 7$ o*
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voor de aandoeninge van de Lugt; gelyk de iv.

Heer de Buffon zig verbeeldt. Dat hunne Afdeed

Beenderen altoos van gelyke hardheid blyven, • _

kan
5
er wel een Gevolg , doch geen Oorzaak stuk.

van zyn. Zyn Ed. merkt aan , dat men den

Ouderdom der Viffchen , eenigermaate , ont-

dekken kan, door met een Mifcraskoop te on-

derzoeken , uit hoe veel blaadjes hunne Schub-

ben famengefteld zyn (*) De Graaf van Maü-

repas, zegt hy, hadt in de Graften van zyn

Slot, te Pontcbartrain , Karpers , welken men

met zekerheid wift , ten minfte , honderd en

vyftig Jaaren oud te zyn (!)
Omtrent den Ouderdom der Forellen of waamee-

Forelagtige Viffchen *
3 vind ik de volgen-

mi"gen '

de Waarneemingen van den gemelden Stel- Truttac*.

lerüs. „ 1. Uit hoe meer plaatjes de Vlie-

,, zen die de Kieuwen dekken f beflaan , zof Membra-

„ veel grooter wordt de Vifch. Jndien 'er der-^t^T

3> halve veelen veertien , zestien , agttien of

„ twintig hebben , kan men daar uit ligtelyk

99
befluiten , dat de Vifch jong zy. 2. Hoe

35 dikker en korter de voorde Beentjes derRug-

„ vinnen , en der Vinnen agter de Navel § zyn, 5 Pofla*.

^ zo veel grooter worde de Vifch : indien dee- fchyneiyk

„ ze Beentjes niet naauvvkeurig geteld noch
pofi mum

„ gezien kunnen worden, voor dat de Vifch

„ gekookt is , dan blykt het , dat de Vifch jong

(*) Dit hadt Leeuwenhoek reeds waargenomen,

(|) Hift. Naturelle Gener* T. III. p, $$7*

LDeel. YII.Sxuk;.
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IV. *> zy- 3- Hoe meer bYhangzels 'er zyn , en

Afdeel. ^ hoe langer zig dezelven voorby den uitgang

!• „ van de Rob uittrekken , zo veel grooter wordt

stuk^ 35 de Vifch , ten zy dezelve zeer klein zy. De

„ reden is , dat 'er zo veel meer ruimte wordt ver-

„ eifcht,om 't Voedzcl van een groot Lighaam

„ te bevatten. 4. Hoe grooter het getal der

„ Wervelbeenderen is , zo veel grooter wordt

3 , de Vifch. Indien hy 'er veelen heeft, die

„ klein zyn , dit is een teken , dat de Vifch nog

5
, "zeer jong zy* Dus is, in de Jongen, ook

5 ; de famenhang kleiner van de bovenfte en

„ grooter die van de onderde Wervelen , en de

to

A
fl& » valle üitftekken* gaan 'er gemakkelyk af(*>

Aanmerkin- Die zelfde Heer heeft 'er nog deeze keurige
geH '

Aanmerkingen , omtrent de Viffchen , byge-

voegd. Hy vraagt : „ i* Of den Lampreijen

5 , en Stoppelruinen de zydftreep ontbreeke en

„ waarom ? Miffchien hebben zy de Spieren

„ fpiraal , of de Wervelen zyn zonder Graaten

„ en Üitftekken. 2. Öf de Kraakbeenige, die

„ Kuit fchieten; gelyk de Steur, geen zyd-

„ ftreep hebben , dewyl zy met de voorgaan-

„ *den overeenkomen? 3. Of de laatftgemelde

s% de Neusgaten dubbeld hebben , om dat zy

,

3,
boven de Oogen , met Gehoorgaten zyn voor-

* SifimpU- 3? zien ^ Anders f zal het zeer zeker zyn, dae

w
j, de Neusgaten der Viffchen zo wel Werk-

„ tuigen zyn van 't Gehoor als van de Reuk.

4.

(*) Nov. Comment. Acad, Pet rop* ut fupra, p. 413.
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4. Staat te onderzoeken , wat van een leven* iv.

digen Vifch worde ^indien men 'er , eer men Afdeel«

hem in 't Water * doe , al het Slym afftryke Ho|;fd_

met warm Water. 5, 't Is zeker , dat de stuk.

Viffchen van Smaak niet onbedeeld zyn ; de- *;$*f*#,

5 , wyl zy het eene Aas boven 't andere verkie-i/fc «#«*,

„ zen , en fommig in 't geheel niet hebben
%m

„ willen. 6. Dat hun Vernuft niet klein zy ,

3, blykc uit de Salmen,die in 't Land vanKamt-

„ ichaika onderzoeken , op welke plaatzing

5 , de Schutting laagft zy , om 'er te beter te

M kunnen overfpringen , en , als 'er een is over-

5> gefprongen , wordt hy gevolgd van alle de ove-

3, rigen ; ja , zo zy 'er niet over kunnen fprin-

3, gen , van wegen de hoogte der Schutting , dan

5 3 durven zy Gaten f booren onder dezelve
3
en , Jn^uhs

33 indien 'er zulk een opening is gemaakt , zal niet G*»**b*

3, één VifTch miffen in dezelve te vinden (*).

Ik gaa nu over tot de algemcenfte Eigen- Het zwem-
men.

fchap der Viffchen 3 het Zwemmen naamelyk.

Veele Viervoetige en Kruipende Dieren 9 ja de

Menfchen, en eenige Vogelen zelfs , kunnen dit

ook doen; doch de Viffchen zyn 'er, ver uit,

de baas en Leermeefters in. Hun Lighaam be-

vindt zig, door de Natuur, daar toe bekwaam

ge-

(*) Wy zouden hier kunnen byvoegen , hoe wy in onze .

Karpers dergelyke Slimheden , die zeer naar Vernuft gely-

ken , ontdekken en waarneerhen ; 't welk de reden is , da
t

die zo moeielyk te vangen zyn , inzonderheid de Ouden:
want het ichynt , dat in de VifTchen ook het Vernuft met de

Jaaren toeneemt.

I.Deel. vu. Stuk»
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IV gemaakt en als tot Zwemmen gefchapen. Men
Afdeel. befpeurt , immers , dat die Schuiten en Sche-

J - penfnelft zeilen kunnen, welker Hol gefatfoe-

neerd is als een Vifch. Ten anderen zyn zy

voorzien met de noodige Werktuigen , Roer

en Riemen , die hun in ftaat dellen , om tegen

een fterken Stroom op te zwemmen.

Veelen verbeelden zig, dat de Vinnen der

Viflchen de Riemen en de Staart het Roer zy;

doch dit denkbeeld is valfch. De Borftvinnen ,

die dan eigentlyk de Riemen zouden moeten

zyn , komen klaarblykelyk veel te kort en zwak

voor , om de Viffchen die fterke beweegingen

te doen maaken, welke in het voortfehieten

plaats hebben, Zy gebruiken , buiten twyfel

,

daar toe de Staart , in welke ongelyk meer

kragt is. Dus zien wy, dat de Prikken en Aaien,

die naauwlyks Vinnen hebben ; ja de Slangen

,

die 'er geen hebben ; evenwel fnel voortkomen

in het Water. Wy zien ook de Viflchen , on-

der 't Zwemmen , hunne Staart geduurig be-

weegen , inzonderheid de Scaartvin , en de nood-

zaaklykheid daar van, tot hetZwemmen , neem ik

duidelyk waar in Vifchjes , wien ik de Staart-

vin heb afgeknipt. Zulk een Vifchje maakt

met het ftompje zo veel te grooter beweeging

en zwemt zeer fober; terwyl een Vifchje, daar

ik de Borftvinnen heb afgefneeden , naauwlyks

minder fnel voortkomt ; doch her waggelt, valt

overzyde en heeft geen beftuur. Dikwils ook

zie ik, dat een Vifchje, in 'c Water flil (laan-

de,
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de , niettemin de Borftvinnen geduurig beweeg c
f jy.

gaande zelfs, onder die beweeging , en als door Afdeel.

dezelve, agter uic. U

Uit hoofde van dit alles fchroorn ik niet, stuk/

met den vermaarden Borelli , te verzekeren ; De staart is

dat de Staart , in de VilTchen , het Werktuig JdgTaft

van 't Zwemmen zy. Men moet zig deeze
Zwemmen "

Schepzels voordellen als een Schuit, die met

een lange fterke Riem, op 't Agterfteven , ge-

wrikt wordt; terwyl een ander, met twee Hoos-

vaten, by voorbeeld, in plaats van Riemen,

dezelve voort zou willen fcheppen. Niemand

zal twyfelen , wat meeft doen zou tot den voort-

gang* Ook heeft Borelli aangetoond, dat de

Viflchen hun zwaarheids middelpunt niet, ge.

lyk de Vogelen , om laag, maar boven het mid-

delpunt van hunne figuur , en dus in de Rug

hebben. Derhalve zyn de Borftvinnen hun

,

als Vleugels, noodig om zig op te heffen en

in poftuur te houden ; terwyl de Buikvinnen

hun als Pooten dienen om op te ruften en de

Aarsvinnen met de Rugvinnen tot hunbeftuur,

zo\Linn;eus aanmerkt. Ik geloof, egter* dat

alle die Vinnen elkander , zo wel in 't zwemmen

,

als in 't omdraaijen , en inzonderheid in zig

fchielyk tegen te houden in hunne vaart, tot

behulp ftrekken. In de Platviffchen , die dun

en breed van Lyf , en aan den geheelen omtrek

van hetzelve gevind, ja als gevlerkt of gevleu-

geld zyn, gelyk de Rochen ; hebbende de Staart

zeer dun ; kan men klaar zien > dat de Vlerken

i.Deel. vu. stuk, tot
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IV. tot zwemmen dienen en de Staart tot beftuuf,
Afdeel.

j3 aar de«Haaijen in tegendeel , hoe zeer ook ge-

HoJfd vind , een duidelyk blyk geeven van de kragt *

stuk. die 'er plaats heeft in de Staart der Viffchen

van dergelyke figuur.

Lugtbiaasjes. Hét voornaamfte, dat de VifTchen in 't Zwem-
men behulpzaam is , is dat zy nagenoeg van de

zelfde zwaarwigtigheid zyn , als het Water >

en tevens, dat zy zig ligter en zwaarder kun-

nen maaken, naar welgevallen. Hier toe die-

nen hun de Lugtblaasjes , die in de meefte

Kraakbeenige VifTchen , uitgenomen de Steur

,

en in de Wal viffchen , wel ; doch onder de Ge-

* pi/ces fchubde of zogenaamde Graat-VifTchen * zei-

r'n0^ den , dan in de Schol , Bot , Tong en dergely-

ke rlatviffchen , ontbreeken. Cardanüs heeft

het derhalve zeer mis , wanneer hy fchryft, dac

dit Blaasje in de Aaien niet , maar in de overi-

ge VifTchen al gevonden worde.

Artedi fpreekt omftandig van de verfchillend-

heid, die daar omtrent in de VifTchen plaats

heeft. Sommigen hebben het enkeld
, gelyk

wy dit zien in de Snoek, Baars, Kabeljaauw*

Salm en veele anderen ; in eenigen is dit Blaas-

je, als 't ware, dubbeld, of weezentlyk ver-

deeld in twee holligheden, van welken de ag-

terfte de grootfte is ; en wel overdwars , gelyk

in de Karpers; ofoverlangs, gelyk in de Meir-

val. In eenigen , als in de Karpers , Baarfen

,

Snoeken, Kabeljaauw, Salm, Steur; ftrekt hec

zig door den geheeleu Buik, van het Mid-

del.
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dèlrift tot de Navel uit; in anderen wordt het jv.

door een Vlies van den Buik afgefcheiden. Men Afd£e^
vindt hec fomtyds vry geplaatft ; fomtyds is het M *

ii , tC Hoofd*
over de geheele langte aan de Ruggegraac gehegt; stuk*

als in de Salmen> Snoeken* Baarfen, enz. In

alle Viflchen $ die hetzelve hebben , is een Ka-

naal, of Lugtbuis, die, van de Rob ofderzelver

mond afkomftig > in de enkele Blaasjes aan der*,

fcelver end of midden; in de dubbele aan de

laagfle Kwab haare inplanting heeft; gelyk in

de Karpers , Braafems , Voornen en dergely-

ken.

't Gebruik van dit Kanaal is de Lugt ifi. eü

uit te laaten; van 'c Lugtblaasje dezelve in te

houden: door welk middel hec gefchiedt* dal

de ViiTchen , welker zelfftandlgheid zwaarder is

dan die van 't Water, zig daar mede evenwig-

tig of ook ligter kunnen maaken, en dus tot da

Oppervlakte opftygen. Wy zien, naamelyk*

dat de Platvisfchen * Oefiers en dergelyke

Sehulpviflchen , wien dit Blaasje ontbreekt , zulks

niet kunnen doen. Indien men 't zelve mee

een Speld of ander Werktuig kwefcft of fcheurt,

is de Vifch daar ook onmagtig toe. Borelli

verhaalt, dat hy , op de Proef-ondervindelykd

Akademie van den Hertog van Toskanen, t®

Florence , onder de Lugtpömp dit Blaasjö

hebbende doen barden , waargenomen heefi i

dat deeze Vifch , terwyl hy nog een geheele

Maand in de Vyver leefde * niet anders deed

i.deel, vil stuk» C ém
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IV. dan langs den Grond kruipen , gelyk de Platvis-

ATDEEU fchen (*)#

mmJïLu De manier, egter, op welke dit Lugtblaasje

stuk* uitgefpannen worde in een zelfde Lugt , kwam

deezen Italiaan eenigermaate duifter voor. Wy
begrypen ligtelyk, zegt hy , dat de menigte

van zeer fterke Spieren , die den Buik der Vis»

fchen omringen , het Lugtblaasje , daar in vervat *

kunnen farnenknypen; zo dat, door verdikking

van de Lugt, deszelfs Inhoud verkleind worde:

doch ik zie niet, op welk een wyze die Lugt

kan uitgezet worden , op dat het Lighaam van

den Vifch een grooter plaats beflaa ; aangezien

de holligheidvan hunnen Buik niet kan verwyd

worden door de famentrekking der Tufïchen-

ribbige Spieren, even als die van onze Borfh

Miffchien zal 'er iets dergelyks plaats hebben,

als met een Blaas, die , door Lugt gefpannen , fa-

mengeperft zy , en , zo dra men de drukking ver-

mindert , zig uitzet. Dus kan men onderftellen,

dat het Lugtblaasje der Viffchen altoos eeni-

germaate bekneld zy , en , door het verminde-

ren van de perfing, zig uitzette. Deeze uit-

zet-

(*) Men kan hier van zig, op een genoeglyke manier,

overtuigen , door kleine Vifchjes , in een Glas met Water

onder de Lugtpomp te zetten. Als men dan de Lugt tot

zekeren trap verdunt, dryven zy boven, om dat het Blaasje
J

uitzettende , hun ligter maakt; dan weder Lugt inlaatende,

zwemmen zy als vooren. Dit kan verlclieide maaien her-

haald worden , zonder dat zy iterven ; gelyk ik in jonge

ïoftjes thans gewaar word.
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ietting, nogthans, fchynt niet genoegzaam te iv.

zyn om Viffchen, die uit zout in zoet Wa, Afdeeu

ter overgaan, te doen ryzen: weshalve zy , als* tt
*•

„ . > , _, vt. . , rr Hoofd*
dan, miffchien door de Vinnen zig opheffen, gTÜKé

om aan de Oppervlakte nieuwe Lugt te fchep?

pen (*>

Dat bekleedzel, 't welk de Viffchen voor de u
De Schub*

* ben,

aandoening van 't Water befchut , en tevens

bekwaam maakt, om 'er , onverhinderd , met

groote vlugheid door te ftryken , komt thans in

aanmerking. Ik meen hier dat wonderbaare

Samenftel van Schubben , die aan de Vis-

fchen van deeze Afdeeling , genaamd Graat-

Viffchen *, zodanig eigen zyn , dat men ze van * Pijfai

de Poéeten , niet onaartig . m navolging van

Salvianüs , het Gefcbubde Vee\ genoemd vindt* t Swmq*

Hier uit blykt tevens , dat de Verdeeling van

onzen Autheur op de reden fteunt : want de

Schubben ontbreeken 't eenemaal in die Schep-

sels, welken wy met hem, in de Eerfte Af*

deeling , otider de Zoogende Dieren geplaatft

hebben; de Walviffchen en dergelyken, naa*

melyk, welker Huid Lederagtig is : en in die

meeftendeels monflreufe Viffchen , de Rochen *

Haaijen , enz, ; wien van de Natuur , tot ver-

goe-

(*) J. Al?H. BöRèlli. De Motu Animal Pars. L Prop*

au. Ik zie egter niet, dat de zwaarigheid daar door wegge-

nomen zy : want om de veelheid van Lugt, met een zelf-

de gefteldheid van den Dampkring * in het Blaasje te ver-*

meerderen \ fchynt een Werktuiglyke opfpanning plaats tö

moeten hebben ; die 'er j volgens het gefielde van deezen
Wskonftenaar, in de Viffchen ontbreekt.

LDEEJL, VII* STUK* C %
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IV. goeding van de Schubben , ook een zeer taaije

Afdeel. Huid, veelal mee Stekekjes of Doornen, ter

*• befchuttinge en verweeringe , of mee welk een

stuk?" oogmerk het anders ook zyn moge, is gege*

ven.

De zelfftandigheid deezer Schubben is Hoorn-

agtig of Kraakbeenig. Zy leggen , in de mees-

ten , als de Schaliën van een Leijen Dak over

elkander , gelyk in fommige Slangen , en dit

maakt hun getal zeer groot. Zeker Liefhebber

heeft 'er , in een Zandbaars, wel twintigduizend

gerekend te zyn. In eenige Viflchen zyn de

Schubben uitermaate klein, gelyk in de Zeek.

In de Paaling en Aa! , welker Huid by uitftek

taay is , heeft de Natuur dê Schubben zeer yl

en van elkander af, geplaatft, bezorgende de

Huid , daarentegen , met een groote veelheid

Slym. De Karper, wederom , heeft de Schub-

ben by uitftek groot , ja, in oude Karpers,

vindt menze wel van grootte als een Gulden.

Alsdan beftaan die Schubben uit onbefchryflyk

dunne blaadjes ; dewyl 'er Jaarlyks een nieuw

blaadje over heen groeit. Het verfchil der

grootte en figuur van de Schubben , in veertig-

derley , meeft inlandfche Viflchen , heeft Dr.

Baster zeer naauwkeurig in Plaat vertoond.

Deeze Heer merkt verder aan, dat de Kleur

der Viflchen niet afhange van de Schubben,

die in allen wit of Paarlkleurig en doorfchynen-

de zyn; maar van het Vlies , 't welk, onder

het Slym, den Vifch bekleedt. Door een Mi-

kros-
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kroskoop gezien , gelyken fommigen 9 als die jy

van de Baars en Snoek, naar de St. Jacobs. Afdbeu

SchuIpen,ofnaar zogenaamde Bonte Mantels, an- J *

deren ,
geïyk die van de Kabeljaauw en Schel- StukT

vifch y naar de Klipklevers ; anderen naar Moffel-

fchulpen of Arke Noachs Doubletten. Alle de

Schubben, naamelyk, zyn van boven eeniger-

maate verheven, van onderen holrond: veelen

hebben ook aan die zyde 9 welke onmiddelyk

het Lighaam raakt , eenige Punten of Stekelc-

jes , tot vader inplanting in de Huid. Het

fatfoen der Schubben , van een zelfden Vifch

,

is ook naarde legplaacs, op de Rug, Zyden of

den Buik, aanmerkelyk verfchillende (*).

Omtrent de uitwendige Geftalte der Viffchen uitwendige
Gejftalte

zegt de Heer Linnaus het volgende. Men ver-

deelt die in Kop, Lyf en Vinnen. De Kop

is famengedrukt (hooger dan breed ,) of neer-

gedrukt (breeder dan hoog) en platagdg. De
Bek heeft de Kaakbeenen , die hem fluiten , be-

weeglyk of vaft. Tanden zyn 'er, dikwils,

in de Kaaken, Tong of Keel. Twee Oogen

hebben zy , ongedekt , met een Oogluikend

Vlies: den Oogappel Klootrond: de Neusga-

ten doorgeboord , dikwils dubbeld , weinig uit-

fteekende. Draadagtige zagte Baardjes zyn 'er

fcmtyds aan de Lippen ingeplant. De Kieu-

wen

(*) Zie aangaande dit alles breeder , het Vertoog van den Heer

Baster , over de Bekleedzelen van de Huid der Dieren,

Verb. der Holl. Maatfcbappy. VI, DEELS, 2, $tijk, blada.

745. en zyne Uitfpannin&n, I. DEEL. bladz, J47, Tab, XV*

Ï.DS1L. VIL STUK, C 3
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jv. wen zyn geplaatft in Openingen , die naar den

Avdeel. gek toe gaapen , van buiten gedekt met Klep*

f: pen, die open en toe gaan; hun getal is ge*

stuk.* meenlykvier, gegroeid aan een krom Beenig

ftuk : zy beftaan uit Kamswys gefchikte Straalen,

met een vrye fpeeling aan 't andere end*

Het Lyf. Het Lyf der VilTchen is gefchubd , Slymïg

,

langwerpig, van agteren in een Staart verfmal.

lende, Wederzyds heeft hetzelve een Streep

,

die afgefcheiden is van de middelftreep , dik*

wils met Kliertjes geftippeld, zelden met Ste-

keltjes gewapend, zo wel regt als krom. Zy
* 4ms hebben Borft en Buik , en een Navel * , toe

den gemeenea uitgang dienende van de Dar^

men , Pisblaas en van de Teeldeelen. De Staart,

aan 't agterfte van het Lyf gehegt, is valt van

^elfftandigheid , niet hol, en fterk gefpierd.

m vinnen, De Vinnen zyn Vliezig en worden uitge*

Ipannen door Kraakbeenige Straalen, welken men

in fommige VilTchen, even als Graaten, hard,

Beenig, enkeld en fteekende vindt, in ande-

ren , week en buigzaam , Peezig , in tweeën

verdeeld en ftomp. Derzelver getal verfchilt

zeen men vindt 'er drie in de Aal; vier, vyf,

zes in anderen ; zeven in de Karpers, Braa-

fems, Voornen, Snoek, Salm en veelen meer

;

agt in drie Soorten van Baars : tien in de Kabel-

jaauwen en de meefte VilTchen van dat Geflagt.

De figuur is , in de meeden , driehoekig , ia

eenigen rond of langwerpig vierkant. In allen

hebben zy weinig langte, ten opzigt van het

Lyf*
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Lyf; de Vliegende Viffchen , byna alleen , uit- %%
gezonderd. De Kieuwendekzels vindc men Afdeel*

voorzien met een gedraald Vlies; behalve in TT h° Hoofd*
eenige weinige Viffchen. Allen , byna , hebben stuk.

Borft- en Buikvinnen , van haare plaatzing dus

genaamd. De Rugvin is meed: enkeld , zelden

dubbeld , in weinigen drievoudig : maar , behalve

dezelve, vint men dikwils een Baftaard-Vin

,

zonder gedraalde Beentjes, op de Rug. Agter

de Navel , onder de Staart , is een overlangfe

Aars vin. Die van de Staart, aan 't end van 't

Lyf, itaat loodregt in alle de gefchubde Vis-

fchen; doch de figuur is fomtyds rond, fom-

tyds gevorkt , fomtyds onverdeeld.

Eer ik tot de befchryving der inwendige Dee- Kieuwen,

len overgaa, zal ik van de Kieuwen fpreeken,

welker uitwendige plaatzing de Graat- Viffchea

van de Kraakbeenigen onderfcheidt. 't Zyn Werk-

tuigen, waar door de Viffchen het Water, mee

Lugt bezwangerd, inhaalen en uitwerpen, zo

dat zy den dienfl bekleeden van de Longen,

in de Vogelen , Viervoetige en Kruipende Die*

ren. Allen hebben zy zulke Werktuigen, be-

halve de Walviffchen of Walvifchaartige * en * QtaeH

de Prikken of Lampreijen , zegt Artedi. Van

de vier, ter wederzyde, zyn de naaften aan

het Hart de kleinften. Ieder beftaat uit een

Beenig ftuk , dat meeftal rond is geboogen,

en aan de buitenkant van de kromte voorzien

met Beenige plaatjes, op een dubbele ry , ge.

]yk de Baardjes aan een Penne-Veder , ge*

ldepx. yilstux, C 4 fchiktj*
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IV. fchikt, en door het Vlies, dac den Boog be*

AFDEEL
' kleedt , daar aan gehecht. De Plaatjes, zelf,

rT !* zvn van eenc Zeiffenswyze gedaante , aan de

stuk. verhevenronde kant met langer, aan de holron*

de kant met korter Hairtjes bezet , die daar

flegts tot de helft der langte zig uitftrekken.

De Hairtjes zyn, aan de beide kanten , te fa-

men gevoegd door een zeer fyn Vliesje, doch

hebben de enden vry. Het holronde deel van

ieder Plaatje is aan het verhevenronde deel , van

. het tegenoverstaande, gevoegd, en zy worden

allen te famen verbonden door een Vlies , dat

van het onderde ftrekt tot aan het midden der

hoogte , en aldaar verdikkende een Soort van

Koordje maakt. Het overige heeft een vrye

fpeeling , loopende uit in een zeer fyne en buig-

zaame tip. Deeze Plaatjes ontvangen, door

middel van een zeer dun Vliesje, dat hun be-

kleedt , de fyne Takjes , die van de Vaten f

welke door de holligheden der Boogswyze Huk-

ken loopen , zo Aderen en Slagaderen , als

Zenuwen , afkomflig zyn.

Het holronde of binnenfte deel , der Beenige

Boogswyze of halfronde flukken , verfchik

merkelyk in gedaante. Het heeft , voor eerfl:,

in fomrnige Viiïchen , Knobbels of gladde kor-

te uitpuilingen , gelyk in de Karpers , Braa-

fems , Voornen , enz. Die Knobbels zyn wel

rond , doch ruuw in anderen. In de Salmen

vindt menze langwerpig en oneffen of getand.

|n fommigen zyn deeze Boogen , aan de binnen.
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$yde, met lange Haairen als gedraald
, gelyk in iv.

de Haring , Elft , Sprot of Sardynen. Eenigen Afdeel.

eindelyk , gelyk de Snoeken , hebben aldaar J#

niets dan korte Stekels. stuk/

Dat de Viffchen niet zonder Lugt kunnen

leeven , hebben wy hier voor gezien (*). Men

heeft zelfs ondervonden, dat zy niet leeven

kunnen in Water, 't welk van Lugt ontbloot

is?. Ook bevindt men , door middel van de

Lugtpomp, dat hun geheele Lyf, als \ ware,

met Lugt doordrongen is. Hunne Kieuwen

,

derhalve, die de Werktuigen zyn van hun Le-

ven , moeten zekere Eigenfchap hebben om de

Lugt van het Water af te fcheiden , dat , door

den Bek ingenomen , met kragt tuffchen de

Plaatjes der Kieuwen heen geperft,en dus weer

uitgeworpen wordt. Ook vindt men 't Bloed 9

in de Kieuwen , veel hooger rood , dan in an-

dere deelen des Lighaams ; 't welk geen kleine

blyk is, van de vermenging van eenige Lugt-

deeltjes met hetzelve , zo de Heer du Verne^

oordeelt (t)-

Deze Viflchen komen met de Kruipende Die-

^

e

!

? P fe

ren daar in overeen , dat zy maar ééne hollig-

heid in 't Hart en maar één Hans.Oor hebben

:

van de Viervoetigen en Vogelen verfchillen zy

,

verder, door dien hun Bloed koud is (j). Men
kan,

(*) Bladz. 2(5.

(t) Oeuvre $ Anatomiques. Paris 1761. Tom. II. p, 507,

(j.) Zie 't I. Stuk {leezer Nat, Hïftorie % bladz, 117.,

J. Pee*., vil. Stuk, C £
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IV. kan, daar uit, met reden onderftellen , dat die

Afdeel. wryving , welke in ons het Bloed warm maakt

,

*• in minder graad by hun plaats heeft. Ook is

stuk.

-

*n deszelfs Omloop die byzonderheid , dat al

het Bloed, uit het Hart komende, in de Kieu-

wen gaat , en door de Aderen , uit de Kieuwen,

naar alle deelen des Lighaams wordt gebragt,

byna gelyk in de Haagdiffen en Salamanders (*).

Uit het bovenfte van ieder Boogswys Stuk, eg-

ter , komt een Slagader voort , die Bloed aan de

Zintuigen en de Herfenen toebrengt , en de

weerkeerende Ader vereenigt zig met die , wel*

ke uit het naafte Stuk komt, ontladende zig

aan 't andere end, by den wortel der Boogen ,

in een Stam, die eindigt in de Vergaarplaats

* Receptacu
:
\2iTi du Verney *. Deeze Vergaarplaats is

emep ^.^ p^pij dan een Stam , uit de famenlooping

van veele Aderen gefprooten , die , van de Rug*

gegraat, Lever en andere Deelen, voortgeko-

men, uitloopen in het Harts-Oor. Het Bloed,

door de Aderen uit alle deelen des Lighaams

teruggevoerd, naamelyk, wordt uit deeze Ver-

gaarplaats in het Hart gebragt. Hier ziet men

dan, dat iets dergelyks plaats heeft als in de

*v*na Tor-Poort-AJer f der Zoogende Dieren: dat,naame-
tarum ^ ^ je Aderen Slagaderen worden % gelyk in

die plaats heeft, welke uit de Kieuwen terug-

komen en zelfs dikker en fterker zyn van Rok-

ken dan de overige Aderen (f)*
Het

(*) zie 't VI. Stuk. bladz. 109.

{\) Qeuvres Anat. Tom. H. p. $$7*
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Het Hare der Viffchen , digt onder de Kieu- iv.

wen geplaatft ,is in
5

t grootfte deel Vierkantig, Afdeeu

doch in fommigen ook halfrond en platagtig, k

gelyk in de Karpers, enz. Het is niec, gelyk stük.

in de Kruipende Dierenen Slangen, in de zelf- 't Hart,

de holligheid met de Ingewanden des Buiks
aag

'
enz*

vervat, maar wordt 'er van afgefcheiden door

een wit en taamelyk derk Vlies, 't welk het

Middelrift * in de Viffchen maakt. Hunne«f**
1*

Maag is, in grootte, dikte, figuur, en andere

opzigten , grootelyks verfchillende , doch legt

in de meeden niet dwars, maar overlangs, ten

opzigt van het Lighaam. Men noemtze ge-

meenlyk de Rob, die koud is op ons Gevoel

en waar in , dikwils , Schulpjes , Hoorntjes en

dergelyke harde Stoffen , gevonden worden

;

dienende hun waarfchynlyk , even als aan fom-

mige Vogelen , tot behulp van de Verteering.

Het grootfte deel der VilTchen heeft aan de Byhangzeis

Poort of Uitgang van de Rob , en aan 't begin

der Darmen, zekere Byhangzeis f* van binnen f Appenü-

hoL Derzelver getal is , op een verbaazende
ces y

wyze , verfchillende* In de WalvifTchen en

Kraakbeenige , als ook in de Karpers , Snoe-

ken, Braafem, Voorn en veele anderen, vindt

men 'er geen: ïn fommige PlatviiTchen twee;

in de Baarfen van drie tot zeven : in de Haring

by de twintig ; wel dertig in de Kabeljaauwen

:

zedig en meer in de Salmen en Houting : om*

trent tagtig in de Elft en meer dan honderd

,

ja bykans ontelbaare, in de Steur, Zwaardvifch

1. Deej., vii. stuk* en
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TV en anderen. Meeftal zyn zy zeer naauw , by de

Afdeel Darmen te vergelyken, en dikwils lang, gelyk

I. in de Kabeljaauwen , Salmen; fomtyds kort en
Hoofd- ,.,

a]s jn de piatvjflchen , enz.
STUK.

Omtrent het gebruik van deeze Byhangzels,

* Appendi- die zeer naar dat van den blinden Darm * in de
cuia c«ct

jyjenfchen gelyken , merkt Stellerüs het vol-

gende aan, „ Daar wordt wel een voedzaam

„ Sap door afgefcheiden uit het Bloed, dat,

„ in den Darm uitgeftort zynde, de Vertee-

„ ring helpt en voortzet in de koude Lighaa-

„ men der Viffchen : maar bovendien ftrekken

„ zy tot Vergaar- en Bewaar-plaatfen van de

„ Chyl ; op dat de Viffchen dus , in tyden

„ van gebrek, zig lang in 't Leven zouden

5,
kunnen houden. Dit bewys ik voor eerft:

f Pancreas „ doordien veele Viffchen zo wel het Alvlees f

,, hebben als deeze Byhangzels; weshalve, in-

„ dien zy alleenlyk den dienlt deeden van hec

„ Alvlees , 'er dezelven overtollig zouden

3 ,
zyn : ten anderen hebben de Viffchen

,

3 ,
hoe grooter zy worden, hoe fchielyker zy

,>
groeijen en hoe langer zy Honger kunnen

„ lyden, die Byhangzels zo veel grooter ep

,, menigvuldiger. Dit blykt my uit de Ontle-

„ ding der Salmen, die geheele zes Maanden

„ hun Lighaam door fterke beweeging en Minne-

„ drift afmatten, en, geduurende dien tyd, zonder

„ eenig Voedzel te gebruiken, keven." (*).

Dq

(*) Nov. Commento Acad. PetropoL ut fupra. p, f if>
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De Darmen zyn in eenige Viflchen , gelyk IV.

in de Karpers en veelen van dat Geflagt , byna Afdee^

even lang als het Lyf : in anderen veel langer ; Hoo
'

FD^
in anderen korter , gelyk in de Prikken. In stuk.

fommigen ftrekt het Kanaal der Darmen zig Darmen,
* Lever enz?

regt uit , van de Rob tot aan de Navel : in 't

grootfte deel der Viflchen is het eens naar bo*

ven omgeflagen: in eenige weinigen met ver-

fcheide Slingeringen en Bogten omgedraaid , ge-

lyk in de Menfch. Dit heeft in de Dolphy-

nen , Zwaardvifch en Harder plaats. De Le-

ver is ook in gedaante zeer verfchillende : in

de meefte Viflchen beflaat zy de geheele lang-

te van den Buik niet, doch in die van *t Kar-

per-Geflagt ten naaften by. Allen hebben zy

een Galblaasje en Milt: ook zyn de Wyfjes,

in allen , met Eijerftokken , de Mannetjes met

Zaadblaasjes voorzien. De Nieren maaken , in

de meefte Graatviflchen , één Lighaam*uit

,

zynde langwerpig en door den gantfchen Buik

zig uitftrekkende. De Pisblaas, die doorgaans

op den Endeldarm legt , ontlaft zig door de

Navel, alwaar, zo Klein verzekert , de Drek en

Pis te gelyk uitgeworpen wordt, even als in de

Vogelen (*).

Een Tong, of eenig bewys daar van 5 vindt De Tong;

men in alle Viflchen. Dezelve heeft in fom-

migen eenfcherpe, in anderen een ronde punt

,

en

(*) Bonnet , Confid, fur k$ Cvrj>s Organlfêu Amiteri
1762. Tom. 11. p. zsu

I. Deel. vii.Stuk,'
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IV#
en in eenigen is zy aan 't end een weinig ge*

Afdeel. fpleeten of gevorkt. Men vindtze van boven

I* glad in de Karpers en Kabeljaauwen
; getand of

H
.™!

D *

ruuw in de Haring, Salmen, Snoeft en anderen.
STUK*

In 't grootfte deel der Viflchen kleeft zy , on*-

beweeglyk, aan het onderde gedeelte van den

Bek. Dit laatfte, en de Kraakbeenige zelfftan-

digheid in de meeften , fchynt haar minder be-

kwaam te maaken tot een Werktuig van de

Smaak of Spraak in deeze Dieren, en voor-

naamelyk te doen dienen tot het zwelgen. In

de zulken, daar zy getand is , kan zy > buiten

twyfel , helpen tot het inflokken van het

Aas ; dewyl de Tandjes altoos inwaards ge-

keerd ftaan. Dat de gladde Tongen der Graat-

en Kraakbeen-Viflchen 5 ook met een flaauwe

aandoening van Smaak kunnen voorzien zyn

,

heeft reeds Ray erkend*

Zo min als de Viflchen de Smaak ontbreekt,

't welk uit hunne keuze van Voedzel blykbaar

•is : zo min kan menze onderftellen van andere

Zintuigen ontbloot, of (lom en doof te zyn ;

gelyk LiNNiEtTs, op 't voetfpoor van Artedi,

heeft gedaan (*). Het een en andere wordt,

metkragt, tegen gefproken door Klein , die uit

het voorbeeld der WalvifTchen , welker geloey

of brullen men meer dan een Myl ver kan hoo-

ren,

{*) Aquei Element! miitï furdique Volucres. Pifces hi muti

furdique ^Etheris fonumnon auditint , Aèïis licet trematem

fentiant* Syft* Nat. Ed. X. pag, 239, a+°«
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ren, beweeren wil, dat zelfs de Stem niet aan IV.

de Viffchen ontbreeke. Indien 'er iets zoda-
Afde^-

nigs in de gefchubde Viffchen plaats had , eg. Hoo
'

FI>

ter , dunkt my , zou daar van nader moeten bly- stuk.

ken. Hoe groote worden 'er niet op onze

Markten gefchraapt , gefneeden en gekapt , die

wel blyken geeven van Gevoel , doch niet hec

minde teken van Geluid. Het zou nogthans kun-

nen zyn, dat zy in 't Water daar toe bekwaam-

heid hadden , hun daar buiten , even als het Ge-

zigt ontbreekende. Zelfs zyn 'er Viffchen be-

kend , die een brommend of fnorkend Geluid

maaken , en de Knorhaanea hebben , zo men

wil , daar van den naam.

Aangaande het Gehoor der Viffchen zyn , 't Gehoor.

van ouds tot heden, zo veele Getuigeniffen en

Ondervindingen , dat men zig verwonderen

moet , hoe eenig Menfch hetzelve kan ont-

kennen (*). Pliniüs bewyft het, om dat hy,

in de Vyvers van CiESAR, ieder Soort van Vis-

fchen , op het roepen van hunnen Naam , hadt

zien komen , en dat zy , in 't algemeen , door

Handgeklap famen fchoolden om te Aazen (!)•

Severinüs zegt, dat in de Lufthoven van den

Vorfl van Ferrarè, de Viffchen door het luijen

van een Bengel , om Eeten te krygen, werden

fa-

(*) Gelyk ook de Franfche Schryver doet van een Thefis,

welke door den Heer Klein wederlegd wordt
3 in Mantijf*

Jchthyol. de Seno & Auditu Pifcium,

(T) Hifi. Nat. Libr. X. Cap. 70.

LDEEL, VU. STÜKU
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IV. famengeroepen , even of het Kloofterlingen wa-

Afdefx.
r ^ Rondeletius en anderen beveiligen dit

tt
F

ooiC Ray twyfelde *er aan , zig verbeelden-

stuk. de , dat milTchien die Bengel geluid kon zyn

in 't Gezigc der Vittellen: weshalve hy oor-

deelde, dat zulks ageer een Muur of Schutting

gefchieden moed (*). OndertufTchen zyn dee-

ze Voorbeelden aan de genen , die Vyvers heb*

ben van helder Water, te blykbaar, om tegen,

fpraak te lyden. Op de Luftplaats van de Her-

togin van Holftein, by Konigsberg , worden , zo

de Heer Klein? aanmerkt , de VifTchen, nog

dagelyks , met een Schelletje famengeroepen ,

wanneer menze eeten geeven wil. Hoe zouden

zy dit 9 in de afgelegene deelen van de Vyvers,

kunnen zien , en , indien zy by der hand wa.

ren , was de famenroeping onnoodig (f).

De Heer Nollet heeft , onlangs , door

Proefnemingen, die zeer laftig waren, onder,

zogt en bevonden, dat het Geluid zig zo wel

uit

(*) WILLOUGHB. Kift. Pi/c. App. pag. 2g.

(t) In de kleine Vifchjes , waar van ik te vooren fprak

die ik , tot Waarneeming van het Zwemmen en andere On-
derzoekingen , thans in een ruim Glas hef) , befpeur ik , ftil

daar by komende
, geen beweeging , maar , als ik met de

Mond eenig fluitend Geluid maak ; dan worden zy 'er doo
r

tot Zwemmen en als in vrolykheid gebragt. Het zelfde

wordt in de Goudvifchjes , die fommige Liefhebbers thans

in FleiTchen houden en opvoeden , zeer duidelyk waargeno-
men. Hier voegt niet onaartig de Fabel van Arion , op
wiens lieflyk Snarenfpet de Dolphynen zig om 't Schip, da#
hy in was, vergaderden.
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STUK»

Uit de Lugt, als in het Water gemaakt, on- j^.

der Water mededeelt aan de Werktuigen van Afdeel*

het Menfchelyk Gehoor (*). Van ouds waren K

dergelyke Proeven reeds in "t werk gefield* zo

Boinlanno aanmerkt (f), die dezelven bybrengc

om 't gevoelen ivan Aristoteles, dat de Vis-

fchen met Gehoor bedeeld zyn, te beveiligen*

Het blykt derhalve , dat de Viffchen onder Water

kunnen hooren 5 indien zy maar een Gehoortuig

hebben. Du Verney , nu , hadt getoond > dat al-

le Viffchen met Oorgaten zyn voorzien, doch

in de meeden waren die openingen 3 uitwendig *

naauwlyks te vinden, en zo klein, dat men 'er

den Kop van een kleine Speld , ter naauwer

nood, kon inbrengen. Inwaards , liepen dee*

ze Gaten uit in verfcheide Beenige Cirkels*

die met elkander gemeenfehap hadden , en waar

in de Gehoorzenuw zig op de zelfde wyze ver-

fpreidde , als in de Vogelen (j). Zodanige half-

cirkelswyze Kanaalen hadt Geoffroy in de Roch

gevonden, en hy zou zyn Onderzoek ook tot

het Gehoortuig der Viffchen hebben ukgeftrekt,

indien hy niet door de Dood was weg geruke

geweeft (§).

Het

(*) Mem. de VAcad. Royale des Scienc. de Paris
9 dg

1'Ann. 1743.

("|") Recreat'10 Mentis &* Oculi , in Contempl. Tefiaceórum*

Roms 1684. P- 2-3 8.

(4) Du Verney Oeuvres Andtomf. Paris ij6i> Tom. IL

p. 5 36.

(§) Mem. de Matk & Rhyf. Tom. II. Paris 1757 , «$

uit dezelven in de Uitgez* Verband. V. Deel. pag. %$jé

I. Deel, VIL Stuk/ D
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IV. Het Gezag egcer van den beroemden Wil.

Afdeel.
lis ^ die ^klaarde y dat de Viflchen geen Ge*

H
'

0VD hoorzenuwen hebben, fcheen dat alles om ver

stuk, te ftooten. Dit gaf den vermaarden Hoog-

leeraar Pc Camper aanleiding, om naar het Her-

fengeftel en de Zenuwen, der gefchubde Vis-

fchen , een naauwkeurig onderzoek te doen.

In 't Werk van Collins, dat zyn Wel Ed*

erkent niet gehad te hebben, zyn de Herfenen

van Haaijen en Rochen niet alleen , maar ook

van Kabeljaauwen , Karpers , Snoek en andere

gefchubde, als ook van Schol, Boten verfchei-

derley Platviflchen meer, in Plaat vertoond en

befchreeven. Ik vind daar in,nogthans , wel

van Gezigt- en Reuk-Zenuwen , maar niet het

minfte van Gehoor-Zenuwen gefproken (*) : zo

dat de Heer Camper weinig dienft daar van ge-

had zou hebben, en niet te minder nut ge-

daan heeft, met dit Stuk op vafte voeten te

ftellen'dpor zyne navorfchingen (f).

Gehoor-ze- Deeze Hoogleeraar vondt het Herfen- en Ze-

nuwgeflel, in de Spilrondagtige Graatviffchen

,

eenigermaate gelyk in ons Hoofd. Zyn Wel

Ed. heeft Kabeljaauwen , Schelviffchen en Snoe-

ken, onderzogt, en in die allen een zeer duide.

lyke Gehoor-Zenuw ontdekt, welke tuffchen

het vyfde en zesde Paar haaren oorfprong heeft,

en

(*) Collins Anatomy. Lond. 1685. Tab. LX-LXVIII.

(|) Verband, der HolL Maatfchappy. VII. D. I. SU
Haart. 1753. bl. 7$.
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en zig , zeer aartig , in kleine Takjes ver-

fpreidt over het Beursje, waar in de Gehoor,

beentjes vervat zyn. Deeze Zenuwen zullen

het waarfchynlyk zyn , daar Willoughby ge-

dagten op hadt, dat zy Gehoor-Zenuwen wa-

ren , die met veel fyne takjes in twee Klierag-

tige, naar Lil of Styfzel gelykende Lighaamen

verfpreid werden in de Rochen , hoewel zy ook

Takjes naar elders afgaven* „ Deeze Lighaa-

9, men , zegt hy , raaken aan de Huid van die

5 , Gaten , welke voorby de Oogen in dit gant.

„ fche Geflagt worden gevonden ; weshalve wy

3, die Gaten voor Oorgaten houden $ en geeos-

*, zins twyfelen, of deeze Viflchen zyn met

„ Gehoor voorzien (*)."

De Heer Geoffroy heeft het Gehoortuig

van den Roch zeer omftandig en naauwkeurig

,

belchreeven en afgebeeld (f). Hy vondt 'er

een Portaal in , een Doolhof en drie Kanaalen

of Gehoorbuizen 5 benevens verfcheide Ope-

ningen, die naar de Herfenen doorgaan. Ook
vondt hy , in 'c Portaal , een Lighaam van groot-

te

Afdeel.

I.

Hoofd*
STUK»

(*) Will. Hift. Pifc, Oxon. i6%6, p. 70. Zo dat men
op de rekening van dien Autheur niet ftellen kan , te dzn-

ken , dat de ViïTchen niet hooren. 't Gezegde van WILLIS
is niet door hem aangehaald , maar door RAY , van wien de

twee eerfte Bpeken zyn. Aan den anderen kant fchynen die

ronde Lighamen , welken men in de Roch vindt , niet door

Ray befchreeven te zyn , maar door Willoughby : want

het derde Boek, en de volgende, zyn van deezen laatften

(t) Zie het V. Deel , der Uitgez. Verband, als boven»

I.DEEL. VII. STUK. D %
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L
Hoofd
STUK»

Gehoor-

beentjes.

]V, te als een Erwt , beftaande uit een zagte zelf-

Afdeel. ftandigheid , dac hy zig verbeeldde voor Ge-

hoorbeentje in de Roch te verftrekken. Klein

ftelt dezelven overeenkomftig met de Beentjes

,

die men weleer in de Koppen der VifTchen ge-

vonden , en in de Geneeskunde gebruikt heeft

uit de Karpers en Baarfen.

Van ouds zyn deeze Beentjes , reeds , aan-

gemerkt als de inwendige Werktuigen van 'c

Gehoor ; gelyk Severinus doet in navolging

van Casseriüs. De Heer Klein vindt in de

meefte VifTchen niet één maal* drie Paaren van

die Beentjes; gelyk 'er Casseriüs reeds zes ge*

vonden hadt in de Herfenen van een Snoek.

Evenwel hebben de meefte Schryvers maar ge-

wag gemaakt van één Paar zulke Beentjes , om
dat de twee ver de grootften zyn; gelyk men

die ook, zeer gemakkelyk, in de Kabeljaauw

en SchelvifTchen vindt. In alle VifTchen leg.

gen zy niet op een zelfde plaats. In de lange

Koppen der Graat-VifTchen , die in langagtige

en breede Snoeten uitloopen , het eerfte Paar

of de twee grootften gevonden hebbende, zegt

Klein, zyn de naaften daar aan, agterwaards,

de Hamerbeentjes : het derde Paar legt aan 'c

end van 't eerfte, naar den Bek toe, in een

byzonder Vliesje, dat egter met de anderen is

verknogt. In de Koppen van Karpers en der-

gelyken, leggen de kleine Beentjes dieper in

*t voorfte van den Kop, wederzyds, als begra-

ven:
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ten : zo dat men een fcherp Mes noodig heeft
]v.

om de Zakjes te vinden. In fommige Kraak* Afdeeu

beenige Viffchen komen zy zeer moeielyk *•

voor (*). stuk.

De Beentjes , uit verfcheide Soorten van Vis.

fchen , zyn, door deezen Autheur , zeer naauw-

keurig, afgebeeld. De Heer P, Camper merkt

aan , dat dezelven , in 't algemeen , getakt zyn

als Zaagjes , gelyk menze ook in fommigen

noemt , en dat zy fchynen onder gevoed te wor-

den. Of zyn Wel Ed. hier door verftaat van

onderen, en wat dan het onderfte gedeelte zy*

weet ik niet. Te vooren hadt zyn Wel Ed.

gezegd : „ Binnen deeze Beurs legt het Steen-

„ hard Gehoorbeen, [dat hy afbeeldt,] zo als

j, het fchynt geheel los , waarfcbynelyk even-

„ wel met dunne Vliesjes gehegt, door welken

„ het gevoed wordt". Hoe 't zy ; deeze

Beurs , merkt zyn Wel Edele aan > is Kraak-

beenig, van figuur als een Schuitje , boven

open , agterwaards gehecht aan de Beenige brug,

die de voorfte en grootfle holte , waar in de

drie halfcirkelswyze Kanaalen uitkomen , vaa

agteren bepaalt (f).

De Heer Camper , vervolgens overgaande

om de wyze van hooren in de gefchubde Vis.

fchen te verklaaren, verbeeldt zig, dat het Ge-

hoor

(*) KLEIN. Hiftor. Pi/c MifT. I.

(t) Vtrb. der Holl. Maat/tb. als boven, bladz. 103,

J, Dssi,, vu. Stuk. D 3
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IV. hoor in dezelven op dergelyk een wyze ge-

Afdeel.
fchjede ^ ajs piaats heefc in de mededeeling van

Hoofd- c Geluid van harde Lighaamen , door drilling >

stuk. en onmiddelyke aanraaking , zonder tuflchen-

komfte van de Lugt ; 't welk omtrent op 't ge-

fielde van LiNNiEös uitkomt (*). „ Want C^egc

„ zyn Wel Ed.) de gefchubde VifTchen heb-

„ ben geen Gehoorweg ; de drilling van het

„ Warer kan derhalve niet anders dan aan hun

„ nen harden Kop medegedeeld worden, bin-

,, nen welken het Werktuig van
5

t Gehoor

„ rondom beflooten is in een Beenige Kas > op-

3, gevuld met Lilagtige Stoffe , bevattende één

5 , of meer, los leggende Beentjes." De Heer

le Cat hadt den Kop der VifTchen niet vatbaar

gefield voor drilling. De Heer Camper ftelt

het tegendeel waarfchynlyk , en houdt de Ope-

ningen , die anderen in fommige VifTchen mee-

nen gevonden te hebben , voor den uitgang van

Slymbuizen (f).

vt Reuk. Minder Gefchil is 'er over de Reuk der Vis-

fchen , die Plinius in dezelven tragtte te

bewyzen , dewyl zy den' Stank der Sekreeten

fchuuwen. Men plagtze van ouds, ook reeds,

dooreen welriekende Geur aan te lokken, om-

ze te vangen. Meeft alle VifTchen hebben daar

toe, aan 't end van de Snoet, twee zeer ken-

ne-

(*) Zie bladz. 46. hier voor, Aantel *.

(t3 V»k der HolL Maatfcb. als boven, bladz. ixf.
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celyke Gaten. Hoe dat de Reukzenuwen in de IV^

langte loopen, en aan 't end als kleine platte Afdeel.

knobbeltjes maaken , heeft Collins in de Kop- t

pen van een jongen Kabeljaauw en Karper STÜK/
zeer klaar vertoond (*) : doch de Afbeel-

ding , welke hy vooraf van het Werktuig

van de Reuk in de Rochen geeft , aantoonen-

de, hoe regelmaatig de Takjes deezer Zenu-

wen over den hollen bodem van het Neusgat

,

die zwart is , zig verfpreiden ; gaat alles te

boven (f)*

De Gezigtzenuwen geeft deeze Autheur ook 't Gezigc.

uit veele Viflchen op , en toont aan , dat in de

Platviffchen ,
gelyk Schol, Bot, Tong, de een

langer zy dan de andere. Zy komen af van ze-

kere Uitpuilingen of Verhevenheden der Herfe-

nen , die men als de Beddingen * in de Menfch * ThaUu»

kan aanmerken. Ook kruifen zy elkander niet , optiïltZ»

maar de regter loopt naar de regter , de flinker

naar de flinker zyde: ja zelfs zynze in veelen

geenszins met elkander vereenigd, komende ie-

der Zenuw aan een zyde uit het verlangde Merg

voort. In de Platviffchen fchynen zy een wei-

nig vereenigd te zyn
, gelyk de Heer Camper

dit ook in de Kabeljaauw vondt. De Oogen

der Viflchen worden , bovendien , bedeeld met

de

(*) Anatomy. ut fupra. Tab. LXIII , LXIV. in beiden

*fc. 1.

(t) Ibidem. Tab. LXII. Fig. 2.

l.Bssi.. VÏL STUK. D 4



56 Eigenschappen
IV. de Takken van andere Paaren Zenuwen, eve#

Afdeeu
a j$ jn jg Viervoetige Dieren en Vogelen.

tt Tot het Gezigt der Viflchen wordt eene an.

stuk. dere gefteldheid in het Oog vereifcht , dan 'er in

ons plaats heeft. Dewyl de Lichtftraalen , naa-

melyk, uit het Water daar in vallende, min*

der breeking ondergaan , dan die uit de Lugt in

't Oog komen , zo was 'er , tot vergoeding , een

fterker Straalbreeking in het Oog der Viflchen

npodig , dan in dat derMenfchen. Om die re-

den is 't dan, dat zy het Kryftallyne Lighaam

Klootrond hebben; 't geen in de Schelviflchen

,

Karpers, Baarfen, aan iedereen zeer dikwils zal

voorgekomen zyn. Het Kryftallyn is, in hun,

ook als in
5

t rnidlen des Oogs, en' dus digter

aan het Netvlies geplaacft ^ terwyl de Oogbol,

' zo wel van vooren als van agteren, platagtig

is: want de bultigheid van 't Hoornvlies kon,

in hun, niet dienftig zyn tot Srraalbreeking (*)•

Buiten 't Water moeten zy derhalve niet , dan

s^eer digt van naby, kunnen zien.

Gevoel. Dus zagen wy, dat de Viflchen de Zintui-

gen

(*) Zie de Verheid, van Dr. Porterfield, in 't IV.

DEEL der Edenburgfche Proeven en Aanmerkingen, bladz. 84.

Om zulks te vergoeden , in het zien onder Water , moeten

de Duikelaars een dikke Lens gebruiken, 't Zou niet oaaar.

tig zyn , indien Mentenen , die zo byziende zyn , dat zy geen

Oogglas aan een Verrekyker noodig hebben (PhUozoDh. Ver-

handelingen by I. Tirion. II. D. I. Stukje, bladz. 178, 184.^
de Proef eens namen , of zy niet

, gelyk de Viflchen , zon^

der Bril onder Water konden zien.
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gen van Smaak , Reuk , Gehoor en Gezigt , geens- iy.

zins mifien. Men kanze ook niec ontbloot ftel- Afdeeu

len van Gevoel. Hoewel de Schubben de Graat- TJ £
JriOOFD-

Viffchen merkelyk fchynen te befchutten voor stuk.

uitwendige aandoening, zal nogthans derzelver

drukking eenige prikkeling maaken in de Huid,

en by 't affchraapen derzelven worden zy als

met Stuipen bevangen. Zouden niet ook die

kleine dunne Graatjes , meeftal gevorkt , welke

men in fommige Viffchen in 't Vleefch vindt

fteeken , iets daar aan toebrengen ? Deeze wor-

den in Karpers, Braafems , Voorn , Snoek,

Houting , Salm , Elft , Makreel , Spiering ,

Aal en anderen gevonden,

Behalve de Slymigheid, waar mede de Lig- $lymighei&

haamen van alle VilTchen , doch wel meed van

de genen , die weinig en kleine Schubben heb-

ben , gelyk de Aal en Paalingen , uitwendig

overtoogen zyn, hebben zy allen 'er in de Kop

een groote veelheid van , die men met een Pyp

opflurpen moet, om de Herfenen te befchou-

wen* In de Kabeljaauw en Schelvifch vondc

de Heer P. Camper dit Vogt groenagtig en *

Veerkragtig van aart, fchynende als in een dun

Netwerk vervat te zyn , en , zelfs in de Snoek,

zeer zout van fmaak. De Heer Collins vondfc

hetzelve, in een Karper , befpikkeld met een

ontelbaare veelheid van vlakjesof bolletjes, die

geelagtig waren van Kleur , en eenigzings ge-

leeken naar Goudglit. In de Herfenen van dee-

i.deel. vilstuic D 5 zeQs
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IV; zen, zo wel als ia die van andere VifTchen,

Afdeel. werdt door hem fomtyds een aanmerkelyke

L Speeling der Natuur ontdekt , die dezelven ,
Hoofd-

,
, . . . ...

stuk. door een regelmaatige vergaaring van uitpuuin-

gen , naar een tros Druiven deedc gelyken. Het

verlangde Merg , merkt hy aan 3
is in veele

VilTchen , door een Spleet , overlangs ver-

deeld (*). De Herfenen zyn, in hun allen,

zeer klein.

Beenderen. Alle Graat-Viffchen hebben een zeer groot

getal van Beenderen of Beenige Stukken , waar

van 'er omtrent tagtig gevonden worden in de

Kop van een Baars. Onder de Oogen heeft

dezelve 'er tien aan beide zyden ; vyf in de

Tong en elf die het Bekkeneel uitmaaken , waar

van het naafte aan de Wervelbeenderen grootft

ïs, met verfcheide uitftekken en holligheden,

bevattende , in zyn onderfte gedeelte , de

twee Zaagjes , hier voor befchreeven. De ge-

flalte en grootte van deeze Beenige (lukken is

oneindig verfchillende ; doch de Beentjes van

't Gehemelte hebben , in een zelfde Geflagt,

altoos de zelfde figuur , zegt Artedi (f). Zelfs

hebben de gefchubde Viffchen Sleutel- en Borft-

beenderen , en Schouderbeenderen , daar de

Borft*

(*) COLLINS Anatomy, ut fupra. Tab. LXVII. lig. 4.

(f) Van deezen Autheur zyn de meefte Byzonderheden

,

tot de Geftalte , uit- en inwendige deelen der Viflchcn bc*

kerende, dout ons ontleend.
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Borftvinnen aan gehegt zyn : als ook Beentjes iv.

tot inplanting der Buikvinnen. De Wervelen Afdeei*

en Ribben , die men gemeenlyk Graaten noemt, „ *

zyn in getal verfchillende in een zelfde Geflagt STuk.

van Viflchen. In veelen zyn de Ribben , met

tuflchenkomende Kraakbeenderen , aan de Rug*

gegraat gehegt; gelyk in de Karper, Braaflem,

Snoek , Salm , Houting , Makreel , enz. ; in

anderen vry en niet aan de Wervelen raakende,

't welk in de Baars , Kabeljaauw en eenige Plat-

viffchen plaats heeft. Het laatfte der Rugge-

graaten loopt in twee Uitftekken uit , door mid-

del van welken de Beentjes van de Staartvin

vaftigheid bekomen. Voorts zyn in alle Vin*

nen eenige Beentjes , van welker getal, thans,

de onderfcheiding der Soorten mede wordt af-

geleid. In fommige Viflchen zyn deeze Beentjes

flap en buigzaam , in anderen flyf , fpits en Aas.
1

fcherp ; gelyk men dit onderfcheid , in de Karper

en Baars, dagelyks waarneemt*

Het Voedzel der Viflchen is verfchillende. •

Meeft fchynt hetzelve te beftaan in Waterdiertjes

van allerley Soort: ook Vifchjes en Kikvorfchen;

naar de grootte der Viflchen of naar dat zy ver-

flindende zyn van aart. Dus ziet men dat

de Snoek zelfs Water-Rotten en Vogelen in*

flokt. Ik heb in de Maag van een Baars , die

meer dan een Voet lang was, een geheel

Kikvorfch gevonden. Myn Vrouw haait

de Schelviflchen , Zee-Sterretjes , enz. i <:

i-dxel. vu. stuk. f£a«
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IV. Kabeljaauwen vindt men dikwils Schulpen

,

Afdeel. Krabbetjes en Garnaalen : ook wel jonge Haait-

!• jes , Schelviflchen en Haring of Sprot. Zo

stuk. ziet men dac > wederkeerig , de eene Vifch den

anderen verfiindt. Veelen egter fchynen ook

Wier, Gras en alltrley Waterplanten, ja zelfs

Slyk en Modder te eeten.

Nuttigheid Behalve het Keukengebruik fchynt het my
derviüchen.

niet ^ dac men van de Gefchubde Viffchen

eenige Nuttigheid trekt, die van merkelyk belang

zy, 't zy in de Huishouding of Geneeskonft.

De Schubben, immers, en Graaten, benevens

het grootfte deel van 't Ingewand , worden weg

gefmeeten. De Vifch , 't zy verfch of gedroogd,

is voor een groot deel van Europa de voor-

naamfte , en op fommige tyden byna de eenigfte

Verfnapering. In de Noordelyke Landftreeken,

zo van ons Wereldsdeel , als van Afia en Ameri-

ka, daar men wegens de Koude geen Koorn

teelt, leeven de Inwooners byna alleen van Vifch.

*
't Zelfde heeft onder de Negers aan de Kuft

van Afrika, hoewel in minder Graad, en wie

weet in hoe veel Landen naar den Zuidpool

,

om die of andere redenen plaats.

IL HOOFD.
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II. H O O F D S T U K. II.

Hoofd*

Opnoeming der Schryveren over de Viflchen, zo stuk.

der Ouden als Hedendaagfchen. Hunne Ver-

deeling , volgens Gronovius. Rangschik-

king van LiNNiEus. Naamen en Kenmerken

der Geflagten.

v oor de Geboorte onzes Heilands hadt men verwarring

. rP(V , rt . ~ , der Ouden»
van de Vilichen ilegts een verward Denk-

beeld, gelyk uit de Werken van Aristoteles

blykbaar is. Na dezelve hebben wel iELiANus,

Oppianus en anderen, zig in 't byzonder toe-

gelegd op de Hiftorie van deeze Dieren ;

doch hunne Befchryving fïrekte zig meer uit

tot de nuttigheid en het gebruik der Vificben

,

dan tot derzelver naauwkeurige onderfcheiding.

Veelen hebben ook maar de VüTchen van fom-

mige Geweften, Landftreeken , Meiren, Zee-

boezems of Rivieren, befchreeven, en de an-

deren geheel onaangeroerd gelaten. Dus fpreekt

Ovidiüs van die der Zwarte Zee , Oppianus

van die der Adriatifche , Paulus Jovius en Sal-

vianüs van die der Toskaanfche; de Graaf van

Marsigly van de Viffchen van den Donau;

om van andere hedendaagfche Autheuren thans

Biet te gewagen.

Onder de Schryvers , die het uitvoerigfte rondèuj-

van de Vifchgeleerdheid hebben gehandeld, is
TIÜSa

I. Deel. VII. Stuk. bui-
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IV. buiten twyfel Rondeletiüs te tellen. Deeze

5
Afdeel. Zynde Doktor in de Geneeskunde, en Koning-

Hoofd.
lyk Ho°gleeraar teMontpellier, heeft een by-

'

stuk. zonder Werk in 't licht gegeven , dat in 't

midden van de Zefticnde Eeuw te voorfchyn

kwam , en met goede Afbeeldingen is verfierd.

Het eerfte deel van dit Werk , dat van de

Zee.Viffchen handelt, bevat ook eenige Infek-

ten , Viervoetige en Kruipende Dieren : het

tweede Deel handelt van de Hoorns en Schul-

pen, van de Viffchen der Meiren en Rivieren,

en alles dat in 't Water huisveft. Het eenig-

fte , dat daar in ontbreekt , is een voegzaame

fchikking : want het algemeene onderfcheid ,

dier Schepselen , wordt door hem afgeleid

van derzelver Woonplaats. Deeze Franfch-

man hadt Italië en de Nederlanden door-

kruift.

salvianus Salvianus, die een Italiaan, en Gesnerus,
enGESNE- .

rus. die een Duitfcher was, hebben zig, elk in 't

zyne , niet minder vlytig toegelegd op de be-

fchryving der VifTchen. De laatfte klaagt,

dat zyn verre afwooning van de Zee hem wei-

nig gelegenheid gaf tot dit gedeelte der Na-

tuurlyke Hiftorie. Evenwel zyn de Afbeeldin-

gen, welken hy van veele VifTchen geeft , niet

te veragten , zo min als die van Salvianus :

doch hunne Werken maaken ook veeleer een

Verzameling , dan eene Befchryvïng der Vis*

fchen of Vifchgeleerdheid , uit* De onvolko-

men-
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riienheid van een Alphabetifche Orde , waar iv.

in men deeze Schepzelen door Gesnerüs ge- Afdeel.

plaatft vindt , voldoet weinig aan een onder- H^Dm

zoeker der Natuur. stuk.

Belloniüs en Aldrovandüs , die in deeze bello-

zelfde Eeuw leefden, als ook Johnston, heb-MovAN^"

ben door hunne Verzamelingen weinig meer ston
J,°
HN"

nuts aan dit gedeelte der Natuurlyke Hiftorie

toegebragt, dan dezelve in verwarring te hel-

pen. Afbeeldingen, dikwils onvolkomen of

monftreus, en veelal niet te betrouwen: Be-

fchryvingen met weinig oordeel famengeflanft

;

vervullen het Werk van deezen laatften. Eg-

ter zyn dit de Bronnen geweeft, waar uit de

Hedendaagfchen veel Sloffe gehaald hebben,

om hunne Stelzels op te grondveften.

De geleerde Ray, door wien in de voorgaan- wil-

de Eeuw het uitvoerige Werk van WiLL0UGH-en iujus.

by , 't welk behalve de befchryvingen en Af-

beeldingen der Ouden , ook veele keurige ei-

gen Waarneemingen bevat, aan 't licht gege-

ven en vermeerderd was; is de eerde geweeft,

die de Verdeeling der Viflchen , naar de Woon-
plaats , verwierp. In plaats van dien bragt dee*

ze Engelfchman een Verdeeling in trein, die

afgeleid was van de manier van Ademhaaling

en Voortteelinge der Viflchen , en gebruikte

andere Eigenfchappen tot onderfcheiding der

Geflagten. De genen , die door Longen

Ademhaalen , werden van hem gebragt tor een

i.dxel. vu. stuk. Klafle
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II.

Hoofd-
stuk.

IV. Klafle van Zee-Monfters of Walvifïchen : die

Afdeel, Jqqj. je Kieuwen Ademen verdeelde hy in de

zulken , welke groote Eijeren hebben , zynde

Kraakbeenig, en die kleine Eijeren hebben of

Kuit fchieten , gelyk alle de overigen. Ande.

ren , zegt hy , verdeelen dezelven in Kraakbee-

nige en Beenige of Graat-Viflchen ; maar van

de Kraakbeenige komen fommigen met de Bee-

nige , in 't (luk van Voorcteeling , overeen

;

gelyk de Steur en dergelyken. Wy hebben

derhalve, liever , de Kieuw-ViiTehen in Jong-

werpende en Kuitfchietende onderfcheiden. Even-

wel is deeze Verdeeling, zo hy erkent, niet

volmaakt ; dewyl eenige weinigen onder de

Graatviffchen ook leevende Jongen voortbren-

gen.

Verdeeling De Graatviffchen , die eïgentlyk het Onder-
en ray. Werp zyn van onze Afdeeling, worden eerfte^

lyk, door deezen Autheur, onderfcheiden in

Plat- en Rondvijfchen. De laatften verdeelt hy

ten opzigt van 't getal der Vinnen. Dus zyn

'er die geen of maar één Paar Vinnen hebben

;

langwerpig gelyk de Lampreijen of Prikken,

welken hy hier toe ook betrekr, en het ge-

heele Geflagt der Aaien en Paalingen : of met

een rond Lyf, gelyk de Egelvifch: anderen,

die twee paar Vinnen onder aan 't Lyf hebben

,

worden gefmaldeeld in zodanigen , die drie Vin-

nen hebben op de Rug , gelyk de Kabeljaauw

en Schelvifch ; die twee Vinnen op de Rug heb-

ben,
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STUK,

ben , gelyk de Forellen , Baars en veele ande- jv.

ren; en eindelyk, die maar ééne Rug Vin heb* Afdeel.

ben. Deeze laatften worden , wederom, onder- If*

fcheiden naar de gefteldheid van de gemelde

Vin > die of geheel met Kraakbeenige en buig-

zaame Beentjes is gedraald , of de voorfken ftyf

en Graatig , de agterften Kraakbeettig heeft»

Eenigen van de eerde Soort hebben die Via

lang , en byna over de geheele Rug uitgeftrekt,

anderen kort. Zy is , in deeze laatften , of om-

trent het middelpunt der zwaarte geplaatft

,

gelyk in de Haringen , Karpers en veele anderen;

of agter op de Rug , gelyk in de Snoeken

,

enz. Van de laatfte Soort , die de voorfte

Straalen van de Rugvin ftyf en Graatig hébben ,

vindt men veelerley Zee- en Rivier- Viflchen.

Ook zyn 'er eenige Weftindifche, in welken

de geheele Rugvin alle de Beentjes ftekelig, of

ftyf en fpits , heeft (*).

Het blykt derhalve, dat de Natuuibefchry-

vers van deeze Eeuw, door dien Engelfchman,

op de koers gebragt zyn in hunne geregelde Sa»

menftelzels. De affcheiding der Walvifch-aar-

tige van de overige Viffchen , welke aan Lin-

NiEÜS

(*) Ik kan niet anders zien , of Artedi ftelt deeze Ver-

deeling op rekening van Willoughby, alwaar men 'er iets

van vindt (in Cap. XI. Libr. I.) : doch de twee eerfte Boe-

ken van dat Werk zyn
5

er door Ray bygevoegd
, gelyk

de Tytel meldt ; zo dat men die Verdeeling aan de Uitvin,

ding van Ray moet toefchryven. Zie zyne Synopfts Methed*

Pifcium. O&avo. pag, 4.,

J.Dmll. vil. Stuk, E
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Iv^

NiEüs aanleiding gegeven heeft , om 'er ook de

Afdeel. Kraakbeenige van af te zonderen , fchynt

II. van Ray oorfprongelyk. Deeze afzondering

was door Artedi verfmaad en zy wordt thans

door den Heer Growovius wederom geheel ver-

worpen.

johnston, Onder de Hedendaagfche Autheuren, die van

Rui5c°Huit-de VifTchen fpreeken, kan ik niet voorby ge-
gegeven. wag te maai^ van een voornaam Werk , dat

in den jaare 17185 hier te Amfterdam , is uitge-

komen. Ik meen het Werk van Johnston over

de Dieren , 't welk Henrik Rüysch, Med.

Doktor en Zoon van den vermaarden Hooglee-

raar Rüysch , in 't licht gaf. Het is met een

Verzameling van meer dan driehonderd Oodin-

difche VifTchen verrykt , welker Afbeeldingen

,

egter, meedal zeer flegt gemaakt en fommigea

verfierd zyn of wanfchapen. Geen de minde

Orde of fchikking is 'er in de plaatzing van

deeze Viffchen waargenomen ; ja, wat Gedag-

ten of Soorten waren , fchynt de Autheur niet

verdaan te hebben. In één woord; hy is 'er

mede te werk gegaan als de Reis befchryvers,

die aan de eerft voorkomende de eerde plaats gee-

ven, en de Befchryvingen zyn veelal gebrek-

jkelyk of fabelagtig(*>

Kangfdnk- Op 't Getal der Beentjes in de Vinnen, wel-

Snn^us. ken Willoüühby geteld had, heeft Rajus,

io

v*) Zie Artedi Icbthyol. Hïft. Litt. p, $j*
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in zyn Kort Begrip van de Befchryving der Vis. iv.

fchen , wel is waar , geen agt geflagen ; doch Afdeel.

deze Telling , wordt niet tot de Hoofdver* *

deeling of die der Rangen gebruikt. Drie Ran« stuk.

gen bleeven 'er van de vyf , welken Artedi

opgeregt had 5 flegts voor de Graat - Viffchen

over; te weeten die der Weekvinnen (Afo-

lacopterygü ;
) Stekelvinnen ,

Qjicantbopterygii9)

en OiNBEEWiG - Kieuwen ( Branchiojlegi ). De
Eerftgemelden hadt Artedi, naar \ getal en

de gedaante der Vinnen op de Rug , in ver-

fcheide Afdeelingen onderfcheiden ; doch de

Heer Linn^eüs, befchouwende de onzekerheid

of twyfelagtigheid van de gemelde Verdee-

ling, heeft, niet minder fchrander, een ande-

re ter baan gebragt, die hy van de plaatzïng

der Buikvinnen, door hem Pooten genoemd,

afleidt , naar dat dezelven of ontbreeken , of

ten opzigt der Borftvinnen , die hy Vlerken

noemt , een andere fchikking hebben ; mids

dat egter de Viffchen met onregelmaatige Kieu-

wen, een byzondere Hoofddeeling uitmaaken.

Zie hier dan zyne Rangfchikking.

•%

I.DF.EL. VIL STUK, E 2 RANG-
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HÖJJ*Di RANGSCHIKKING
STUK. DER

V I S S C H E N.

A. Sommigen hebben Kieuwendekzels

en Kieuwvinnen. In dezelven zyn

de Buikvinnen Rang.

Ofgeheel ontbreekende* QJpo-

des) Zonder Pootejs. I.

Of voor de Borftvinnen, (Ju-

guïares) Halspooten. II.

Ofonder de Borftvinnen. ( Tho-

racicï) Borstpooten. III.

Of agter de Borftvinnen. (Ab-

dominales) Böikpooten* IV.

» B. Sommigen zyn van Kieuwendek-

zels of Kieuwvinnen ontbloot

,

genaamd (Brancbioftegi). Onre»

gelmaatig gekieuwde (*). V.

# €4 $
De

(*) Ik vind my eenigermaate belemmerd , om het Woord

Branchioftegi in 't Nederdaitfch over te brengen ; dewyl liet-

zelve in verfcheide opzigten gebruikt wordt. ViJJchen met

bedekte Kieuwen fchynt het niet te kunnen betekenen , om
dat de Kieuwen-dekzels in veelen ontbreeken : met ongedekte

Kieuwen is nog oneigener , aangezien fommigen in deeze
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De Heer Groeovius, die in'c eerft de Ver- jy.

deeling van Autedi gevolgd hadt (*),wykt 'er Afdeel*

thans op eene andere manier van af (j), om *"•

een Methode te volgen , welke zyn Ed. zig ver- stuk.*

beeldt mee de .Natuur, zo veel het vallen kan, verdeeling

overeenkomftig
5
of aan de Natuur eigen te zyn. v?üs?

9N°"

Zyn Ed. wien het in het Samenftel van Lin-

xueüs niet behaagde, dat de Kraakbeenige Vis«

fchen , wegens een klein verfchilletje in de

Kieuwen, zo hy zig uitdrukt, van de anderen

afgezonderd en by de kruipende Dieren gevoegd

werden, heeft dezelven thans weder met de

Walvifchaartige of Vlakftaarten , in ééne Klas*

fe , famengevoegd ; welk alle de genen , die

van het Gemeen Viflchen genoemd worden,

begrypt: verdeeiende dezelven als volgt,

Metbo.

Rang,'by LlNN&us, de Vliezen, die de Kieuwen dekken,

al hebben , en zulks volftrekt tegen de betekening van het

Griekfche Woord ftrydt. Artedi hadt ze niet dus ge-

noemd , om dat de Vinnen geen Beentjes hebben
,

gelyk

men elders zegt (Uitgez. Verhandel. I. Deel , bladz. 147,):

maar om dat üe. Kieuvjen nietBeenïg zyn. De ftraaien der Vin-

nen ,zegt hy duidelyk, zyn Beenig. Welke Viflchen de Heer

GRONOV1US 'er door verflaa , zal aanftonds blyken ; naa-

melyk zodanige , wier Kieuwen flegts met een klem Gaatje

epen zyn. In die Rang v/orden van hem wederom andere

Viflchen begreepen. Ik geef 'er derhalve deezen algemeenen

naam aan.

(*) Muf. IchthyoU Lugd. Bat. 1754-

<t) Zoöpkyl. Gronov. Fafc, I. ibid. Anno 17*3,

r
l.D«L. VII. STUK, E 3
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n.
Hoofd-
stuk.
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Methode van Gronovius.

f-
Horizontaal of vlak leggende : Piagiuri,

TMet Buik-

J
vinnen.

" Kraakbeenig : CHRON- J
DROPTERïGii, 1 Zonder

L
Buikvin-

nen.

vis-
SCHEN , -

die de 1
Staart

hebben

Perpen-

diculaar,

met de
geftraal- ^
deBeent- 1

jes der

LVinnen

r
Zonder

Buikvin-

I nen.

f Slegts met, een
J

klein gaatje open 1

zyn : B R A N C H I-
*

OSTEGl,

'Buikvin-

Beenig,

welker
Kieu-

wen

Met bas-

taardBuik-

| vinnen.

van on-

deren en

aan de
Zyden ,

ruim

Met waa-

I
re Buik-

V.vinnen.

r Rugvin

nen aan
J

enkeld.

deBorft,!
onder de
Borftvin-

nen, de

i Rugvin
meer dan

v-éene.

' Rugvin
enkeld.

Buikvin- Rugvin
nen tus- dubbeld,

fchen de de agter-

|
Borftvin- J fte onegt

g?.apen : *K nen en^. of een

IBRAN- 1 Aarsvin I Vetvin.

c h 1 A- I geplaatft,
|

• les, I de I Rugvirr-

Vmet de 1 | nen twee
waare of

V.gefoaalde.

Waare
Buikvin-

nen ge-

heel ont-

breekea^

.de

Wy
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Wy volgen niettemin de Rangfchikking van iv.

onzen Autheur, door wien de Walvifchaartige "Afdeel.

Viffchen, gelyk hier voor en elders gemeld is, }h

om dat dezelven in Levensmanier 9 ten opzigc STÜK.

van de Opvoeding der jongen en Voortteeling

,

overeenkomen met de Viervoetige Dieren ,

welker Wyfjes de Jongen uit de Borden

zog geeven ; in zyn Samenftel der Natuur

,

van de Viffchen zyn afgezonderd ; zo wel als

de Kraakbeeriige of Kraakbeenvionen , om rede-

nen die hier voor gemeld zyn. De Geflalte ,

immers , van beiden , (welke in de Rochen en

Haaijen grootelyks verfchilt van de eigentlyk

zogenaamde Viflchen , die veelal gefchubd zyn,

't geen in de Kraakbeenvinnen, zo wel a!s in

de Vlakftaarten , ontbreekt ; om van die onge-

woone plaatzing der Staart in de eenen , en

der Kieuwen in de anderen 5 thans niet te fpree-

ken), geeft taamelyk voet tot deeze onder-

fcheiding.

Zie hier dan de

i.diel. vu. stuk, E 4 CHA*
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IV. CHARACTERES
Afdeel.

ii. p I S C I ü M.
Hoofd
stuk.

ORDO PRIMUS.
A P O D E S,

Quibus Pinnse Ventrales omnino defunt*

119. Murjena. Jpertum Brancbiarum ad late-

ra Thoracis.

120. Gymnotüs. Dorfum apterygium.

I2.1. Tricbiurus. Cauda aptera,

122. Anarhichas. Dentes rotundati.

323 Ammodytes. Caput Corpore anguftius.

124. Stromateus. Corpus omturn.

125, Xiphias. Rojlrum Enfeferutn.

ORDO SECUNDUS.
JUGULARES.

Quibus Pinnae Ventrales antePinnas Pe&orales.

126* Callionvmüs. Apertum Brancbiarum ad

JSfucbarn*

127. Uraisoscopus. Osjimum

128.



DER VlSSCHEN, 73

KENMERKEN der IV.
Afdeel»

VlSSCHEN. I] -

EERSTE RANG.
ZONDER P O O TEN.

Die geheel ontbloot zyn van Buikvinnen.

119. Aal, De openingen der Kieuwen aan de

Zyden van de Borft.

120. Bloot-Rug. De Rug zonder Vinnen.

ïfti. Scherp-Staart. De Staart ongevind.

122. Zee-Wolf. Tanden die rondagtig zyn.

123. Smelt. De Kop irnaller dan het Lyf#

124. Sprey-Visch» Het Lyf Eyrondagtig.

125. Zwaardvisch. De Snoet naar een Degen

gelykende.

TWEEDE RANG.
HALSPOOTEN.

Die de Buikvinnen hebben voor de Borftvimim*

126. Schelvisduivel. De Openingen der Kieu-

wen in de Nek.

127. Sterrekïker. De Bek opgewipt

ijdeel, va. stuk. E 5 123»

Hoofd-
stuk.
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IV. 128. Trachinüs. Anus prope Peëlus.

Afdeel.
12y Gadus. Pinn® PeSkorales in acumen elon»

Hoofd- «***

stuk. 130. Blennius. Pinna Ventrales didaiïyla mu*

ticce.

131. Ophidion. PinncB Ventrales e Spina& Cirrbo

cornpqfita*

ORDO TERTIUS.
THORACICL

Quibus Pinnas Ventrales fub Pinnis Pedtoralibus.

132. Cyclopterüs. Pinn<z Ventrales cmnatcz in

orbiculum.

133. EcHENéis* Capitis dor/urn, planwn 9 trans.

verfe fulcatum.

134. CoRYPHiENA. Caput antice truncato obtu-

fum.

135. Gobiüs. Pinm Ventrales coadunata in Pin-

nam ovatam. ,

136. Cottüs. Caput Cwpore latius.

137* ScorPjENa. Caput Cirrbis adfperfum.

138. Zeus. Labium fuperius membrand transver-

fa fornicatum.

139. Pleuronectes, Oculi ambo in latere altero

Capitis.

140.
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1*8. Pieterman, De Navel naby de Borft. IV,

129. Kajbeljaauw. De Borftvinnen lang en fpits
FDEEI*

uitloopende. Hoo^
130. Snot-Visch. De Buikvinnen twee-Vinge- stuk,

rig en ongedoornd.

131. Slang-Visch. De Buikvinnen uk een Graat

en Baardje fa*nenge(leld.

DERDE RANG.
BORSTPOOTEN.

Die de Buikvinnen hebben onder de Borjfoinnen.

132. Snottolf. De Buikvinnen kringswyze fa«

mengegroeid,

133. ZuicER-ViscH. De Kop van boven plat^

overdwars gegroefd.

134. Oranje-Vksch. De Kop van vooren flomp»

agtig geknot.

135. Grondel» De Buikvinnen famengegroeid

tot een ovaale Vin.

136. Knorhaan* De Kop breeder dan hecLyf,

137. Zee-Scorpioen, De Kop met Baardjes

begroeid.

138. Spiegelvisch. De Bovenlip met een dwars

Vlies gewelfd.

139. Platvisch. De beide Oogen op de eene

Zyde van dei* Kop,

I. DïEL. VII. STUK, nfOi
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IV. 140. Celetodon. Dentes Setacei confertijftim

Afdeel. flexiks.

tt*
1
' 141. Sparüs. Dentes validi Inciforesfive Molares.

stuk. 142. Labrus. Pinna Dorfalis ramento poft Spinas

notata.

143* Scl,ena. Pinna Dorfalis in fojjula recon*

denda.

144. Perca. Opercula BrancHarum ferrata.

145. Gasterosteus. Cauda Lateribus Carinata,

Spin® Dorfales diftindka.

146. Scomber. Cauda Lateribus Carinata 9 Pin-

nulcB fpurice plures.

147. Mullus. Squama , etiam Capitis y laxce.

148. Trigla. Digiti diftintti juxta Pinnas Pee-

torales.

ORDO QÜARTÜS.
ABDOMINALES.

Quibus Pinnas Ventrales pone Pinnas Pe&orales.

149. Cqbïtis* Corpus vix ad Caudam angufta*

tum.

ï5o, Silurus. Radius primus Pinnarum Dorfa-

Hum PeÏÏoraliumquc dentatus.

151.
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140* Klipvisch* Buigzaame borftelagtige Tan- iv.

den, die zeerdigt aan één ftaan. Afdeed

141. Spaar* Sterke Sny-Tanden of Kiezen. tj £
142. Lip-Visch. De Rugvin , agter de Beent- stuk.

jes, met een draadswys byhangzel.

143. Omber-Visch. De Rugvin verborgen kun-

nende worden in een Groefje.

1*44. Baars. De Kieuwendekzels Zaagswyze

getand.

145. Stekelbaars. De Staart op Zyde gekield;

en afgezonderde Stekels op de Rug.

146. Makreel. Dp Staart op Zyde gekield;

en verfcheide Baftaard-Vinnetjes.

147. Barbeel. De Schubben 9 zelfs die van

den Kop , los zittende.

148. Zee-Haan. Afgezonderde Vingers nevens

de Borftvinnen.

VIERDE RANG.
BUIKPOOTEN.

Die de Buikvinnen hebben agter de Borftvinnen*

149. Meir-Slang. Het Lyf aan 't Staart.end

naauwlyks verfmallende.

150. Meirval. Het eerfte Beentje, der Rug*

en Borftvinnen
, getand.

i.'Dxsu vu. stuk, 151
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IV. 151. Loricaria. Corpus cataphraftum.

Afdeel.

IL 152. Salmo. Pinna Dorfalis pojiica adipofa.

stuk. Ï53* Fistülarïa. Rojlrum Cylindricum opercuh

claufile*

154. Esox. Mandibula inferior , longior > punc-

tata.

155. Argentina. Anus Caudce vicinus.

Ij6. Atherina. Fqfcia lateralis.
9 longitudinalis ,

Argentea.

157. Mügil. Mandibula inferior intus carinata.

158. ExocceTus. Pinna Pettoraks longitudine

Corporis.

159. Polynemüs. Bigiti diftinfói juxta Pinnas

Peftorales.

160. Clüpea. Abdomen carinatum ferratum.

161. Cyprinüs. Membrana Branchiojlega tri-ra-

diata.

ORDO QÜINTÜS.
BRANCHIOSTEGI.

Operculis Pinnisve Branchialibus deftitutu

162. Mormyrus. Dentes emarginati : Squama

imbricate.

163. Balistes. Dentes utrimque c£to : Pinna

Ventralis folitaria.

i64'
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151- Harnasman. Het Lyf rondom met Been iv.

bekleed.
Afdeel.

152. Salm* De agterfte Rugvin een Vet-Vin.
HoopD-

153. Tabakspyp-Visch. De Bek Cylindrifch, $tuk.

met een Dekzel daarop fluitende.

154. Snoek. De Onderkaak langer en geftip-

peld.

155. Ansiovis. De Navel digt aan de Staart.

156. Koorn-Aair Visch. Een breede Zilver-

kleurige ftreep , op Zyde , overlangs.

157. Harder. De Onderkaak inwaards gekield.

158. Vliegende Visch* DeBorftvionenzolang

als 't Lyf*

159. Vinger-Vjsch. Afgezonderde Vingers ne-

vens de Borftvinnen,

160. Karing, De Buik Zaagswyze gekield.

161. Karper. Het Vlies, dat de Kieuwen dekt,

met drie Beentjes gedraald*

VYFDE RANG.
ONREGELMAATIG GEKIEUJVDE.

Die vanKieuwendekzels ofKieuwvinnen ontbloot zyn.

162. Mormelaar. Tanden die uitgerand zyn

en de Schubben gefehalied*

163* Hoornvisch. Agt Tanden , zo boven als

onder : de Buikvin enkeld.

364.



80 Rangschikking
IV. 164. Ostracion, Dentes utrimque plures : Cor-

Afdejsl. pm tejid jfed te£luMm

TT
II#

165. Tetrodon. Dentes utrimque duo : Abdo-

stuk. men muricatum.

166. Diodon. Dentes utrimque folitarii : Cor*

pus echinatum.

167. Centriscus, Pinna Ventralis folitaria :

Corpus loricatum fpind.

168. Syngnathüs. Pinna Ventrales nullce: Cor-

pus articulatum.

169* Pegasüs. Pinna Ventrales bince : Corpus

articulatum»
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X64. Beenvisch. Wederzyds meer Tanden : het IVJ

Lyf gedekt mee een Beenige Schulp.
Afd8EL*

165. Stekelbuik. Wederzyds twee Tanden: ^00F
'

D-i

de Buik Stekelig. stokt.

166. Egelvisch. Wederzyds ééne Tand: het

Lyf Egelagtig gedoomd*

167. Schildvisgh. De Buikvin enkeld : het Lyf

gewapend met een Graatagtig Schild»

168. Naaldvisch. Geen Buikvinnen: het Lyf

uit Geledingen famengefteld.

169. Zee-Paardje. Het Lyf met Geledin*

gen' en twee Buikvinnen.

I.BKL, vu, stuk. F III. Hoofd-



8a Beschryving van

IV. *S^K^*%^#^#^*#^4>*«^
Afdeeu.

IH III. HOOFDSTUK.
Hoofd-
stuk. Befchryving van 't Geflagt der Aalen, waar in

zo de gewoone Paalingen, als de Konger-Aal

en verfcheiderley Zee-Slangen , zyn begreepen.

Waarneemingen omtrent de Voortteeling der

Aaien , uit welken blykt , dat dezelven Jong-

werpende zyn.

Rangfchik- jO| nder den by ons bekenden naam van Aalen,
king. \J 5egryp jk die VifTchen , welken het eer-

fle Geflagt in de eerde Rang, by Linn^eus,

uittnaaken, met den Geflagtnaam Mumna. De
Heer Gronovius hadt dezelven , te vooren

,

met Abtedi , onder de Weekvinnen QMala*

copterygii) geplaatfl , doch thans telt hyze

onder de Branchiojlegi , en wel de zodanigen

daar van , die geene Buikvinnen hebben. Zyn

Ed. maakt van de Mumna drie Afdeelingen ,

de eerde van de genen die van Kieuwen-Openin-

gen ontbloot zyn , de tweede van de genen

,

die 'er óéne, onder aan 't Lyf, en de derde

van zulken, die 'er twee hebben, één aan ie-

der zyde*

Kenmerken. Deeze laatflen behooren alleen tot dit Ge-

flagt , waar van de Kenmerken volgens onzen

Autheurzyn, een Vlies dat de Kieuwen dekt,

hebbende tien Straalen , en een opening by de

Borflvinrien. Voorts de Kop effen; de Neus-

gaten pypagtig ; het Lyf fpilrondagtig en glad

:

de
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van de A alen. S3

de Staartvin famenloopende met de Rug- en iv.

Aarsvïn. Afdeei*

't Getal der Soorten van die Gefiagt, wel. tI
1!I *

Hoofd-
ken Linnjsus opgeeft, zyn zeven, waar on- stuk..

der onze Paalingen, en de zogenaamde Zee- soorten*

Slangen , zyn vervat.

(i) Aal zonder Borftvinnen. ^
Helend

Deeze Soort is de Mumna^ daar meeft alle
Moer-A*k

oude Schryvers , zo Grieken als Romeinen ,

van gewagen , als een Vifch , die een der lek-

kerfle Geregten op Tafel bragt, en hier van

heeft hy den bynaam van Helena , of Pronk

der Maakyden. Follio deedt de Slaaven, die

ter dood veroordeeld waren, in zyne Vyvers,

aan zodanige VifTchen voorwerpen, op dat de-

zelven daar door te lekkerder worden mog-

ten (*> Ook wordt de Griekfche naam afge-

leid van hunne groote Vetheid * door welke zy

zïg niet onder Water konden dompelen , maar

altoos aan de Oppervlakte zwemmen, 't welk

hunne Huid door de Zonnefchyn verfchrompeld

maakte. De Italiaanen noemenze Mourene of

Morena, en fomtyds Fluta, deDuitfchers Mur-

Aal of Muur.Aal; doch my dunkt dat het ei-

genet

(i) Murana Pinnis Pe&oralibus nullis. Syft. Nat. X. Gen.

119. Murana Pinnis Pe£toralibus carens. Art. Gen. 25. Syn.

41. GRON. Muf I. N. 16. Muf Ad. Frid. I. p. 319. Mn-
rxna feu Conger Brafilienfis , mas & foemina. SEB. Muf
II. T. 69. f. 4 , $. Muraena maculata nigra & viridis, CA«
TESB. Car. II. T. 20, 21.

(*) Plin. Libr. IX. Cap, zi %

Ie Deel, vil, stuk, F 2
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jy#
eigener zy den naam van Moer-Aal te gebrui-

Afdeel. ken.

III. Deeze Vifch, die in de Middellandfche Zee

stuk
D
* zeer 8emeen is > wordtin de Oceaan, tuffchen

Moer-Aai. Europa en Amerika , ook wel , doch zeldzaam

,

gevonden. Men merkt als iets byzonders aan

,

hoe dezelve, in de Zee zyn oorfprong hebben-

de , en niet in de Rivieren opkomende , egter

door zoet Water gefpeend en Vet gemaakt

wordt* Hy leeft van Vleefch, en zyn Beet

wordt niet # alleen gevaarlyk, maar zelfs Ver-

giftig gezegd te zyn. De groote gelykheid van

deezen Vifch met de Slangen , deedt de Ouden

vaftltellen dat 'er maar een Wyfjes Mumna
was , die met de Slangen paarde. 't Is zeker,

dat zy fterk voortteelt, hebbende byna altoos

Jongen.

vangft. Men vangt de Moer-Aal niet , dan aan Kuflen

die Klippig zyn en Steenagtig van Grond. Van

deeze Steenen worden verfcheidene uitgehaald,

om een Graft of Sloot te maaken tot aan 't

Water, en dan een of twee Krabben verplet-

terende* die men in deeze Sloot wafcht, of

wel daar in wat Bloeds doende, ziet men 'er

aanftonds dit Schepzel inkomen, dat dan, op

de volgende manier , gevangen wordt* Men
doet aan den Hoek van den Hengel een (tuk-

je Vifch of Vleefch, daar de Moer-Aal op aan-

valt , en 't zelve in zyn Gat wil fleepen , 't

welk tufTchen twee Steenen is. Veel handig-

heid heeft men dan noodig: want indien het.

Dier
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Dier maar zo lang tyd gegeven wordt , dat het IV^

zyn Staart ergens aan valt kan haaken , zou Afdeeu

men 't eer den Bek aan ftukken trekken, dan III.

het op te haaien. Als men den Moer-Aal op-
S
°°£D~

gehaald heeft , is 'er nog vceï werks om hem Moer-AaL

te doodcn , ten zy men de handgreep verftaa

;

naamelyk hem de Staart af te fnyden of die te

kneuzen; als wanneer hy aanftonds fterft. Hier

in verfchilc dezelve grootelyks van de Slangen,

die men op den Kop moet treffen.

Uit de meergemelde Verzameling van Zeld- pi. lvh.

zaamheden der Natuur , welke de Heer W. van
f's '

j
s

z *

der Meülen heeft , deelen wy thans den Lief-

hebberen de Afbeelding mede van een Ooft*

en Weftindifchen Moer-Aal, beiden veel naar

den Brafiliaanfchen , welken Seba afgebeeld

heeft , gelykende en buiten twyfel behooren*

de tot deeze Soort. De Ooftindifche , die on-

gevaar anderhalf Voet lang is, heeft eene ros-

agtig Afchgraauwe Kleur, eenigzins naar Vio-

let trekkende , en is getekend met zwarte vlak-

jes, die op de Zyden veelal rond, aan de Rug

overdwars langwerpig zyn. De Weftindifche

,

van St. Euftatius gekomen , is by de twee

Voeten lang , en op een witten grond zeer

fierlyk donker Koffy kleurig bruin gemarmerd,

met fyne ftippeltjes in de tuflchenwydte der

groote vlakken , die aan den Buik rondagtig

zyn.

Dat veelen dit Dier met den Lamprey ver* Gefalt*

ward hebben , is , aangemerkt de uitwendige

I. Deel. vil stuk. F 3 Ge-
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IV. Geftalte , niet zo zeer te verwonderen (*). Even-
Afdeel. we j geiy^en Zy >

ruim Zo veel, naar Aaien,

H d
^oc^ ^e^en ^et ^yf breeder, den Bek meer

stuk. uitgeftrekt in langte, fcjherp en famengedrukt

Mccr-Aai. p Zyde : de Kleur , zegt men , is bruinagtig

of geel en zwart, ja fomtyds Goudgeel bont:'

de gaaping van den Bek zeer wyd ; onder en

boven met een ry van zeer kleine Tandjes

,

behalve welken de Vifch 'er, in 't midden van

't Gehemelte , twee grootere heeft , die be-

weeglyk zyn , gelyk in de Adders. De Oogen,

die klein zyn, ftaan in Goudgeele kringen, met

een doorfchynend Huidje overdekt. Aan 't end

van den Bek zyn twee Pypagtige uitfteekzels

,

en boven de Oogen twee anderen ; maar van de

eerften miffchien tot de Reuk , de laatften tot

het Gehoor dienen , zegt Willocghby.

Dat de Moer-Aalen hooren kunnen hadden

de Ouden reeds verzekerd, PoRPHYRiusfchryft

,

dat Crassüs , de Romein, een Murma hadt,

die geroepen zynde by hem kwam. Ook ver-

haalt Punius , op 't Gezag van Licïniüs Macer ,

dat zy door fluiten van de Viffchers gelokt en

gevangen worden. Hier in hebben zy , dan

,

met de Slangen veel overeenkomt! , die niet

alleen een fyffelend of piepend Geluid maaken

;

maar fomtyds ook op het fluiten aankomen en

zig

(*) Hierom wordt de Latynfche of Griekfehc naam, Mu,-

r*na , door de Woordenboekfchiyvcrs , zeer verkeerdelyk

,

een ^gen-Oog of Lamprey vertaald : gelyk in PlTISCl Lexï-.

*#». KöNIG Gazophjl. &X.
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zig grypen laaten (*). Ook ftrekt dit tot een \yt

aanmerkelyk bewys voor 'c Gehoor der Vis- Afdeel.

fchen. o
111 "

Hoofd*.
Wat de Ontleding belangt: zy hebben een stuk.

groote langwerpige Rob, die toe de Navel toe Moer-AaL

reikc : de Lever is lang , rood en een weinig

geelagng : de Galblaas ovaal , met blaauwagtige

Gal. Boven dezelve legt het Zwem* of Lugt-

blaasje, dat klein is en puntig uitloopt aan de

beide enden.

Men verhaalt, hoe de Redenaar Hortensius Gebruik.

eene Murcena^ die hy hadc , beweende, toen

dezelve geftorven was, en Lucius C&assus zou

'er over Rouwgewaad gedragen hebben, 't Is

zeker , dat zy deeze Viflchen zeer bemin-

den (f) , en in Vyvers fpeenden. Het Vleefch

der Jongen is wit, en vry fmaakelyk; doch dat

der Ouden zeer Lymig en vol Graaten. Ook

zyn 'er geweeft, die het voor Venynig hiel-

den*

(2) 'AiX\ die de Staart ongevind en/pits beeft9 11.

bet Lyffpilrond. zee-serpentt

On.

(*) Aangaande het eerfte, is 't bekend, dat de Waterflan-

gen , hier in Amiterdam , by Zomer , fomtyds hun geblaas

laaten hooren. Ten opzigt van het laatile verhaalt my de

Heer N. Struyck , dat hy een Karel gezien heeft , die eenige

Waterflangen , hier in de Stad 5 in de Graft fmeet, welke

hem nazwommen , op zyn fluiten by hem kwamen , en zig

altemaal weder lieten grypen.

ft) Natat ad magiftrum deücata Mursena. Martial.
(z) Munena Cauda aptera cuspidati , Corpore tereti. Syft.

Nat. x. Murana teres, gracilis, maculofa, Cauda tereti cuso

pidata, apterygü. ARTED. Gen. 24. Syn. 41.

I Deel. vil. Stuk. F 4
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jy#

Onder den naam van gevlakt Zee -Serpent (*)

Afdeel. werdt deeze van Dr. Lister , naar een gedroogd

III. Voorwerp, aldus befchreeven. De langte was

stuk, ^rie en een half Voet , de dikte van den Kop

jSee-Serpent. vier Duimen : het Lyf allengs verfmallende

,

aan 't end fpits. De Snoet is langwerpig fcherp,

met een wyde gaaping , en heeft fcherpe Tan-

den, die inwaards krom ftaan, boven en onder

op dubbele ryën , met nog een ry , daarenbo-

ven , aan 't Gehemelte. Aan de Kieuwen ftaan

kleine Vinnen. . De Rugvin begint drie Duimen

van den Kop , en loopt , tot op twee Duimen

naa > de Staart ten einde uit. De Buikvin , by de

Kavel beginnende, ftrekt tot op vier Duimen

aan de fpits van de Staart. Dus is dan het ui-

terfte endje van de Staart ongevind. Alle Vin-

nen zyn witagtig en ongevlakt; die van den

Buik byna een Vinger breed. Aan den Buik is

de Kleur witagtig: de Kop niet zelden zwart-

agtig geftreept. Voorts heeft de Vifch, op de

Zyden van het Lyf , als een dubbele ry van

groote vaalagtig zwarte Vlakken , ieder byna

een Vinger breed ; de onderfte tegenover de

tuffchenruinuen van de bovenften ; even als men

de Boomen van een Allee in 't verband plaat ft.

De gemelde ftippeiing en de kromheid der

Tanden, doet my naauwlyks twyfelen, of het

pal zodanig een Sehepzel zyn geweeft , dat van

Li-

(*) Serpens marinus maculoius. Will. App. p. i$. Raj.

Ata 37,
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Legüat en zyne Medgezelien op een Klippig
IV

Eilandje, by St. Mauritius, thans Isle de Fran- Afdeel.

ce, daar zy in Gevangenis gehouden werden , JU.

gedood zynde, is afgebeeld (*). Dit Monfler,
H°°*°*

dat van hun wel zestig Ponden zwaar gefchac^^
5_^ f#

werdt, en overzulks byfter groot geweeft moet

zyn , hielden zy in 't eerft voor een Lamprey

of Zee-Aal: maar het Vleefch proevende, be-

vonden zy hetzelve zeer leelyk van Smaak.

Zy aten 'er derhalven niet van 3 en evenwel

wierden zy altemaal , zo 't fchynt , door het

geproefd te hebben, ziek: weshalve dit Zee-

Serpent , van hun , voor Vergiftig werdt ge*

houden.

(3) jial die de Staart ongevind enfcherp heeft. IXL

bet Lyffpilrond.
zf/?f*

r '

Dit Dier, 't welk men vindt in de Oceaan

dec Zuidelyke Deelen van Europa , zou het

Zee Serpent zyn, waar van de Ouden gefpro-

ken hebben , onder den riaam van Serpens maxi'

mus; hoedanig een 'er Willoüchby te Rome

gezien hadt , zynde vyf Voeten lang. Ik noem

hetzelve Zee 'Slang , tot onderfcheiding van

het voorgaande , daar het egter , volgens de

opgegevene Kenmerken, weinig van verfchilt.

Zie hier de Befchryving daar van , door Ray (t).

Het.
(*) Voyage. Tom. II. p. 40.

(3) Mursena Cauda aptera acuta , Corpore tereti. Syfi9

Nat. X. Muraena exade teres , Cauda acuta aptcrygia. ART.

Cck. 24. Syn. 4.1.

(t) De Zee-Slang , waar van in 't Werk van Watso^
*. Dilel. VII. St-k. F 5 (liiadz.



90 Beschryving
IV Het Lyf is fpilrond , naar de Scaart allengs

Afdeel. verdunnende : de Kleur op de Rug vuil -geel,

UU aan den Buik helder blaauwagtlg, Aan de Kieu-

stuk/ wen hee^c ^y raaar ^n Paar Vinnen. De Rugvin ,

Zee-sian^. niet ver van de Kieuwvinnen aanvang neemen.

de, (trekt zig, tot op een Vingerbreed naa, ten

einde van de Staart uit. Een dergelyke Buik-

vin heeft de Vifch, die aan de Navel begint.

Hetend vande Staart is niet platagtig, gelyk

in de -Aaien, maar fpilrond en fcherp. Even-

wel vondt hy te Rome nog een anderen Zee-

Slang , wat korter > die de Scaart aan 't end

platagtig hadt. De Ingewanden waren byna als

een Moer-Aal, en hy befpeurde in deeze Zee-

Slangen , zo wel als daar in , dat de Galblaas

niet aan de Lever gehegt ware, noch 'er eenige

gemeenfchap mede had, hangende los en vry

aan de Galbuis. Even het zelfde was door

hem in de Adders waargenomen,

weftindi- Deeze Vifch fchync, om te verkoopen , op

de Markt te Rome gebragt geweeft te zyn:

want dezelve , zegt Willoüghby 9 hadc hec

Vleefch zeer fmaakelyk en lekker, doch met

Vezelagtïge Gaatjes doorweven ; zo dat men

het niet, dan met veel moeite, kaauwen. kon.

Geheel anders fcheen het te beftaan met die

Weftïndifche Zee-Slangen , daar Pater Labat

van

(bl£èz.*t$f+) gefproken wordt,- is deeze Soort van Mur&na

niet. Ook fkookt de 6ngevii|de en ongevlakte Afbeelding,

noch met den aart der Zee-Slangen , noch met de Befchry*

vinff
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van fchryft ; want dezelven waren , door hem , jV#

geheel Venynig aangemerkt. Zodanig een Afdeeu

werdtdoor het Volk, dat by hem op deViffche- Iir-

ry in de Kanaalen , tuffchen de Weftindifche STÜK#

~

Eilanden uit was, gevangen, die, op de langte Zee-siang.

van drie Voeten, de dikte hadc van een Arm;

den Kop plat , als van een Slang ; op de Rug

een Vin, die tot aan 't end van de Staart liep,

en twee anderen , die by haar begin drie goede

Vingeren breed waren. Het Monfter, egter,

dat zy naderhand, op deKuft,rnet een Treknet

magtig wierden , was ongelyk verfchriklyker.

Die Zee* Slang was ongevaar tien Voeten,

lang en hadt.byna twee Voeten omtreks in *t

midden. De Huid was blaauwagtig, met zwart

en geel glinfterende en als gevernifle Vlakken.

De Rugvin, die, op zes Duimen naa, zig tot

aan 't end van de Staart uitftrekte , was by den

Kop zeven Duimen breed. In de Bek waren

Tanden van byna twee Duimen lang. Behalve

de Rugvin hadt dit Schepzel nog drie Vinnen

aan beide zyden van het Lyf , en eene Vin in

de uitfnyding van de Staart, die, dat zonder-

ling is , in beide deeze Slangen, als gevorkt

zynde, befchreeven wordt (*)

IV.

ruitt/t.

(4) Aal met de Önderkaak langer , het Lyf van

eenerley Kleur. Ang^ui

Van
PaaIi"s'

(*) LABATS Reizen naar de Franfche Eilanden van Amerika.

(4) Muraena Maxilla inferiore longiore, Corpore unicolore,

Syfl. Nat. X. Aïuraena unicolor , Maxilla inferiore longiore,

ART. Sptc\ 66. Gen. 24. Syn. 39, Faun. Suec> 29c
I, Dell, VIL Stuk,
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IV. Van de Zee-Slangen , 't zy al of niet Vergif-

Afdeel. t}g f komen wy nu tot de gemeenden van dit

III. Geflagu te weeten de Aaien of Paalingen. On-

stuk. der den naam van Egkelys waren deeze by de

Paaling. Grieken bekend, onder dien van Tjelobcba by

de Hebreeuwen. De Latynfche Schry vers fpree-

ken 'er van onder den naam van Anguilla, die

afgeleid wordt van Anguis , welk woord men

meeft gebruikte om een goedaartigen Slang ,

en zelfs den Slang van Efculapius , het Zinne-

beeld der Geneeskunde , te betekenen (*). De
Italiaanfche en Spaanfche naarn komt met den

Latynfchen overeen; als ook de Franfche AnguiU

Ie: de Engelfche Eel, de Sweedfch en Noor-

fche Abl, en de Nederdukfche , zyn van Hoog-

duitfchen oorfprong, en byna onveranderd.

Uit de befchryving der Ouden blykt, dat hun-

ne Aaien van den zelfden aart waren als de on-

zen. Aldrovandüs merkt zelfs aan , na Ron-

deletxus en Gesnerüs , dat 'er twee Soorten

van Aaien zyn 5 een groote en een kleine,

waar van de ecne den Kop korter , dikker en

breeder hadt, het Lyf bruin van Kleur; de an-

dere den Kop langer en fpitfer; welke laatite

veel op Krengen aasde, hebbende het Lyf van

onderen geelagtig. De bruine werden voor de

lekkerften gehouden. Die in zuiver, vloeijend

Water huisveften , hebben het Lyf van onderen

witagtig en glimmende ; weshalve men deeze,

in

(*) Zx 't voorg. VI. Stuk deezei Nat. #(/?. bhdz. 416,
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in Engeland, Silver-Eels, dat is Zilver-Aaien, IV.

noemt, en dezelven gezonder oordeelt tot Spy-
Afdeel.

ze, zo Willoüghby aangetekend heeft. Hoofd.
Men zoude hier haaft het verfchil vinden, stuk.

dat de Boeren zeer wel weeten te maaken tus- Paafag.

fchen onze gemeene Aaien en Paalingen ; welke

laatfte by ons ook grooter vallen. Het voor-

naamfte Kenmerk fchynt daar in te beftaan,

dat de Paalingen wat fpitfer zyn van Kop , brui*

ner van Kleur en geeler aan den Buik; als ook

doorgaans vetter en ronder : doch , of dit verfchil

weezentlykzy, is my onbekend. In het Y, alhier,

vangt men in de Voortyd Aal, genaamd Neb*

leling) die in 't Najaar byna zo bruin wordt als

Paaling.

Deeze Vifch is door geheel Europa, doch

inzonderheid in Landen die met veele Wate-

ren doorfneeden , Poelig en Moeraffig zyn,

gelyk het onze, zeer gemeen. In deDonau,

en in de Rivieren , die in deezen Stroom

zig ontladen , wil men dat zy niet gevonden

worden. Hier te Lande vangt menze meeft

omtrent deuitwaterende Sluizen: want de Aal

en Paaling heeft dit zeldzaams, dat zy, in zoec

Water gebooren zynde, het zoute zoekt , en

daarom wordt dezelve ook wel in de Zuiderzee

gevangen. Te Workum 3 in Vriesland , is deeze

Vifch zo overvloedig, dat men 'er tot de Aal-

en Paaling-Negotie twee of drie Schepen na-

houdt , die Jaarlyks fomtyds honderdduizend

Ponden daar van naar Londen overbrenger).

z.&fisL. vii.$tvs, Mea
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IV#
vangt dezelve in de omleggende Meiren en Wa*

Afderl. teren , en deeze Viflchery heeft meed plaats in

IÖJ de Maanden September en Oktober C*\
HOOFD-
stuk/ Men van§t ^e Aaien op driederley wyze. De

Paaiing. gemeenfte is met Fuiken, 't zy van Teen of

vangft. Netten gemaakt, die geplaaift worden in de

Slooten , Graften , by de Sluizen of Molen-

togten. Oogelooflyk is het , welk een menig-

te van Aal of Paaling, op fommlge tyden , daar

in kruipe. Een andere manier is door middel

van Hoeken, daar men eenïg Aas, van dikke

Wormen of zogenaamde Pieren, of ook kleine

Prikken, aandoet , na dat de Hoeken met Tou-

wetjes vart gemaakt zyn aan een dikker Touw
of Aalreep , welks eene end men , door een

Steen , daar aan te binden , van de Wal of

Oever fmyt, en het andere , aan een Stokje

of iets anders , op 't Land vaft maakt. Dus

kan men ook fomtyds, by nagt, veele Paalin-

gen vangen : maar 't is my gebeurd , dat ik het,

des morgens , ophaalende , in plaats van lee-

vende Aal , daar aan groote Baarlèn vond 9 die

dood waren. Dikwils worden zy ook met EU
gers gevangen , 't zy met zodanige , die als

een drie. of viertandige. Vork gefatfoeneerd

zyn , en waar mede men in de Modder fteekt

;

't zy met zodanigen , die Kamswyze op zyde

een menigte fcherpe Tanden hebben : welke

laatfuen men in de Havens , daar dieper Water

is f

(*) Nid»rL f4*r& 1747. bhtlz, 129,
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is, gebruikt in Schuitjes, door een ftomp Voor- IV.

fteven daar toe gefchikt ; maaijende daar me- Afd£EL*

de , nu over de eene dan over de andere zvde, , T

door de Slyk. stuk.

De Aaien vermageren, zo men aanmerkt, in JWfc*.

de Zee , en , fchoon een Vifch zynde , die in ti&*&hp

allerley Poelen byna , zelfs in de genen , wel.

ker Water bitter of Zwavelagtig is, ja zelfs in

Putten en Bakken, leeven kan, beminnen zy

egter ruim en zuiver Water. Door de troe-

belheid worden de openingen hunner Kieuwen,

naar 't fchynt, gelyk die van andere Viflchen,

verftopt , en daar van heeft het Spreekwoord

,

in troebel Water is 't goed vijjchen > zyne aflei-

ding. Hunne Spyze fchynt in allerley Soort

van Vifchjes , Infekten en Wormen ; mifichien

ook in Wortelen en Kruiden , te beftaao. Men
zou ze haaft onder de Kruipende Dieren kun-

nen tellen: dewyl het zeker is, dat zy dikwils

uit Vyvers of Slooten weeten te ontkomen ,

kruipende door het Gras gelyk de Slangen. By

nagt , wanneer het hunne Looptyd is , doen zy

zulks , en vangen dan waarfchynlyk ook Slak-

ken , Wormen of ander Aas. By dag verfchui-

len zy zfg in de Slyk , in een dubfaeld Gat:

men kanze met den Stam van een Berkeboom,

die van Bafl ontbloot is , bedwingen. Overmaat

van Hhte of Koude is hun fchadelyk. Men
heefc 'er in een harde Winter zien dood vrie.

zen , die uit de bevrooren Slooren in de Wei.

den gekroopen waren. Als *c koel Weer is ,

I.DKXL. vu. stuk. kun*
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STüK.

Paaling.

Vöoittee
ling.

jy#
kunnen zy eenige Dagen, buiten het Water $

Afdeel. in 't Leven worden gehoudt. Ook is het be-

HI- kend, dat de (lukken, waar in hun Lyf gefnee-
HOOFD- ... .

, , ,

den is , zig nog eenigen tyd beweegen , en dac

de afgekapte Kop nog vinnig byten kan* Het

Hart klopt ook , gelyk dac der Adderen , na

dat het uit den Aal gehaald is. De taayheid

des Levens van deeze Dieren , is onder de

Lugtpomp zeer blykbaar. Men (telt hunnen

gewoonen Leeftyd op zeven of agt jaaren.

Over de Voortteeling der Aaien is een groo*

te duiderheid geweed. Na dat men, naament,

lyk , het Gevoelen van Aiustoteles , die (lelde

dat dezelven uit rottend Slyk of Modder voort-

kwamen , agter den bank hadt geworpen ;

kwam het 'er in de eerde plaats op aan , of zy

Kuit fchooten , dan leevende Jongen baarden.

Het eerde fcheen foramigen waarfchynlyk, de-

wyl men , nu en dan eens , Kuit gevonden

heeft in deeze Dieren : maar men delt thans

vad , dat zy , in dit geval , de Kuit van andere

VifTchen zullen ingeflokt hebben. De heden-

daagfche Waaarneemingen , immers , leeren , dat

de Aaien weezentlyk leevende Jongen voort-

brengen , even als de Adders. Zie hier het

gene de Sweedfche Bergwerks-Boekhouder

,

Fahlberg , dien aangaande , in den Jaare

1750 'aan de Akademie van Scokholm berigc

heeft (*).

„ Wan-

f*) Sfkbolmf. Verhang van 1750, XII. Th. bl, 'zoo.
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i. Wanneer ik , agt Jaaren geleeden , om St. \y

n Olaus in een Garen Fuik, die op den grond Afdebi»

„ van de Rivier gelegd was, hier by 't Berg- TT
Uh

, , • * i t i .
HOOFD^

„ werk üne Aaien, vandegewoonlyke grootte, STÜK%

„ gevangen had , welken door den Stroom , Pmfog*

„ die van de Zee Jalmar komt , dermaate af-

„ gemat waren, dat zy zig naauwlyks roerea

„ konden ; zo wierd ik, onder 't fchoon maa«

„ ken in de Keuken , gewaar , dat de Meid te

„ diep, met de punt van het Mes, in de Darm

„ van den eenen Aal fneedt, zo dat die, ten

„ deele, boven de Navel werdt uitgefeheurd

;

„ waar op vervolgens, toen de gemelde Darm

„ op het Vifchbord gelegd werdt, de Jonge

„ Aaltjes, in menigte, daar uit begonnen te

„ kruipen. Sommigen derzelven waren over

„ de drie Duimen lang, de anderen wat kor-

, f ter; doch zy hadden altemaal volkomelyk

„ de gefialte van Aaien , en bewoogen zig

„ eenige uuren i hoewel zy , op 't laatft , droog

„ van Huid wierden. Dit gaf my grond , om
„ te befluiten , dat de Aaien , ontwyfelbaar,

„ leevende Jongen ter wereld brengen*"

Voorts verhaalt deeze Sehryver, dat dit ftuk

aan hem nog duidelyker beveiligd geworden is*

toen hy, den 23 Jany des jaars 1750, in eens

Aalkorf een Aal , van omtrent twee Pond zwaar*

gevangen hadt, uit wiens Navel een Jong mee

den Kop en 't halve Lyf uithing ; zynde ver-

volgens , in de Rob van deezen Aal, nog veer-*

tig jonge Aaltjes , van een tot twee Duim lang ,

I, Deel. VII. stuk> G ge«
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IV. gevonden , die , met een Vergrootglas ter

Afdeel, naauwkeurigfte befchouwd , de Geftalte had.

ïïï- den van de Aaien. Even 't zelfde was reeds

door andere Onderzoekers der Natuur opge-

Paaiing, merkt , gelyk de Heer de Geer ten deezen op.

zigte aantekent : die met regt beweert , dat de

Darm, waar van Fahlberg fpreekt, de Lyf-

moeder zy geweeft (*).

De Heer Linn^us fchynt hier uit vaft te

ftellen , dat de Voortteeling der Aaien in de

Hondsdagen gefchiede* 't Komt 'er alleen op

aan , of 'er onder de Aaien ook Mannetjes en

Wyfjes zyn, dan of men dezelven tweeflag-

tig kan aanmerken , gelyk de Wormen en Slak-

ken. Leeuwenhoek hadt , in alle de Aaien ,

die hy opende, een Lyfmoeder gevonden, 't

welk zulks eenigermaate twyfelagtig maakc.

Indien men egter , in Languedok , de Mannetjes

Aaien , door den naam van Margaignon 9 van

de Wyfjes onderfcheidt , fchynt dit (hik on-

betwiftelyk. Redi verzekerde , dat de Aaien

jaarlyks, in de Maand Auguftus, uit de Rivier

Arno naar de Zee zwommen , tot de Voort-

teeling ; van waar de Jongen wederom , in 't

Voorjaar , de Rivier op komen zouden , tot

aan Pifa.

Zonderling is 't , dat wy tot nog toe zo wei-

nig

(*) De Heer Gronüvius merkt (Zoopbyl. Gron. Fafc.

I. Leid. 1763. p. 40.) aan , hoe deeze Wnarneemer be-

veiligt , dat de Lyfmoeder der Aaien in de Darmbuis geplaatjt

zy : 't welk nader onderzoek verdient.
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ïiig zekerheid hebben aangaande de gemeenfte jy #

Dieren* Ondertufïchen worden , door deeze Afdeel.

Waarneemingen , de Vertellingen van fommi- III#

gen , die de twyfelagtige of onbepaalde Voort- STÜK#

teeling * der Ouden begunftigen , geheel om* pw^
ver geftooten* Zodanig is het Berigt van * Generatie

p &quivoca

Schwen&feld , in zyne Belchryving der Vis-

fchen van Silezie , die ons verhaalt , dat de

Bleyen van zyn Land, behalve jonge Vifchjes,

ook Aaltjes baaren ;
?
t welk anderen aan-

gaande de Lampreijen of Prikken , de Elft of

Haring, en zelfs van de Baarfen , verzekeren.

Wy zullen ook de Aaltjes , welken Myliüs

leert voortbrengen , door in de Maand Mey
Gras-Zooden in een Vyver aan de Zonnefchyn

bloot te (tellen, niet dan voor Wormen hou-

den : zo wel als de Aaltjes in de Azyn , in Styf-

zel , verzengde Tarw en anderen , welken men

door 't Mikroskoop ontdekt heeft, ook jong-

werpende f te zyn. Zonderling is 't, datfom. t Vi-olp&ré

migen derzeiven in geftalte zeer naar Aaien ge*

lyken ; zelfs een Kop en Bek fchynen te heb-

ben , en allen met Jongen te zyn voorzien (*).

De Geftalte , van deezen zo bekenden Vifch , Geftatoa.

verdient , zo Ray aanmerkt , geene befchry-

ving. De Heer Baster merkt aan , dat de

Paaling weezentlyk Schubben heeft , en dat der-

halve de Jooden hem , ten onregte
9
onder de

Vis-

(*) Zie Bakers Nuttig gebruik van 't Mi$kt$ skoop, Am-
fterd. Anno. 1756. bladz. 2$^ , 257.

J,DIEI„ VIL STUK, G %
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IV. Vifïchen tellen, die de Wet van Mofes hun

Afdeel. verbiedt tot Spyze te gebruiken. Zy hebben y

UI- naamelyk , niet alleen Schubben , maar ook

stuk* Vinnen* Behalve de twee Borftvinnen, in wel-

paaüng. ken ieder 19 Beentjes zyn , hebben zy eene

Rugvin, daar men 'er 1000 in geteld beeft, en

eene Aarsvin van 100 Beentjes. De Lever is

groot en rood ; de Gal geelagtig ; de Milt lang-

werpig, 't Gedarmte (trekt zig, zonder Bog-

ten, van de Maag tot aan de Navel uit. 't

Getal der Wervelbeenderen vind ik op 116 ge-

rekend en de langte op twintig Duimen, 't Is

zeker, dat men 'er hier vangt die veel grooter

zyn.

Gebmik. Van de Aaien en Paalingen wordt tot Spyze

veel gebruik gemaakt onder 't Landvolk en by

't Gemeen, 't Is inderdaad een Voedzel , dat

een goede , gezonde , flerke Maag , tot Ver-

teeringe, vereifcht, en wel met Azyn en Zout

moet toegemaakt zyn of gegeten worden. Som-

tyds worden zy ook wel, ter bewaaringe, in-

gezouten; 't welk de hoedanigheid verbetert.

Van levendige Aaien ziet men met verwonde-

ring , hoe zy , door Oijevaars of Reigers inge.

flokt zynde, dezelven van agteren weer uit het

Lyf kruipen. In een Kormoran verhaalt men

,

dat een zelfde Aal dit , negenmaal agtereen

,

gedaan heeft. Van een Matroos verzekert

Gesnerus, het zelfde gezien te hebben. On-

dertuffchen is het zeker , dat men , op die zelf.

de wyze, wel gebruik van leeveade Aaien maakt

m
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in de Paarden , om 'er aan tot Buikzuivering te jy.

verftrekken. Afdeel.

In de Menfchen heeft de Lever en de Gal, IJÏ-

ondereen gemengd en tot Poeijer gemaakt , veel Stuk.

"

aanpryzing gehad tot bevordering van een Paaiing.

moeielyke Baaring. Grugerus , een Duitfch

Geneesheer, verzekert, dat een Dame van zy-

ïie kennis van eene Opflopping van 't Wate-

ren , die drie Dagen hadt geduurd , en waar te-

gen allerley gewoone Middelen vrugtelaos in

't werk gefteld waren , verloft werdt door het

Poeijer te gebruiken van een gedroogde Aals

Huid, in een Glas Spaanfchen Wyn : waar door •

zy , na verloop van zes Uuren , een menigte

Graveelige ftoffe loosde. Uitwendig wordt die

Huid 3 als een Koufeband gedragen zynde, tegen

het Voet-Euvel aangepreezen. Men maakt 'er

onder de Boeren, wegens haare taayheid, ge-

bruik van tot Dorlch-Vlegels. Het Aalen-Vet

is , inzonderheid tot verzagting der Aambeijen

,

geen verwerpelyk Middel.

(5) Aal
9

die de omringende Vin mt heeft met v.
Myrus.

een zwarte Rand. Vaar-Aai,

Men heeft deezen , dien de Ouden Myrus

noemden , voor het Mannetje van de Murcena

gehouden, en daarom noem ik hem Vaar;-Aal.

't

(5) Mursena Pinna ambiente alba , margine nigro. Syfi*

Nat. X. Murxna Roftro acuto , lituris albis vario , margine

JPinnx Dorialis nigro. ART, Gen. 2-f. Syn. 40»

ldkel. vii. stuk. G 3
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IV. 't Is die , daar Wiixoughby den naam aan geeft

AFDEEL, van andere Zee-Slang, met een famengedrukte
IH

; Staart, welken hy, in 't jaar 1664, te Rome

stuk. kreeg ; zo dat hy kon vaftftellen , dat dezelve

raar-Aai. zig in de Middellandfcfae Zee onthield.

Deeze was meer dan een derde korter dan de

andere Zee-Slang , en verfchilde 'er nog in

verfcheide opzigten van, zo hy aantekent. De
Kleur was bleeker : de Snoet zo lang niet noch

de Bek zo wyd, en men vondt 'er geen uit-

fteekende Tanden in , maar twee of drie ryën

kleine Tandjes in 't midden van 't Gehemelte,

behalve die aan de Kaaken , op zyde. Aan de

zyden van den Bek hadt hy twee kleine Baard,

jes of zeer korte Buisjes , gelyk de Konger.

Aal, De Staart was niet zo rond, maar plat-

agtig en gevind, even als in de Paalingen of ge-

meens Aaien; daar de gewoone Zee-Slang de

Staart aan 't end ongevind heeft. Omtrent de

Ingewanden vondt hy weinig verfchil.

De Myrus der Ouden , dien fommigen agten

het Mannetje tezyn van den Moer-Aal, komt,

volgens dien Autheur , met deezen Zee.

Slang overeen. Dezelve wordt gezegd niet al-

leen eetbaar, maar zelfs malfch van Smaak te

zyn , zonder eenige of ten minfte met zeer

weinige Graatjes in het Vleefch. Men geeft

voor , dat de Afch van deszelfs Kop den Beet

geneeze , dien hy toegebragt heeft.

tt>
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(6) Aal met twee Baardjes aan den Bek, en iv.

eene Streep op zyde, die witagtig is geftip-
Afdeel,

peld.

Het Kenmerk van den Konger-Aal 9 naamelyk

den bovenfte^ rand van de Rugvin zwart te cc^èr.

hebben , volgens Artedi , heeft Linnjeus ver-
Koilger*

anderd in de bovengaande ; om deezen te meer

van den voorgaanden te onderfcheiden. Het is

de Conger of Congrus der Autheuren, die zy.

nen Latynfchen naam van den Griekfchen Kon*

gros of Gongros ontleed heeft , en van de Ro.

meinen Bronco , van de Engelfchen Conger of

Conger-Eel , van de Franfchen Congre genoemd

wordt. Deeze naam zou van 't Griekfch Woord

ygdca, dat opvreeten betekent «, afkomftig kun-

nen zyn.

JNiectegenflajpde de oude Heer Gronoviüs

deezen onder de Nederlandfche Viflchen ge-

teld (*) 5
en de jonge Heer gezegd hadt, dat de

Konger- Aal, hoewel zeldzaam by ons 5 niettemin

in het Haarlemmer*Meir gevonden worde (f);

vind ik 'er doch , in het Werk van den laatflen 9

geen gewag van gemaakt. Linv&gs 3 in te-

gendeel, die hem ook niet onder de Sweedfche

Viflchen heeft opgetekend , fchryfe 'er den Eu-

ropi-

(5) Muraena Rofko tentaciilis duobus , linea laterali ex

punftis albida. Syjï. Nat. X. Murcéna fupremo margine Pin-

nx, Dorfalis nigro. Art. Gen. 24. Syn. 40. Conger, Ronde-

letii, Gesneri & omnium fere Autorum. RAJ> Syn, 37,

(*) Uitgez. Verband. I. DEEL. bladz. 152-

(t) AH. Helvetic. Vol. IV. p. 2$9-

LDEiX. YÜ.ATVJJL. G 4



ïo4 BësckrUino
IV.

Afdeel.

HL
Hoofd-
stuk,

Kongcr.

Grootte.

* TribHS.

i>igitis

ropifchen Oceaan tot eenc woonplaats aan tos*

Inderdaad , aan de Kufl: van Bretagne , in

Vrankryk , is een aanmerkelyke Viffchery van

Congres , die doorgaans omtrent Sc. Jan begint en

tot aan Sc. Michiel duurt, Ook wordt deeze

Vifch, op de Kufl van Cornwalf, the Mil<wel f

en van eenigen Z^-Aal geheten.

Behalve de gemelde Kenmerken verfchilt de

Konger-Aal van de Paalingen inzonderheid in

grootte, waar in hy dezelven verre overtreft.

Men vindt, naamelyk, aangemerkt, dat dezeU

ve fomtyds de langte bereikt van vier of vyf

Ellen , hoedanig eene grootte ook aan de Noor-

fche Zee-Aalen toegefchreeven wordt (*). Het

zullen waarfchynlyk die groote Aaien zyn* waar

van Aldrovandüs fchryft, dat 'er in de Gan-

ges waren van wel dertig Voeten lang. Ook
^egt hy , dat 'er fomwylcn gehangen wordeq

yan twintig Ponden , en men heeft my ver-

haald 5 dat 3 weinige Jaaren geleedep, in dq

Zuiderzee een Aal gevangen werdt van om-

trent die zwaarte, welke te Amersfoort is te

zien geweeft, Paalingen heeft men hier wel

yan tien of twaalf Ponden zwaar gehad.

De Konger-Aal , by Willovghby befchree-

yen , hadt flegts de langte van veertien en een

half Duim. In dezelve merkt men aan , dat

de Rugvin niet meer dan drie Duim * af was

,

van den tip des Beks, daarin de Aalea die Vin

veel

(*) ^«tMï^ijfcbon mt% II. Th. pag 203,
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veel laager aanvang neemt. Bovendien ziet
lv

men , dat de Oogen grooter zyn , met Zilver- Afdeel.

kleurige Kringen , en de Kleur op de Rug blee- III.

ker, naar Afchgraauw trekkende , aan den Buik \Étu?
m

STUK*

witagtig. Aan de witte Streep, op zyde , is Konger.

hy zeer kenbaar; doch de Buisjes of Baardjes,

aan den Bek,hadt men ook in de gewoone Aa-

ien waargenomen. De Kieuwen ssyn in deeze,

zo wel als in de laatftgemelden , niet met een

Beenig dekzel, maar met een Vlies byna gefloo-

ten , 't welk onder de Vinnen kleine gaatjes heeft.

Die van Amersfoort lieten , inderdaad , wei- Gebruik.

nig fchranderheidblyken, met bevreesd te zyn

om gemelden Aal , indien het een Konger ge-

weeft is, op te eeten, Immers de Ouden heb-

ben denzelven tot Spyze bemind 3 en gebraden

zynde houden 'er de Hedendaagfchen nog veel

van. Inzonderheid maakt men in Engeland ge-

bruik van de Jongen, Elvers genaamd, die in

de Severn, by Glouchefter en
s
Tewksbury, in

donkere Nagten gevangen , en dan , gekookt

zynde, opgerold en verkogt worden. Deeze

hangen by Boffen of Troffen aan elkander, en

dit kan de reden zyn, dat Rondeleticjs 'er

den naam van Filet aan geeft; zo 't my toe-

fchynt meer, dan om dat zy anderen Vifch om-

ftrengelen zouden. Men eet deeze Elvers,

met Azyn of Moftert , tot verfnapering. 't Schynt

dat zy , no^ong zynde , uit de Zee de Rivier

opkomen ,en?aar uit zou nog te meer blyken,

c(at de Konger een Zee-Aal zy.

.^Dekl. Vil. stuk, G | (|)
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Iv# (7) Aal die ongevind is, met een fcherpagtig

AfDEfiL. ' r
pitfe Smu

III.

Hoofd- Een Vifch uit de Middellandfche Zee, die
STUK.

VII

*

de geftalte van een Aal heeft , doch geheel

e-Ma. onsevind is, wordt door Linis\&us , onder den
Blind-Aal. °

naam van blinde Murasna of Blind-Aal , hier ge-

plaatft. Onze Autheur , naamelyk, hadc 'er

geen Oogen' in kunnen vinden; doch hy was

voorzien met verfcheide Openingen , gaatjes of

doorboorde flippen : zeven aan 't Agterhoofd

,

ook zeven boven op den Kop in 't midden en

van vooren nog vier paaren. De Neusgaten lagen

buisagtig onder de Snoet , en de Kaaken vondt

hy met fcherpe Tanden gewapend; de Navel

digter aan den Kop dan aan de Staart.

Dewyl onze Ridder aan deezen Blind-Aal,

die door den Heer Brander fchynt waargeno-

men tezyn, Kieuwen-Openingen onder aan den

Hals toefchryft , zie ik niet , met wat reden

dezelve , door den Heer Gronoviüs , betrokken

worde tot zyn Vifchje uit de Rivieren van Zuid-

Amerika, 't welk hy noemt Murasna zonder Kieu-

wen-openingen: als waar in de Kieuwen zonder

een eenig gaatje of opening tot Ademhaaling

,

zo zyn Ed. aanmerkt, zyn, en waar van hy

zegt ; het is inderdaad een middelflagtig Dier

tuffchen de Prik en Slangen , als gelykende ten

opzigt van de Vinnen naar de eerfte, ten opzigt

L van

(7) Masscna apterygia, Roftro actitiufaUo. Syft. Nat. X.
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van het ontbreeken der Kieuwen-gaatjes naar iv.

de laatften , en in geftalte naar den Moer-Aal. Afdeel.

Hy merkt ook aan , dat hetzelve de Bovenkaak $*•

langer heeft en twee uitfteekende Tanden daar STÜK.

*

in , gelyk de Adders (*)

IV. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Bloot-Ruggen ,

tot welken de thans vermaarde Beef-Aal of

Sidder-Vis van Suriname behoort. Berigt van

deszelfs Eigenfchappen.

Aan dit Geflagt van Viflchen geeft men , om
dat de Rug ongevind was in de gene 5

daar het van afkomftig is , den naam van Gym-

noti of Bloot-Ruggen. De Kenmerken be.

ftaan in zydelingfe dekzels aan den Kop ; cwee

Sprieten aan de Bovenlip ; vyf Straalen in het

Kieuwen-Vlies; 't Lyf famengedrukt , van on-

deren met een Vin gekield,

Behalven de twee Soorten 3 welke de Heer

LiNNiEüs daar van opgeeft, zullen wy 'er nog

den thans bekend geworden Beef-Aal byvoegen.

( 1
) Bloot-Rug die naakt is > met de Rug ongevind. 1.

Dee- weftindi-
fche.

(*) Murana Maxilla fuperiore longlore , Pinnis Pe&orali- M. LVIIÏ,

bus , aperturis Branchialibus nullis. HZoöphyL Gron. Fafc. h $
f*

J *

Leid. 1763. N. 161. pag. 38.

(1) Gymnotus nudus , Dorfo apterygio. Syfl. Nat. X. Gen.

120. Gymnotus. ART. Gen» zs. Syn. 43. Amean. Acad. L
p. 3 18. T. 14. f. 6. Muf. Ad- Frid. L p. 76.

LDï*L, VU. STUK.



Ï08 BB3CHRYVING VAN

. iv, Deeze Soort is de Carapo der Brafïiiaanen,

Afdeel, waar van in 't Kabinet van Seba vyf Verfchei.

IV. denheden waren , die aldaar , onder den naam

$tük
D" van Gymnotus of Bloot-Rug , befchreeven wor-

den. De vier eerden betrekt Gronovius tot

deeze Soort, doch van den vyfden,die 'er mer-

kelyk van verfchilt, wordt door hem een by-

zondere Soort gemaakt.

Zie hier de Befchryving , welke van deezen

Vifch in het Vorftelyk Sweedfche Kabinet voor-

komt (*). Hy heeft den Kop effen , ovaal,

klein, metzagte Wratten overfpreid: zeer klei-

ne Tanden ; Vleefchagtige Lippen , waar van

de onderfte langft; en aan de boven-Lip , op

zyde , twee Baardjes of korte Sprieten : de

Neusgaten enkeld en byna boven den Kop ver-

heven : de Oogen klein met Vel gedekt. Het

Kieuwen-Vlies beftaat uit vyf breede Beentjes:

de Openingen zyn taamelyk wyd. Het Lyf is

langwerpig, ongevaar vaneen Voet, fmal; met

de Rug dik, rondagtig, van onderen gekield,

allengs , naar de Staart toe , gefcherpt en Els*

vormig. Hierom wordt de geftalte by die van

een Mes vergeleeken. De Schubben zyn

rond , over elkander leggende , met ringswy-

ze en dwarfe rimpels. De Zydftreep is neder-

waards getand , met weeke Tandjes , aan de

punt doorboord en (lomp, die een Vogt uitgee-

ven. De Navel vindt men onder aan de Keel

,

naby

(*) Amcc-rU Acad. Tom. I, p. 3 is.
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naby den Kop* Geen Rugvinnen zyn 'er noch iv.

Buikvinnen. De Borltvinnen zyn klein enLan* Afdeel.

cetvormig , mee dertien weeke Straalen, De H
1V '

Aarsvin begint by den Kop , ongevaar een stuk.

Duim breed agter de Navel, en loopt, langs

het Lyf, de Staart ten einde uit; lynregt, be-

ftaande uit omtrent tweehonderd zagte Beent*

jes. Geen Staartvin heeft de Vifch, en de ge-

melde Vin aan den Buik, met een ongevinde

Rug, maakt de Geftalte zeer zeldzaam.

De Heer Gronovius merkt aan , dat de Kleur

in fommigen van deeze Soort bruin , in anderen

ros , in eenigen met wit fchuins geftreept , of

geheel wit is. Ook, dat in de Wyfjes de Aars*

vin niet dan agter de zwelling van den Buik be-

gint, in de Mannetjes kort agter de Navel (*}•

Uit de Afbeeldingen , vergeleeken met een Bloot-

Rug van myne Verzameling , is 't blykbaar

,

dat de gedagte Vin ook dikwils niet tot aan 't

end van de Staart toe loopt. Deeze Viffchen

worden in de Rivieren of Meiren van Zuid-

Amerika gevangen , en voor een goede Spyze

gehouden , hoewel zy wat Graatig zyn.

De vyfde Soort van Bloot-Rug uit het Kabi-

net van Seba , dien de gemelde Heer gekogt

hadt , behoort , wegens de gedagte Kenmer-

ken, ook tot dit Geflagt, hoewel de Geftalte

meer naar die van den Moer -Aal zweemt. Ook
is zyn Ed. van oordeel, dat de groott Oriëntaal-

/ebt

(t) Zoopkyl. Gron. Fafc. I. p, 41,

I.D1IL, VU. STUK,
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IV. fcbe zonderlinge Murana van Seba , die in het
Afdeel. tweede Deel des Kabinets gevonden wordt ,

H
Iv

- hier toe te betrekken zy. De Kaaken zyn zeer

stuk. lang en Buisagcig op zyde famengegroeid ; het

Lyf gevlakt; de Staart Elsvormig (*), Men
vindt daar van , in 'c derde Deel , een zeer

flegte Afbeelding.

ir. (2) Bloot-Rug die Schubbig is, met de Rug

odtóadifche. gevind.

Zodanig zyn , volgens Linn/eüs , de Ken-

merken van een Vifch* die zeer duidelyk ge*

fchubd is , daar de andere Bloot-Ruggen zig

byna als ongefchubd vertoonen. Immers dee-

/ ze , die in het Ooflelyke Wereldsdeel gevonden

wordt, heeft , volgens zyne Befchryving , de

Schubben glad , rond en onderfcheidelyk , zelfs

op den Kop; waar in vyf uitgeholde Stippen

zyn , en eenïge aan de Onderkaak ; gelyk ook

eenige witte Stippen op het agterfte van het

Lyf en in de Rugvin : want deeze heeft de Rug

niet ongevind. Dus begryp ik niet, hoe de-

zelve behooren kan tot de Bloot-Ruggen ; ten

zy om de uitwendige gedaante, welke naar die

der Aaien zweemt , en niettemin, van wegen

de

(*) Gymnotus Maxillis elongatis tubulofïs , lateraliter con-

natis , Corpore maculofo , Cauda Subulata. Zöopb. Gron
Pafc. I. N. \6j. Murana maxima Orientalis fingularis. Seb*

Thef. II. Tab. 69. N. 3. Gymnotus varius Roftro produc^

tiore. Seb. Thef. III.p . 99- Tab. sz. f. $.

(z) Gymnotus Squamofus, Dorfo pinnato. Sy/ï. Nat. X.
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de duidelyke Schubben , den Vifch van dat iv.

Geflagt onderfcheidc ; gelyk dezelve ook , we- Afdeel.

gens de wyde gaaping der Kieuwendekzelen , *
v*

,

niet tot de Aaien kon behooren. STUK#

De Rugvin begint, in deeze Vifch, kort ag-

ter den Kop, of daar de Nek eindigt , en ftrekt

zig tot byna aan het end van de Staart uit»

Men heeft 'er in geteld 46 Beentjes en 28 in

de Aarsvin, 16 in die van de Staart. In de

Borftvinnen waren 'er 14. Het Kieuwen-Vlies

hadt vyf Straalen, De Kop was plat en byna

glad : voor de Neusgaten hadt hy twee geknot-

te Sprieten. De Navel was in 't midden van 't

Lyf :de Zydftreep verheven; het Lyf meer dan

een Span lang, taamelyk dik, omtrent rolrond,

aan 't Staart-end op zyde plattig: de Kleur don-

ker met bruine Randen.

(3) Bloot-Rug , wiens Aarsvin uitloop tot aan
Tr™yus

y

t end van de geknotte Staart; de Onderlaak Beef-Aai,

een weinig uitfteekende.

Ik gebruik de Kenmerken , die de Heer Gro*

noviüs thans opgeeft, om hier de Befchryving

te plaatzen van jeen Schepzel, dat hedendaags

niet minder Gerugts maakt in de Wereld, dan

wel.

(3) Gyrnnotus Pinna Ani ad extremum Caudae htx trunca.

tx continuata ; Maxilla inferiore paulo longiore. Zoöpb, Gron.

Fafc. I. N. 169. Gyrnnotus Maxillis rotundatis xqualibus;

Cauda truncata , fubtus pinnata. AU. Helvet. Tom. IV. p»

27. Tab. III. Gyrnnotus nigricans , Capite plagio-plateo , Caud&
curta obrnfa , virtute Torpedo. See. Tks. III. p. 108. T,

34.
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IV. weleer de Tril. Roch. Het is, evenwel, al ver-

Afdeel. fcheide Jaaren bekend geweert. Ray (lelt het

IV- voor , onder den tytel van Meer~Ael> dat is

stuk." Zee-Aal, van Nieuwhoff, en Ubirre van de

Beef-AaL Laet ; zeggende, dat de genen, die deezen

Vifch dooden , met Beeving aangedaan worden

en fomtyds met Slaapzugt , 'c gene egter fchie-

lyk overgaat. Wegens die Eigenfchap noemt

men hem thans Siddervifcb of Beef-Aal , en hy

wordt, van de Engelfchen, Num-Eel geheten.

Men hadt , voor weinige Jaaren , van deezen

zeldzaamen Amerikaanfchen Vifch nog geen

goede Afbeelding. Thans zyn 'er verfcheide-

ne, die egter merkelyk verfchillen.' De gene,

welke 'er van in 't III. Deel van Seba is ge-

geven , hoe fraay ook gefneeden
, getuigt Gro-

noviüs , dat in 't geheel ondeugend , ten min-

fte zeer flegt zy. Dezelve was gemaakt naar

een Voorwerp, uit het Kabinet van de Leid*

fche Akademie, 't welk door den Heer 's Gra-

vezande , Gouverneur van Esfequebo , daar

mede was verrykt. 't Zullen dan , waarfchyn-

lyk , goede Afbeeldingen zyn , die men van

den Surinaamfchen Beef-Aal vindt in de Swit-

zerfche Verhandelingen , in Geftalte overeen-

komftig met die van het laatfl: uitgegeven Werk

van gemelden Heer (*); als ook met de Fi-

guur, welke daar van gebragt is in de Uitge-

zogte Verhandelingen (f).
Die

(*) Zóopbyl. Cron. Fafc. I. Tab. VIII. f. I, 2, |,

(t) III. DEEL. Plaat. XXVÏ,
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Dit Deel der laatftgemelden , in 'c jaar 1758 jy.

uitgekomen , was het eerfie Werk , zo ik geloove, AfdeeL.

daar men den Beef.Aal in afgebeeld zag. Men TT
IV*

- HopFD-
vindt daar in ook een ornftandige Befchryving stuk.

van denzelven , welke ik hier niet herhaalen Beef-Aai.

zal 3 te minder om dat het den Heer Grono- Geftaite.

vius behaagd heeft , die zelfde nagenoeg 9 zo

het my toefchynt, in 't Latyn te laaten ftellen

in de Switzerfche Verhandelingen. In het laatft

uitgegeven Werk van zyn Ed. vind ik dat de

Befchryving, hier en daar, een weinig uitge-

breid zy 'en veranderd. Dus merkt, by voor-

beeld, zyn Ed. thans aan, dat de Vifch onder

de Weekvinnen behoort , Slymagtig , effen ,

rimpelig , eetbaar , eenigermaate naar een Aal

gelykende, zeer lang en Spilrond zy (*). Het

Lyf is, zegt zyn Ed. vervolgens, zeer lang*

Spilrond , dikker en byna rond by den Kop,

daar het ook breeder is ; naar de Staart toe lang-

zaam en allengs verdunnende , en wordende al-

daar booger dan breed (f). Ten opzigt van de

tip

(*) L*i>is
y rugofus , wordt

J

er gezegd. Hoe effen en rim-

pelig met malkander overeenftemmen , begryp ik niet. Te
vooren hadt zyn Ed. hem glaber (dat is glad,) geheten.

(f) Pr&hngus , weet men , betekent gemeenlyk zeer

Ung. Teres vertaal ik , zo lang my geen beter woord
daar toe bekend is , Spilrond , om eene rondheid uit te

drukken , die van de Rolronde of Cylindrifche , door een

langzaame verdunning , tapswyze aan 't end uitloopende,

verfchilt. Ook agt ik dat Truncus beter vertaald zy Lyf
dan Romp. Langer in de hoogte dan in de breedte ichynt

my'een' durftere vertaaling van Catketoplateus , waar voor ik

liever zeg, booger dan breed,

Jr. DfiEL, Vil- STUK. H
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IV. tip van de Staart , voegt zyn Ëd. 'er than$r
Afdeel.

b^ dat dje wgMind Zy }

>

t we||c van de ufm

Hoofd- ter^e Punt a^een verdaan fchynt te moeten

stuk. worden : anders zou het Staart-end van onderen

Beef-Aal.
gevind Zyn> gelyk men te vooren gezegd hadt.

Dit Stuk is my egter wat duider , dewyl zyn

Ed. nog getuigt, dat de Aarsvin, over de ge-

* heele langte van den gekielden Buik, uitloopt

tot aan het end van de Staart. Die Vin is lyn-

regty ongewapend, haar begin neemende een

weinig agter de uitpuiling van den Buik , en

met Beentjes voorzien, die niet fcherp zyn,

als eene Wolligheid uitfteekende door den Rand

van het Vinvlies. Thans bepaalt zyn Ed* niet

,

dat deze Beentjes ontelbaar zyn wegens de dikte

van dat Vlies (*) , maar laat derzelver getal in

't onzekere (f). Eerft hadt zyn Ed. vermoed

,

of uit de gaatjes van het Vel , door welken een

OlieagtigeofSlymerige flof lekt, ook de Elek-

trikaale Werkingen van deezen Vifch voortko-

men mogten (§): naderhand dagt hy, of de

Tepeltjes , by deeze Gaatjes , daar van ook

het Werktuig waren (|) ; thans fchynt zyn

Ed.

(*) Pinna Ani linearls ufque ad Caud* apïcem

excurrens , Ofïiculis innumeris ob Cutim craflam ,
qua utrim-

^ue obtegitur, fuffulta. &c. Att. Helv. Tom. IV. p. 29.

(|) Pinna Ani » Officulis iiiftm&a .... iiier-

xnibus, Cute crafïa &c. Zöophyl. Gron. Fafc. I. p. 42.

(5) Uitgezogte Verband. III. Deel, bladz. 472.

(4) Forfitan hx Papillx iriftrumenta erunt mortis trerauli-

M*. Htlv. ibid.



D £ BlöÓ T-R ü G C E N. 2I£

JËd. dit aan beiden toe te fchryven (*). De jy
#

Kleur blyft even als te vooren. De Woon- Afdeed

plaats in de Rivieren van Zuid-Amerika 3 voor- *v-

naamelyk naar derzelver Oorfprongen toe, en stuk/
inzonderheid aan üitfteekende hoeken Lands, £ee/-AaL

daar het vol Rotfen is , hadt zyn Ed. gezegd i

doch nu zegt hy ; „ dat de Beef-Aal in de

5, Rivieren van Zuid-Amerika, onder de Ver-

3, zengde Lugtftreek , en wel niet verre van

5 , derzelver Bronnen , voornaamentlyk omtrent

35 die plaatfen , daar dezelven uit Rotfen voort-

3 , vloeijen, huisvefte."

Wegens de Eigenfchappen Van deezeri Vifch, Zigthfchzp*

tvaar van thans vericheide Berigten zyn (f) ,

pen

vind ik door gemelden Heer beknoptelyk het

volgende aangetekend (4-)- » Een Menfch of

,3 Beeft hem, terwyl hy leeft, aanraakende,

5, wordt door geweldige beeving en fchudding

35 aangedaan, en die Schok, van een grooten

55 en vluggen Vifch toegebragt , is fomtyds

„ zo fterk,dat de aanraakcr op den Grond ge-

5, fmeeten, en de flag door 't geheele Lyf ge*

53 voeld wordt 3 met kraaking der Leden (§) $

doelt

(*) Foraminuïa & Papilte : forfïtan hörutri auxllio motos

trernulus exferitur. Zöopbyh Gron. ibid.

(f) Befchryving van den Siddervis door den Heer AiLA«

MAND i in de Verband, der Holl. Maatfch. II. D. bl. 372.

Byzonderheden van den Beef-Aal. Vitgez. Verband. III. B*

bl. 473. MUSSCHENBROEK Inleiding tot de Natuurkunde, Enz»

(l) Zoöphyh Gron. Fafc. I.- Leid. 1763.

(§) Et omnia crepitent membra. Dit Kraaken der Led^niaa-

*en verftaa ik niet. Ik denk dat zynEd. zal willen zeggen Ar-

I,DE*L* VII. Stuk, H % ticulifi
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IV# „ doch zonder dat 'er eenig Ongemak op volgt*

Afdeel. „ Wanneer iemand , in de Rivier , met een

IV. „ Voet of Lid , onverhoeds den Vifch aanraakt,
Ĥ °

«3 valt hy en komt in gevaar van te verdrin-
STUK. ' 7 f

w

Beef-Aai. » ken (*)' ^e meeften 3 die den Vifch met

,, Hand of Voet aanraaken , voelen den Schok

„ niet verder, dan tot in den Elleboog of Knie.

,, De Schudding en Kraaking gaat vergezeld

„ met eene Verdooving , welke byna een Mi-

„ nuut duurt. De Smert , die door den Schok

3, veroorzaakt wordt , gelykt meefl naar de

„ aandoening, welke men heeft, als de Elle-

„ boog ergens hard tegen aan wordt geftoo-

„ ten (t). Zelden wordt 'er iemand gevon-

& den , die veilig , en zonder gevoel van dit

„ Verfchynzel , den Vifch behandelen kan. De

„ verandering van het Weer doet niets om die

„ kragt in de Vifch te vermeerderen of te yer-

„ minderen : maar verfcheide maaien , agter-

„ een, aangeraakt zynde, vermindert dezelve

3, kragt voor een tyd, herftellende zig nader-

3, hand. In alle deelen van den Vifch * voor-

„ naa-

tlculi, en das vind ik ook, dat de Heer Allamand ipreekf

van een Kraaking der Gewrichten.

(*) Dat dit niet van alle Menfchen gezegd kan worden,

noch van alle VilTchen , is blykbaar uit het gene onmiddelyk,

volgt. Dat 'er de genen die zwemmen door in gevaar van

te verdrinken raaken
,

gelyk my een Surinaamfch Heer ver-

zekerd heeft , is waarfchynlyk ; doch dan kan het vallen

geen plaats hebben.

Ct) Dit, denk ik , zal , door Cubiti apicem vehementer ctn-

juaffavit, verdaan moeten worden. :
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„ naamelyk in de Staart en Aarsvin 3 worde Iv>

33 deeze beevende kragt waargenomen ; doch Afdeel,

3, zo r dat 'er geen ftip des Lighaams van ont- IV.

„ bloot zy. De Heer Gümilla wil , dat de ^°°F
-

D"
STUK-.

3, grootfte kragt plaats hebbe in de openingen Eeef-Aai>

3, der Kieuwen (*}• Hoe grooter de Vifch zy 5

„ en in hoe fterker beweeging , hoe meer ook

„ zyne kragt vernomen worde: zo dat iemand

,

3, in een Schuitje zynde, vyftien of meer Voe«

„ ten van den Vifch af, en zyn Vinger in 't

„ Water fteekende , de Beeving duidelyk ea

„ taamelyk (lerk waarneeme (f).

Dit volgende betreft de manier om deeze

Uitwerking te beproeven. „ De aanraaking ,

5, gefchiedende met het voorfle end van den

5, Vinger , is genoegzaam , om den Schok ge-

3, waar te worden. Men zegt 5 dat dezelve

33 zig óok mededeelt 3 wanneer aan de Hand

33 een Lederen , Wollen of Katoenen Hand-

33 fchoen getrokken 3 of de Hand bedekt is (§)

33 met

(*) Hoe nader aan chn Kop hoe fterker de Slag is : onder

aan de Keel hem aanraakende is de Slag geweldig ; fchryft

de Chirurgyn VAN DER Lott , in zyn Brief aan de HolL

Maatfchappy medegedeeld.

(-ff) Dit beveftigt het gene de voorgemelde Surinaamfche

Heer my verhaalde ; dat naamelyk iemand , over den Vifch

heen zwemmende , zonder 'er aan te raaken , evenwel dik"

wils verdrinken moeft. Ook wordt hier door het Berigt der

Ouden , dat de Krampvifch (Torpedo) zyn Schok door het

Water en de Netten mededeelt , bekragtigd. Zie 't voorg,

VI. STUK. bladz. 4J7.

(J) Manu M, 1 Oleo , Cerave ohteül. In Aft. fylvet,

vind ik inféïïa , en men heeft het in de Uitgezogte Verhanr N

J,D££L. VII. Stuk. H 3
*"
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IV. „ met Olie of Wafch, Door een Stok heen ,

Afdeel. w inzonderheid van hard en niet zeer Spon-
IV

* „ gieus Hout , wordt insgelyks de Schok ge-

stux. 99 voeld. Wanneer 'er eenig Yzer of Staal is

Beef-Aai. „ aan den Stok , voelt men de uitwerking niet

„ minder, en dezelve is onverdraaglyk, wan-

i, neer de aanraaking gefchiedt met een Gou-

99 den Ring aan den Stok gehecht (*), en, zo

„ men hem met Metaalen , zonder Stok , aan-

„ raakt, wordt de Stoot nog veel fterker waar-

„ genomen (f). Te verwonderen is 't , dat

93 de aanraaking, met rood of zwart Zegel»

„ Lak , geene uitwerking voortbrenge (§)."

Op andere Viffchen heeft de Beef-Aal, naar

men aanmerkt > zo veel aandoening , dat in

een Rivier , waar hy zig bevindt , wel agt of

tien Roeden ver , geenen gevonden worden.

In een Tobbe met Water fterft ook., bin^

nen weinig Minuuten , alle Vifch 3 dien men 'er

in doet , uitgenomen de Garnaalen {Squilla)

alleen ; die zelfs den BeekiUl kunnen doo,

den

delingen gefteld , met Olie of Wafeb beftre 9.kjen ; dat verftaan-

baarder is,

(f) Ik had uit dat Werk het zodanig begreepen, dat ie-

mand hem aanraakte met een Gouden Ring aan de Hand.

(f) Veel fterker, derhalve , dan onverdraaglyk. Zulk een

Schok moet zeer geweldig zyn f Ziet dien aangaande Holl,

Maatfch. VI. D. 2. St. Ber. 89,90.

(§) Dit fchynt my zo wonderlyk niet , indien de Uitwer-

king van deezen Vifch met die der Elektriciteit vergeleeken

V/ordt
,

gelyk men in 't algemeen van Gevoelen is ; wan$

fommige Lighaamen , en zekerlyk het £egei-I<ak , brengen

4§n Schok niet over.
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den (*)• Die Schepzel verflindt allerley Sooic jyv

van Viffchen , Ingewanden van Dieren (f)) en Afdeel.

Wormen: met Brood kan men het ook voeden *
v -

HOOFD-
en in 't Leven houden* Dat de Schok , door het- STÜK#

zelve toegebragt, in fiaat zou zyn om de Lam- BeefjaL

migheid of andere Zenuvvkwaalen , en zelfs

Hoofdpyn , te geneezen , vind ik door een

Heelmeefter van Effequebo aangetekend ; alwaar

men , zo deeze meldt, den Dril-Vifch Konger-aal

noemt, en hem ontdekt, door eene Bel, die

zig, by wylen, boven hem op 't Water for-

meert,, en waar boven de Hand, drie of vier

Duimen hoog, houdende, men zelfs een aan-

merkelyken Slag gevoelt. Den Vifch met Ko-

per aanmakende , wordt men fomtyds , met

Lood nimmer, een Schok of Beeving gewaar;

gelyk ook niet , als men de Yzeren Roede

,

daar men hem mede aanraaken wil , met een

droogen Doek aanvat of houdt. Men vindt 'er

zwarte en roffe Drilviflchen , waar van de eer-

ilen flerkfi: werken: zo ook de langden. Daar

zyn 'er wel van over de vyf Voeten. Van vee-

len,zo Blanken als Indiaanen en Negers, wor-

den zy gegeten , zynde boven op de Rug zeer

graa*

* (*) Zou men dit ook niet niet de Kreeften en Krabben

onderzogt hebben, en zyn dit zodanige Garnaalen als de on-

zen , of een ander en grooter Soort a
zou men mogen vraa-

.

gen ?

(|) Inteftina Animalium. Dit vertaal ik dus liever , dan

Darmen. Het komt my waarfchynlyker voor, dat zulks om-

trent de Ingewanden , die men wegwerpt, 'm 't algemeen. wa$:*

genomen zy, dan omtrent de Daxmen in 't byzondei,

I, DE&i. VIL STUK, H 4
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IV. graatig, en redelyk vaft van Vifch , maar aan

Afderl. den Buik week en Slymig (*). Ray hadt reeds,

IV- buiten twyfel uit de Berigten van anderen, op-

stuk." gemaakt: dac deeze Vifch in diepe Steenagtige

BeefAai. holen zig onthoude, alwaar hy zeer vet wordt,

en eene gezonde Spyze uitlevert (f).

Voorts merkt men aan, dat , behalve in de

Beef-Aal en Krampvifch of Tri!roch( Torpedo),

een Elektriek Vermogen huisveft in^verfcheide

Viffchen ; als hebbende de Heer de la Con-

damine dit ook, by Para in iVmerika , in een

Soort van Lamprey , en de Heer Adanson in 't

Land van Senegal , in een Vifch uit het Ge-

flagt der Murana , waargenomen. Zouden dee-

ze niet de zelfde Beef-Aal , of een Verfchei-

denheid daar van , kunnen zyn ?

V. 'HOOFDSTü K.

Befcbryving van 't Geflagt der Scherp-Staarten,

een Soort van Viffchen , die men anders Haair-

of Dun-Staart zou kunnen noemen , zyndi zeer

Jierlyk Zilverkleur.

T^en naam van Scherp-Staarten kunnen

4? wy gevoeglyk geeven aan dit Geflagt van

Viffchen. Immers den Griekfchen naam Tru

cbiu*

(*) ï^erhand. der Holl. Ma*tfib. VI. DEEL. 2, Stuk.

Scrigtcn. 87, enz.

(f) RAj. S.yn. m/c p. iji.
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chiurus , welken Linn^üs thans in plaats van

Lepturus gebruikt, over te brengen in Kaait*

Staart of Dun-Staart 9 daar van fcheen my het

eerfte te dubbelzinnig en het laatfte niet be-

paald genoeg : alzo de Vifch de Staart niet zo

overmaatig lang en dun, maar fpits en fcherp

als een Els heeft, en ongevind.

De overige Kenmerken beftaan in het Lyf

op zyde famengedrukt of hooger dan breed te

hebben , van gedaante naar een Degen gely-

kende: den Kop in de langte uitgeftrekt, met

zydelingfe Kieuwendekzels : de Tanden Elsvor-

mig: voor in de Bek troepswyze. Het Kieu-

wen-Vlies heeft maar ééne Straal zegt Lin-

NiEüs , doch Gronovius merkt aan , dat het-

zelve wel zeven Beentjes hebbe: des ik geloof,

dat onze Ridder het Beenig dekzel meent. In

dit Geflagt is maar ééne Soort bekend ; te wee-

ten.

IV.

Afdeel.

V.
Hoofd-
stuk.

(i) Scherpjlaart van Zilverkleur. L
Lepturus.

De Heer Klein hadt deezen Vifch , dien ^n
^f

rt *

11. JLVIIo

men in 't Werk van Wjlloughby voorgefteld %• 3.

vindt onder den naam van Indiaanfcben Aal,

Enchelyopas genoemd 9 om zyne gelykheid met

den Aal (E^?w) aan te duiden. Men wil dat

het

(1) Triduüms. Syft. Nat. X, Gen. m. Lepturus. AR„

TEDl. Spet: in. Muf. Ad. Frid. I. p. 7*- Tab. XXVI. f.

.2. Gymnogafter. Gron. Muf. I. N. 47. Gymnogafter Ar-

genteus comprefliis , Cauda attenuata impinna. BRQWN. Ja-

wak. 444. T. 45. f. 4.

I, Deel. VII. Stuk, II 5
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IV. het de Mucu der Brafiliaanen zy , dien Ray
Afdeel. oordeelt een weinig van den Zee -Aal van

„ v# Nieuwhoff, dat is van den Beef-Aal , te ver-
Hoofd- v '• _j '

stuk. fchillen» De naam van Gymnogajter , van Browhe
ontleend , welken Gronovius thans nog ge-

bruikt , fchynt op deezen zo wel toepaffelyk

wegens de ongevindheid van zyn Buik, als die

van Gymnotus op den voorgaanden*

Eenige Verfcheidenheden heeft Klein op-

gegeven van deezen Vifch. De eerfte noemt

hy Enchelyopus , met een uitgeftrekten Slangen-

Kop, het uïcerfte van de Bovenkaak als in de

Rhinoceros haakig : twintig of een-en-twintig

zeer fcherpe Tanden ; de Oogen groot en rond

:

maar drie Vinnen hebbende. De tweede noemt

hy : Enchelyopus die geheel bruin is , met den

Bek langagtig , veeltyds gaapende met zeer

fcherpe Tanden. De derde wordt van hem

enkel Enchelyopus of Aal-Vifch geheten. Voorts

heeft hy nog een Conger of Zee-Aal , met zwar-

te Oogen in witte kringen, die door den Heer

Gronoviüs ook tot deeze Soort betrokken

wordt (*) : doch , aangezien dezelve zo wel een

Buik- als Rugvin heeft, die tot aan 't end van

de Staart uitloopen, kan ik niet zien, met wac

regt zulks gefchiede. In 't Werk van Seba

wordt onze Scherp- en Dunfiaart afgebeeld

onder den naam van Enchelyopus , die geheel

als Zilver is, met den Bek als een Slang, den

Buik

(*} ZoophL Gm. JFafc, I. p« 13*. N, +u.
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Buik bloot, de Staart gepunt en zonder Vin- IV.

nen (*).
Afdebu

Gronovius, die deezen Vifch te vooren, by Hoo
#

FDa

de Aaien en dergelyken , onder de Weekvinnen stuk.

geplaatft hadt , brengt hem thans , als den aller-

laatften van zyn Kabinet , onder de Kieuw-

Viflchen 't huis, waar aan de waare Buikvinnen

geheel ontbreeken. Zyn Ed. befchryft de Ge-

flalte van het Voorwerp , dat hy op de Veiling

van Seba gekogt hadt, zeer omftandig. 't Zel-

ve is 2—3—— : ik denk twee Voeten en drie

Duimen lang ; anderhalf Duim , op 't hoogde

,

dik en maar een half Duim breed: van kleur

glinfterend Zilveragtig, doch, daar de Opper-

huid een weinig afgaat, bruin. Ik zou haafl:

vermoeden, of dit ook kleine Schubbetjes zul-

len zyn , hoewel men den Vifch ongefebübi

noemt : mooglyk is het niet onderzogt op die

wyze , gelyk Dr. Baster ons de Schubben der

Aaien leert vinden. In de Borftvinnen zyn ir

Beentjes, in de Rugvin 138 door hem geteld,

Linnteus vondt in een Scherpftaart van 't Koning-

lyk Sweedfche Kabinet , 12 Beentjes in deBorft-

vinnen en 1 24 in de Rugvin : daarARTEDiin de*

zelve ico Beentjes , en onder aan den Buik meer

dan honderd, die egter geene Aarsvin maakten,

waargenomen hadt. Deeze laatften waren prik-

kel*

(*) Seba Tfcs. III. p. 102. N. I. Tab. XXXIII. f. i
m

Enchelyopus totus Argenteus
a ri&u ferpentino, Ventrc fludo,

Cauda acumüiata, apenai*

i,DEEL. VII. STUK,
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.;:IV. kelagtig fcherp, en niet te famen gevoegd: die

Afdeel. der Vinnen zyn met een Vlies verknogt en

V: weerloos , zo Gronovius berigt. In 't Werk
van Seba vind ik aangemerkt , dat de Graatjes

van de Rugvin zeer lang en gedoomd zyn (*).

Men meldt daar ook , dat de kleine Graatjes

,

aan den Buik, naauwlyks dan op 't gevoel zyn

te ontdekken.

Deeze Vifïchen onthouden zig in Amerika en

China, zegt Limn^üs. Zy zyn geheel Zilver-

kleur en fpringen uit het Water dikwils in een

Vaartuig. Dat zy egter onze platte en breede

Weftindifche Zilver-Vifchjes niet zyn , toont

de Geftalte overduïdelyk.

VI. HOOFDSTUK.
Befcbryving van 't Geflagt der Zee-Wolven,

welker Geftalte door een zeer naauwkeurige Af-

beelding wordt opgehelderd.

Den Geflagtnaam Anarbicbas vertaal ik door

Zee Wolven , om dat de Vifch , die

tha^s nog de eenigfte fchynt te zyn in dit Ge-

flagt, gemeenlyk deezen naam voert. De ge-

dagte naam fchynt 'er wegens zyn opftygen in

't Water, door Grsnerus , aan toegepafl: te zyn,

die hem ook Scanfor noemt. In 't Franfch heet

men

( *) hermes by den eerften , ncukati by den laatfien, X>k ,

kan ik zeer bezwaarlyk overeciibrengeru
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men hem Loup marin of Lupajjum ; in Italië iv.

LupaJJo of Loumzzo , in Engeland Wolf-fish of Aiww

De Kenmerken beftaan , in een flompagtige Stuk.

Kop , de Tanden zeer digt aan één , gerond ;

de zes voorften Kegelvormig : het Kieuwen-

Vlies met zes Straalen of Beentjes : het Lyf

Spilrondagtig : de Staartvin onderfcheidelyk.

Soorten heeft men 'er maar ééne van , als ge-

zegd is (*).

Met regt wordt dit Schepzel Zee-Wolf ge-

noemd wegens zyne vinnigheid; dewyl het op

een Anker byten kan , dat men niet alleen het

Geluid hoort, maar zelfs daar van de blyken

vindt, in het Yzer. Het wordt gevangen by

't Eiland Heiligland, voor de El ve, en aldaar,

zo 't fchynt , Klipvifcb geheten ; hoewel men 't

zelve ook wel met de Leng verwart. Zeer ge-

meen moet het niet in de Noord* of Ooft-Zee

zyn, om dat Lijssleös 'er geen gewag van

maakt onder de Sweedfche Viflchen. Ook moet

de Zee-Wolf aan de Kuften van Engeland niet

veel voorkomen ; want Willoü^hby bekent

hem nooit gezien te hebben. Lister hadt drie

Ouden , die by Scarborough gevangen waren

,

welker Tanden hy altemaal afgebroken of

zodanig verfleeten vondt , dat 'er geen één

van

(*) Anarhichas. Syft. Nat. X. Gen. 122. ARTED. Gen.

zi. Syn. 38. Gkon. Muf I. N. 44. Lupus marinus nofoas

& Schoneveldii. WiLL. p. 130. Raj. p. 40,

I. DEEL. VII. STUK,
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IV#
van geheel was overgebleeven. In jonge Zee-

Afdeel. Wolven hadc hy dezelven 5 te vooren , onbe-

VI. fchadigd, gelyk en rond, gezien.

uk
D" ^ ^e 3efchryving , welke de Heer Gkonoviüs

Geftakc. geeft van ^en Zee-Wolf , zegt zyn Ed. dat de-

zelve ééne Rugvin heeft , die zig uitftrekt van

den Kop cot aan de Staart, beftaande uit 73

Beentjes; de Borftvinnen groot en rondagtig,

met 20 -Beentjes , die takkig zyn , gedraald:

geene Buikvinnen: de Aarsvin, van de Navel

tot aan de Staar: uitgeftrekt, met 45 enkele

en weerloofe Straalen voorzien : de Staart klein*

egaal , met 18 takkige Beentjes. De Huid

hard , dik , ongefchubd , bruin , overdwars met

zwarte flreepen getekend. De Kop platagtig

of breeder dan hoog , naar de Oogen fchuins

afloopende , die ovaal zyn en groot : het Lyf

langwerpig, Spilrond-

Dt Tanden. Omtrent de Tanden merl<t de laatftgemelde

aan , dat dezelven , in de beide Kaaken , op dub-

belde ryën gefchikt zyn , waar van de vier

voorften groot, byna een vierde Duims lang,

aan de Hondstanden der Viervoetige Dieren

gelyk en wit: de binnenften kleinder* In de

Onderkaak zegt zyn Ed. is, bovendien 9 weder-

zyds, een langwerpig zeer^iard Beentje, van

boven met verheven gladde Knobbeltjes : der-

gelyke Beentjes vindt men in de Bovenkaak,

en zodanigen ook aan de Keel. De Lippen , die

de Tanden dekken , zyn dik.

Het eerftgemelde Voorwerp was zeer klein,

alt
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als de langte hebbende van omtrent agt en een jy.

half Duim: zo dat men daar uit geen Befluit Afdeel.

kan trekken tegen het vreezelyk Geftel van Tan- TT
VI-

HOOFD-
den 9 dat aan deezen Vifch wordt toegefchree- STUK,

ven (*). In een van agttien Duimen , by Hart-

lepool in Engeland gevangen, dien Dr. Johnson

befchreef , was de Bek met ten minfte veertien

groote en flerke Tanden , te weeten zeven bo-

ven en zeven onder > behalve die in de Kaaken

wederzyds, gewapend. Deeze Tanden gelee-

ken naar die van een halfjaarigen Hond. Hoe

yzelyk moeten de Tanden dan niet zyn in een

Vifch van over de zeven Voeten , hoedanigen

'er by Hitland gevangen worden , of van drie

Ellen , gelyk Rondeletiüs 'er hadt gezien.

Aan onze Kuft vangt menze 5 fomtyds , van

drie of vier Voeten lang. Dat de zogenaamde

Paddenfteenen niets anders dan de Kiezen van

den Zee-Wolf zyn, wordt door Dr. Merret
verzekerd ; hoewel menze , gemeenlyk , voor

iets anders houdt (f).

Onze Afbeelding is gemaakt naar een Zee- pi. xjvïïï.

Wolf, welken de Heer W. van der Meulen m^ 2 *

opgezet en gedroogd , en aan de Hortus Medi*

cus alhier vereerd heeft. In dezelve is het yze-

lyk Geftel van Tanden in de Bek zeer zigtbaar,

en

(*) Men fchynt zulks te bedoelen met de uitlaatïng van

't woord pr&terea (bovendien) in de Latynfche aanhaaling

der gemelde Befchryving van GRONQVIUS. WAT30N. DierL

WereU door Noseman, bl. is>9-

(t) Zie 't voorg. VI. Stüic deezer» Nat. Hift. bladz. 220»

I.DEEL. VII. STUK*
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jy en de Voortanden zyn geheel niet afgeflee.

Afdeel. ten, byna een Duim lang. In de Borftvinnen

VI. vind ik 19 Beentjes : de Rugvin is over de drie

Hoofd-
üuimen breeJ. Die Schepzel heeft de langte

STUK*

van byna vier Amlterdamle Voeten , het Lyf is

wel agt Duimen hoog en vyf Duimen breed.

Den Kop vind ik ook niet platagtig , maar fa-

mengedrukt op zyde , dat is hooger dan breed.

Gebmik. De Zee-Wolf wordt vetter gevonden in de

Meiren en Rivieren dan in Zee, zegt Ronde-

LETius; hoewei hy zig niet met Slyk voedt,

maar met Vifch. Evenwel houdt men die in

diep Water, inzonderheid des Winters of in 't

Voorjaar ,
gevangen worden , voor de belten.

Men eetze, volgens dien Autheur, gekookt of

op den Rooiter gebraden, en de Lever, met

Sap van Oranje-Appelen, is een zeer lekkere

Verfnapering. De Kuit wordt ook wel inge-

zouten , gelyk de Vifch , en den Kop bemint

men meeft.

versheiden- Men heeft den Zee-Wolf met den Steur en
heden. «,,.,, . „. ,

Snoek, dat msgelyks vraacagtige en verflinden-

de Viffchen zyn , of met anderen , verward

gehad. Ook' fchynen er te zyn kleine en groo-

te, gevlakte en ongevlakte, waar van de laat-

fee Lupus Lanatus geheten wordt , wegens de

Wolligheid van de Huid. Rondeleïius getuigt,

dat , die in de Zee zig onthoudt , zynde de

regte Zee-Wolf, bleekblaauw gerugd is ; die men

in de Monden der Rivieren vindt byna geheel

wit. Hy merkt aan, dat deeze Vifch niec ge-

voe-
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voeliger voor de Koude zy dan anderen , gelyk IV*

Aristoteles zig verbeeldde , maar dat zyn Afdèel.

hoog zwemmen aan de Oppervlakte van 't Wa- u 00pD .

ter hem ligter doet dood vriezen* Gedagte Phi- stuk.

lofooph hadt zulks aan de Steentjes , welken de

Zee.Wolf in zyn Kop heeft, toegefchreeven.

Die aan den uitloop der Rivieren zig onthoudt

,

zegt de eerflgemelde Schryver , brengt twee.

maal 's jaars Jongen voort.

^^^^^#%##<>#%##^^^^^
VII. HOOFDSTUK.

Befcbryving'mn 't Geflagt der Smelten, met

aanwyzing van derzelver Verfcheidenheden

Ingewanden en Gebruik*

$

zander den naam van Smelten begryp ik dit

^^ Geflagt ; dewyl het de Neerduitfche naam

is van de Vifchjes, die in 't Griekfch Ammo»

dytes genoemd zyn, van wegen hunne verfchui-

ling in 't Zand der Stranden; weshalve, als ook

van wegen de Gellalte, zy van de Engelfchea

Launces en Sand-Eels , dat is Zand-Aalen , in

't FranichAnguille dArene* geheten worden.

De Kenmerken beftaan in een famengedruk- Kenmerken

ten , dat is hooger dan breeden Kop , die ïmaï-

ler is dan 't Lyf ; de boven-Lip dubbeld : de

Onderkaak fmal en fcherp; de Tanden kaffig:

het Kieuwen-Vlies met zeven Straalen : het

Lyf Spilrondagtig met Schubben, die naauw«

i.dïel. vil$tuk. I lyks
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jy#
lyks zigtbaar zyn , gedekt : de Staart onder*

Afdbel. fcheidelyk. Ik vind maar ééne Soort daar vaa

VIL befchreeven (*).

stuk. Aan ^e Zee-Kuften van Europa komt dit

woonplaats. Vifchje voor , doch op eenige plaatfen meer

dan op andere : miflchien , om dat men 'er overal

niet even vlytig naar zoekt: want het verfchuik

zig byna een half Voet diep onder *t Zand. 'c

Schynt dat hetzelve, op zekere tyden desjaars,

't zy om de groote Viflchen , zyne Vyanden , te

ontwyken , of door een ingeeving der Natuure,

zig in 't Zand verberge. Miflchien % ook , wordt

het, louter toevallig, door de Zeebaaren op 't

Strand gefpoeld , en dat het zig dan daar in een

verfchuiling zoeke. Immers het legt in het

Zand , op de wyze der Slangen > opgerold , en,

met de Voeten gedrukt wordende , openbaart

het zig door een rond gaatje , in het Zand , te

maaken , met zyn Kop. Dit Vifchje , hoe klein

en gering ook van aanzien , (trekt voor de Men-

fchen tot een aanmerkelyk nut.

vangft. Wanneer de Oevers van Cornwall en 't Ei-

land Man, door 't afloopen van de Zee, ont*

bloot worden > haaien de Viflchers 'er de Zand-

Aaltjes, met daar toe gemaakte Hacken, uit,

zegt Ray. Charleton getuigt , dat men 'er

Houten Harken, van een Voet groot, toe ge.

bruikt.

(*) Ammodytes. Syft. Nat. X. Gen. 123. Art. Gen. 15.

Syn. 29« Spec. $$. Faun, Snee. 303. It.Scan. 141. It. Oeland.

%-}. Maf Ad. Frid. I. p. 75. GJTOtt. Muf I. p.i 3 . Zoöphyl
Gron. Fafc, I. p. 133.
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bruikt. Aan de Kuft van Boulogne, in Vrank-
IV

ryk , gefchiedc het met Stokken daar toe be- Afdeel.

kwaam gemaakt. In de Ooftzee , aan de Sweed- VIL

fche Oevers, vindt men het ook overvloedig;
HooFD-

zo wel als aan onze Stranden , by Wyk op Zee, -

te Zandvoort , en elders. Aan de Weftkuft van

't Eiland Walcheren , in Zeeland , wordt 'er een

byzondere manier toe gebruikt, die aantoont,

hoe veel dit Vifchje daar in waarde zy , onder

't Landvolk. Men gaat, naamelyk, het Strand,

in de Nazomer, met den Kouter ploegen , of

met de Spade omfpitten, als wanneer de Smelt,

in de gemaakte Vooren , met zulke menigten

te voorfchyn komt, dat 'er naauwlyks Handen

genoeg zyn , om ze te grypen : want , doet men

dit niet fchielyk, zo kruipt het Vifchje weder

weg in 't Zand.

De Geftalte van den Smelt wordt thans, door GeMte»
Pi LVIII

den Heer Gronovtüs, aldus befchreeven. Hyi^'. *,

heeft den Kop hooger dan breed , van vooren

fcherpagug: de Kieuwendekzels effen en glin-

flerende : den Bek fmal , Tandeloos : de onder.

Kaak veel langer dan de boven -Kaak : de Rug*

van den Kop tot aan de Staart , regt en verhe-

venrondagtig : de openingen der Kieuwen aan

de zyden en van onderen gaapende : den Buik

regt, aan de Rug evenwydig: de Zyden dun

en rank , naar de Staart toe een weinig fmaller

:

het Kieuwen-Vlies van de dekzels gedekt, uit*

fpanbaar , wederzyds met zeven Beentjes go-

fchraagd. Op de Rug is maar ééne , laage ,

L'dul. vu. stuk. I 2 weer-



132 Beschryving van

IV. weerlooze Vin, die een weinig agter den Kop
Afdeel, ontfpringt en aan de Staart toe voortloopt

,

VII.
voorzien met zeven-en-vyftig enkelde ftompe

stuk. Beentjes: de Borftvinnen, onder aan de Zy-

den, naby de Kieuwen-openingen, geplaatft,

zyn Lancetswyze en hebben negen Beentjes:

geen Buikvinnen zyn 'er ;de Aarsvin , die enkeld

is, heeft haaren oorfprong agterlyker dan het

midden van 't Lyf en loopt tot de Staart toe

voort, onderfteund zynde door zes. en twintig

Iaage 3 weerlooze , enkelde Beentjes. De Staart

is klein, halfmaanswyze, met geronde enden,

en heeft zeftien Beentjes,

verfchddeii- Onder de Smelten zyn, in Sweeden, eenige

Verfcheidenheden gevonden , ten opzigt van

het getal deezer Beentjes. Zelfs hadt het Kieu-

wen-Vlies, eens, maar vyf Straalen. Dit ver-

fchil , egter , is zo groot niet , als het gene

plaats heeft tuffchen onzen Smelt en den San*

dilz van Salvianüs , welken men afgetekend

vindt met twee Rugvinnen en met Buikvinnen,

en die daarom, van fommigen , voor een byzon-

dere Soort gehouden wordt. Dit doet ook twy-

felen , of de Cicirellus der Meflaneren en de

Tobis der Sweeden , wel een zelfde Soort zyn

als de Zand-Aaltjes der Engelfchen , welker

Jongen zy Grigs noemen : te meer , om dat

Klein tweederley Viffchen opgeeft en afbeeld

t

waar van de eene op de Rug uit den geelen

blaauwagtig is , aan de Zyden met fchuins neer-

daalende Streepen getekend : de ander blaauw-

friüj, agtig,
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agtig , met een Zilverglans over *e geheele \\\

Lyf. Hy brengtze t'i huis onder de Encbe* Afdeeu

lyopi of Aalgelykende Viffchen (*). De Kleur VII.

van onzen Smelc is, op de Rug en Zyden , He^ STUÏCt

melfchblaauw , aan den Buik fierlyk Zilver-

kleurig geftreept, hebbende, terwyl hy leeft,

over 't geheele Lyf een fchoonen luider.

De Amerikaanfche Smelt, die in Brafil Taja-

fica geheeten wordt, komt naad overeen met

den Ammodytes van Salvia^us , en verfchilt

weinig in grootte met de onzen , als negen

Duimen lang zynde* Meer fchynt 'er die Vifch

van te verfchillen, welken ons Volk aan de

Kaap Zandkruiper noemt , hebbende de grootte

van een Schelvifch. Veel minder nog , zou ik

denken , dat de Noorfehe Giörs of Sandert, dat

is Zand-Aal , daar Pontoppidans van fpreekt

,

tot onzen Smelt te betrekken ware; alzo dezel-

ve, naar hy getuigt, in een Meir van verfch

Water gevonden wordt. Het Zee- Draakje,

daar Pumus van gewaagt, dat met een won-

derbaare vlugheid zig in \ Zand een wooning

uitholt, zou 'er , wegens die Eigenfchap, naar

fchynen te gelykeo.

By de Ontleding heeft men, in veele Smel -ingewanden,

^n, geen Zwemblaasje gevonden. De Lever

was bleek en naauwlyks in Kwabben verdeeld

,

omvattende de Maag of Rob, die een Kegel-

vormige figuur hadr. De Galblaas hing byna

een

(*) Pi/c. Mi/c:'IV. p. SS 3 S*. Tab. XII. Fig. % %9% 1%

I. DSIX. VIL STUK,. I 3
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IV. een Vingerbreed van de Lever af, en daar be-

Afdeel. neden vertoonde zig de Mik rood en langwer-

V1L
pjg t ^an jen uitgang van de Rob was maar

stuk. één Byhangzel, dat» op de zelfde wyze, van

den Darm af opwaards liep , |als de blinde

Darm, in Viervoetige Dieren , van den Kartel-

darm; zo dat 'er die uitgang op zyde fcheen

ingeplant te worden. De Ribben waren met

een zwarte Huid gedekt»

Gebruik. Men merkt aan , dat de Mannetjes korter en

dikker, de Wyfjes dunner en langer: de eer-

ften veel voller van Hom , dan de laatften van

Kuit zyn. Willoüghby getuigt, dat de En-

gelfche Zand-Aal onder den lekkerften Vifch ge-

rekend worde en een keurlyk Aas zy om an-

dere Viffchen te vangen. De Amerikaanfche

van Markgraaf frnaakt , zo gekookt als ge-

braden, by uitftek wel, en komt overeen met

den Hollandfchen Poft , als zynde zeer wit en

kort van Vleefch. By ons, in tegendeel, wordt

de Smelt voor een drooge Spyze gehouden , en

ie Zeeland , veelal , voor het Land- of Strand-

volk overgelaten*

^i^^cjj^iW

VIII.
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*/^#«^#^#^#^#^#^# «»ft^ 1v.

Afdeeu
VIII. HOOFDSTUK. VIIL

Hoofd*
Befcbryving van 'tGeflagt der Sprey-Visschen , stuk.

waar onder de Lecrvifch ofgedoomde Klipvifch

,

en anderen behooren.

Den Geflagtnaam Stromateus vertaal ik Sprey- Naam!

Visch , dewyl dezelve van 't Griekfch

woord Stróma , dat een Sprey of Dekkleed be-

tekent , afkomftig is. De geftreeptheid van de

voornaamfte foort heeft daar oudtyds reeds aan-

leiding toe gegeven ; hoewel menze thans Leer*

vijfeben noemt. Gronovhjs befchryftze onder

den Gefiagtnaam Hepatus.

De Kenmerken beftaan , in den Kop famen- Kenmerken,

gedrukt of hooger dan breed ; het Lyf Eyrond*

agtig en glad; de* Staart in tweeën gefpleeten

te hebben , en Tanden , zo in de Kaaken als aan

't Gehemelte.

Soorten zyn 'er twee van by Linn^eos.

Gronovius heeft 'er ook twee, die egter van

deeze fehynen te verfchillen.

(1) Sprey* Vifch die eenigermaate gebandeerdis. L

_ _ T
Geftreepte.

De Vifch 3 dien men te Rome noemt Fiatola 9

volgens aldrovandus , en Licetta te Venetië 9

wordt gehouden voor den Stromateus of Sprey-

Vifch

(t) Stromateus iubfafciatus. Syft. Nat. X. Gen. 124.. Stro»

mateus. Art. Gen. 19..'Syn. 33.

I. Deel. viï.stuk. I 4
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jV. Vifch van Rondeletiüs , de Callicbtbys van Bel-

Afdeel. loniüs en Gesnerus, Ook meende Wjllough-
VIÜ. by reden te hebben om te denken , dat de

stuk!" Fiatala van Rondeletiüs die zelfde Vifch wa»

re , welken hem de Viflchers te Rome bragten

,

en Lampliga of Lampuca noemden. Men vondt

alleenlyk eenig verfchil in de ftreepen en der-

zelver Kleur, 'c welk hy aan den Ouderdom

toefchreef. Het is een zeer lekkere Vifch , die

ook voonkomt in de Roode Zee.

Voor den Sprey-Vifch wordt van Ronde*

letiüs befchreeven een Vifch die naar een Schol

gelykt, zynde byna vierkant vanLyf. Hy vondt

*er, te Rome, van anderhalf Pond zwaar. De

Kleur is op de Rug bleekblaauw, onder aan de

Zyden en den Buik Zilveragtig : zynde de Vifch

op de Rug, en boven de geftippelde Zydftree-

pen, zeer fierlyk met geele vlakken en lyntjes;

onder de Zydftreepen met geele of Goudkleu-

rige vlakken getekend. De Staart is zeer ge-

vorkt; de Snoet ftomp; de Bek zeer klein, aan

de Kaaken met ééne ry van zeer kleine Tand-

jes gewapend. Het geheele Lyf is, gelykinde

Schql , n*ec Vinnen , langs de Rug en Buik , t>y-

ca omringd.

Zonderlinge Ten opzigt van de Ingewanden fchynt deeze
ln^wanden.

Vifch yan de meefte anderen te Verfchillea.

Vooreerft hadt hy twee Maagen of Robben

;

de eene agter het Hart, digt by den Bek ge*

plaatft ; die Vleezig was , en, van binnen,

m$t knge , fcherpe uitfteekzds digt bezet, by*

•n*
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na al*~de Huid van een Egeltje : de andere groot , iy#

Vliezig en zig verder uitftrekkende , zelfs, dan Afdeel.

de Navel. Aan den uitgang van de Rob, in ^UI'

het Gedarmte , vondt men verfcheide byhang- stuk/

zeis , die zig in al fyner en fyner takmaakingen

verfpreidden , en als mee zekere Vliesagtig*

heid doorweven waren; zo dat het naar een

Lyfmoeder-Koek geleek, even als in de Spaan-

fche Makreel. De Darmen , die zeer lang wa-

ren, maakten verfcheide draaijen en flingerin*

gen , hebbende van binnen een Purperagtig

yogt ; waar door niet alleen de Uitwerpfelen ,

maar zelfs de Zyden van den Vifch , by de

Navel , paarfch geverwd werden. Onder de

Navel nam men twee geele langwerpige Lig-

haamen waar, die met Zaadvogt fcheenen ge-

vuld te zyn. Een Gal- noch Zwemblaas werdc

'er niet in gevonden.

De eerde Soort van Hepatus , met de Staart Leemfch.
Pi. LVIII.

enKop ongewapend (*), dien VALünTYxLecrvifch Fig. +.

'

noemt of gedoomde Klipvifch , befchryft de Heer

Gronoviüs naar een Voorwerp van den Heer

Vosmaar , dat dus is afgebeeld , omftandig,

Dezelve heeft de Zydftreep naauwlyks zigtbaar

en is met zeer fyne Schubbetjes , diq men mee

een Vergroot- Glas befchouwen moet, gedekt»

De Rugvin en de Aarsvin zyn gedoomd, be-

(taande de eerfte uit 21, de lantfte uit 16 Been*

tjes;

(*) Hepatus Cauctë Frontene #ermibus. &öopf>yL Gron*

Jafc. I. p. 113. N. 352,

ï PF.ÏI,, VII, STV*, I 5
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IV. tjes; daar men in de Sprey-Vifch 46 Beentjes

Afdeel.
jn (je Rugvin en 34 in de Aarsvin vindt; 't

VUL weifc een groot verfchilaanwyft. De Kleur is

stuk. bruinrood, of donker Leveragtig, met lang.

werpige bleekblaauwe Vlakken overlangs en

fierlyk Spreywyze getekend. Hy onthoudt zig

omftreek's Java in de IndifcheZee; zynde een

eetbaare en gezonde Vifch.

Mttoeke- De Maroeke- Vifch van Valentyn , dien.

Rüisch ook Leervifcb noemt , zou , volgens

dien zelfden Heer, de Seferinus zyn van Rondele-

tius, en de Vifch, welken Klein ty telc Rhom-

bötides* die donker-blaauw is, met de Vinnen

en de halfmaanswyze Staart hoog Hemelfch*

blaauw ; den Bek klein en Tandeloos , aan den

oorfprong van de Staart wederzyds een be«

weeglyken Stekel hebbende. In 't Werk van

Seba vindt men deezen afgebeeld , onder den

naam van Gbcetodon die blaauwagtig is met een

zwarte Rug ; de Staart byna gelyk, wit en zwart

bont; wederzyds aan de Staart een prikkel, die

naar den Kop toe ftrekt, Gronoviüs noemt hem

Hepatus met een omgeboogene fpits , ter weder-

zyden , naby de Staart (*) ; zeggende dat de-

zelve voorkomt, zo in de Middellandfche als

Indifche Zee. In de Rugvin heeft deeze maar

34,

(*) Hepatus mncrone refiexo utrimque prope Caudam. Zón-

phyL p, 113. N. 353. Chaetodon coerulescens , &c. Seb. Tbsf.

III. p. 104. N. 3. Tab.^JXXïII. %. 3. Rhombotides obfcure

cue. ilc as &c. Klein-

. Pi/c. Mtff. IV. p. 36. N. I.
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34, in de Aarsvin 26 Beentjes, zynde van bei- iv.

den eenige doornagtig fcherp. De Kleur i$ ge- Afde&l.

meenlyk bruinagtig.
UooId.
STUK

(2) Sprey-Vifcb die éénkleurig is. u
*

Par*.

Deeze Vifch wordt door den Heer Sloanb ,Ecnkieurige a

onder den naam van Pampus , die een medefoorc

is van de Paru van Bralil , zonder Buikvinnen ,

aldus befchreeven. Van vooren was hy rond-

agtig, wordende allengs dunner naar de Staart

toe. Hy hadt de Tong Spilrond , Vleezig , ge.

vlakt; de Kaaken met fcherpe Tandjes bezet;

de Oogen groot met breede Zilverkleurige Krin-

gen, 't Getal der Vinnen was vier ; waar van

ééne midden op de Rug beginnende en eindigen-

de by de Staart: daar tegenover eené van de

Navel tot aan de Staart ftrekkende en twee lan-

ge aan de Kieuwen. Van Buikvinnen was hy

onvoorzien. Twee Zydftreepen hadt deeze

Vifch, de eene krom opwaards , de andere regt-

uit loopende : waar door hy naar de Venetiaan-

fche Licetta geleek. Hy hadt de Maag rond,

bezet met fcherpagtige Beentjes even als in de

Werktuigen , waar mede de Wol gekaard wordt,

bezet, en dus als in de voorfte Maag of Rob

van den Sprey-Vifch. De Darmen waren eeni-

ge reizen omgewonden.
De

(2) Stromateus unicolor, Syft. Nat. X. Paru Braiilienfi con-

gener. Sloan. Jam. II. p. z% i. Tab. 25°. fig. 4. Raj.

gift. 51.

1, DïïX. VII. STVK.
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IV. De langte van deezen Vifch , zynde een der

ArDEEL. kleinften in zyne foort , was zes Duimen , de

Vilt. breedte, in 't midden, vier en een half Duim:

stuk." de Staart gevorkt, twee Duim en zes Liniën

lang. Hy was geheel bedekt met kleine witte

Schubbetjes. Men hadt hem in de oude Haven

,

op Jamaika , gevangen.

IX. HOOFDSTUK.
Befcbryving van 't Geflagt der Zwaardvisschen ,

waar in derzelver Eigenfchappen naawwhurig

onderzogt worden.

Naam. ryr eer gepaft is de naam van Zwaardvisch

^M voor een Zee. Dier, dat in
?
t Griekfch

Xiphias , in 't Latyn Gladius Piscis geheten

wordt, Veelen egter geeven dien naam ook

aan den Zaagvifch , wiens Hoorn , gelyk wy
gezien hebben, van wegen zyne breedte wel

naar een getand Zwaard gelykt. Om die reden

noemt men denzelven , in 't Franfch , veelal

ook Epée de Mer of Espadon, daar die naam ei-

gentlyk tot deezen behoort ; dien de Icaliaanen

Pefce fpada en fommigen Emperador ofEmpereur ,

dat is Keizer heeten. By de Ouden en Heden-

daagfchen is hy , in 't algemeen , bekend on*

der den naam van Xipbias of Zwaardvifch.

Kenme&cn. De Kenmerken beftaan , voornaamelyk , in een

Degenagtige Snoet, waar mede de Bovenkaak

ten einde loopt ; het Kieuwen - Vlies heeft agc

Straa-
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Straalen : de Bek is Tandeloos : het Lyf Spil* jV#

rondagtig. Maar ééne foorc fchynt 'er van be- Afdeel.

kend te zyn , die huishoudt in de Europifche IX.

Oceaan , en tot welke de Amerikaanfche Gwe- STUK-

"

cubu ook betrokken wordt (*).

De Zwaardvifichen worden, hedendaags, op vangft.

de zelfde plaatfen gevangen als eertyds, zegt

Willoughb? : te weeten , omftreeks Kalabrie

en in de Siciliaanfche Zee: ook verfchilt 'er de

manier niet veel van. Wy, te Meflina zynde,

toogen met een gehuurd Vaartuig naar Scylla ,

om derzelver Vangft by te woonen en waar te

neemen, die, als volgt, gefchiedde. Men fielt

Volk op hooge Rotfen , die over 't Water han-

gen , om de plaats en loop der Viflchen te be-

fpieden , en 't zy met Woorden , of met Sei-

nen , waar omtrent men overeengekomen is, aan

de Matroozen, die om laag in de Schuiten zulk?

afvvagten , ; kennis te geeven , werwaards zy

moeten heen roeijen. Als zy dit doen , en den

Vifch reeds beginnen te naderen , zo klimt een
f

ervaren Viflcher by een kleinen Maft op , die

in de Schuit tot dit einde overend gezet is, en

neemt de beweeging waar , van den Vifch

,

.dien hy voorneemens is te treffen, geevende

aan 't Volk te kennen , hoe 'er geroeid en ge* '

ftuurd moet worden. Den Vifch genoegzaam

naby gekomen zynde , klimt hy fluks van den

Maft

(*) Xiphias. Syfl. Nat, X. 12;. ARTED. Gen. 30» Syx.

46. WlLL. p. i5i. RAJ. p. $l*

I.DLLL. vji.stuk.
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IV. Maft af, en \ op het Voorfteven gaande ftaan

,

Afdeed fchiet hy 'er den Harpoen in, die een aanbei-

IX- de zyde haakig Yzer heeft , dat niec vaft zit

$tuk!

%

*n deStok. Het Touw of Lyn is vaft gemaakt

aan dit Yzer, even als in de Harpoenen, en

verder gaat men 'er omtrent eveneens mede te

werk, als in Groenland met de Walviflchen.

E» fch
Een zwaarte van honderd Fond is zeer gemeen

Pcn - onder de Zwaardviflehen. Rondeletius fchryft,

dat men 'er in de Zee van Provence fomtyds

vindt van tien Ellen lang ; hoedanigen 'er Wil-

loüghby ook, zo in Engeland als in Italië,

hadt gezien. In de Zuider - Oceaan , vind ik aan-

gemerkt , dat deeze Viflehen voornaamelyk huis-

houden , en aldaar hun Voedzel vinden aan een

foort van Wier met breede Bladeren en groote

Steelen, welken zy affnyden met hun Zwaard

en dan bovendryvende nuttigen (*). Ik meen

van deezen, zo min als van den Zaagvifch, te

mogen onderftellen , dat zy van de gewoone

fchikkingen der Natuur , die de groote VilTchen

op kleine Aazen doet, zouden uitgezonderd

zyn. Immers , indien ongewapende Viflehen in

ftaat zyn om anderen tot hunne Prooy te maa.

ken ; hoe zal men dan denken kunnen , dat de

gewapende dit niet doen zouden. De Ouden

,

die verzekeren dat de Zwaardvifch zyn Zwaard

gebruikt om anderen te dooden , en ze dus

mag.

.(*) Watsons Ditrlyk* JVereU door NosimAN. Amfcerd.

1761. bl. 156.
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magtig te worden ; hebban dit waarfchynlyk lv^

van naby vernomen. Ook is het blykbaar, Afdeel.

dat zy fomtyds Walviflchen aandoen , en die IX.

ter dood toe kwetzen : want hun Zwaard , door c^?™*

de beweeging aangedreeven , heeft wegens de

zwaarte van den Vifch een groote kragt. Char-

leton fchryft dat hy zulk een Zwaard, van

byna drie Ellen lang, aan den Koning van En-

geland vereerd hadt. Ook verzekert deeze

Schryver ukdrukkelyk , dat zy van Viffchen

leeven (*). Men vindt den Zwaardvifch ins-

gelyks , doch zeldzaam , in de Ooftzee (f).

Het Lyf is langwerpig , Spilrond , aan den Gcfiaite.

Kop dik, naar de Staart toe allengs verdunnen-

de : de Huid ruuw , doch minder dan in de

Haaijen en zeer dun : de Kleur op de Rug zwart,

gelyk in de BruinvifTchen , en aan den Buik

wuagtig of Zilverkleur, Den Bek heeft hy van

Gaaping middelmaatig. Rondeletius fchryft

'er, in plaats van Tanden , vier langwerpige

Beentjes, in 't Gehemelte, aan toe; doch Wil-

loüghby vondt ook dezelven niet C40» De
Bovenkaak loopt uit in een tweefnydende

Zwaard of Degen , die , van den hoek des

Beks af gemeeten, byna een derde is der lang-

cc van 't geheele Dier. De Onderkaak, vier-

maal

1

(*) Onornaft. Zou on. p, 125.

(t) Faun Suec. p. 208.

(J.) Dit zullen mooglyk die ruuwe Kraakbeenen zyn,
welken men aan deezen Yifch toefckyft om de Planten te

kaauwen.

I. Deel. VIL Stuk,
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Iv#
maal zo kort , heeft insgelyks een fpitfe feher-

Afdeel. pe punt , en is van den Bek af hoekig. De
IX. < Oogen zyn niet zeer groot, naar den Vifch te

H
Ji?*?~ rekenen , en hebben witte Kringen , puilende

wat buiten den Kop uit. Een Rugvin heeft hy,

die by de Kieuwen begint en tot digt aan de

Staart zig uitftrekt, beftaande uit 41 Beentjes,

waar van 25 , in 't midden , zeer kort zyn (*>

Dit maakt dat het begin en end van deeze Vin

zeer uitfteekt. De Borftvinnen beftaan ieder

uit 17 Beentjes en zyn laag geplaatft. Geen

Buikvinnen heeft de Vifch (f) ; doch is voor-

zien met eene Aarsvin, van 15 Beentjes. De
Staart heeft hy ZeiiTenswyze gevorkt als een

Waffenaar of WafTende Maan der Turken. Men
vindt een groote overlangfe Verhevenheid op

de Zyden naby de Staart.

Van de Ingewanden geeft Bartholinus de

Befchryving, in een Zwaardvifch, die, in 't jaar

1651 gevangen zynde in de Haven van* Kop-

penhagen , door hem , in zyns Broeders Huis

,

ontleed werdt. Dezelve hadt geen Ribben,

in welker plaats, zo hy oordeelde, de uitwen-

,
dige groote Vinnen dienden tot befchutting van

de

(*) Zulks heeft, waarfchynlyk , aanleiding gegeven om die

Rugvin op zulk een zonderlinge wyze te vertoonen , als op

Pi. XVIII. in 't Werk van Watson, zo even gemeld.

(I) Aan het niet hebben van Buikvinnen vindt men al-

daar toegefchreeven , dat deeze Vifch traag in 't zwemmen
zy. (bladz. 155.) Ondertuflchen fchynt het zeker , dat het

voornaamite Werktuig om te zwemmen
,
gelyk wy hier. voor

(bladz 31.) geüen hebben, in de Staart beiiaa.
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de Bord. Het Hart was driehoekig en hadt fffa

een groot Oor, dat 'er by hing als een flappe Afdeeu

Beurs. De Lever was taamelyk groot en geel- ***•

agtig : de Galblaas van de Lever afgefcheiden , stuk.

doch laan dezelve gehecht door middel van

een Koord en Kanaal ^ van een half Elle

lang. De Maag in tweeën verdeeld, waar van

het eene deel dik en van binnen rimpelig , mee

groen Wier gevuld. De Milt klein en rond van

figuur. De Darmen waren niet regt uitgedrukt*

gelyk fommige gewild hebben, maar maakten

de gewoone Slingeringen.

In deeze Zwaardvifch waren dergelyke drie

Beentjes in het onderde van het Gehemelte,

naar de Keel toe , als Rondeletius meldt. De
Huid was niet ruuw , maar zagt als Zyde , by

nagt glinderende, inzonderheid daar zy witte

Vlakken hadt , en zo dun , dat het Vetvlies

mede afgevild moed worden, om ze te kunnen

opvullen en droogen. Hy merkt aan, hoe men

verkeerdelyk gefchreeven heeft , dat de fcherpte

van het Zwaard zou afgaan, als de Vifch dood

ware. In die Onderwerp, dat een Wyfje was,

zo Bartholinus aanmerkt, werden twee jon-

gen , die nog ongeboren fcheenen te zyn
, ge-

vonden in de Endeldarm : want de Vifch heeft

geen Baarmoeder , zo hy getuigt '(*). Een

dergelyke Klomp van byhangzels , naar een©

Long gelykende 9 vonden anderen aan den uit-

gang

(*) Bartholini R*r% Gent. XI, Obferv. itf,

I. Dkilu VU, Stuk,, K
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IV. ëa°g vta de Rob , even als in de Sprey.Vifch ,

Afdeel, naar welken de Ingewanden veel fchynen te

IX. te zweemcn , inzonderheid de Rob , die zig

tot digt aan de Navel uitftrekte (*)

cebmik- De Zwaardvifch , die in de Middellandfche

Zee gevangen wordt, is , naar men getuigt,

witter van Vleefch dan de Spaanfche Makreel

,

doch droog en zwaar om te verteeren. Die

van Mefïïna houden het , egter, voor eengroo-

teLekkerny, en (tellen hem, in waarde, met

den Steur gelyk. Ieder Pond van deezen Vifch

verkoopt men daar, doorgaans, voor omtrent

zes Stuivers Engelfcb Geld (f)*

X. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Schelvisdüivs.

len , tot welken de zogenaamde Lier
#
van Har-

wich behoort*

Naam. T% e tweede Rang der Viffchen, byLiNN&us,

JL-J beftaat uit de genen die de Buikvinnen

voorlyker dan de Borilvinnen hebben, en die

daarom van zyn Ed. Jugulares genoemd wor-

den. Onder dezelven geeft hy, aan dit eerfte

Geflagt , den naam van Callionymus , welke

door de Ouden aan den Sterrekyker , zo

't fchynt wegens de grootfchheid van de Ver-

tooning , die hy maakt , was gegeven. Ande-

ren
(*) WILLOUGHB. Pi/e. pag. 16Z.

(*) &.v kirtiter D§narii* mom* nojlr*. ; zegt WlIAOUGUB ¥".
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ren leiden dien naam af, van eenige gelykheid, JV^

welke deeze Vifch heeft mee de Mancelyke Afdeel.

Roede, of liever mee een Zetpil, en de Ety- X.

mologiften getuigen, dat het gemelde Woord,
°ïvkÏ*

op een overdragtige wyze, voor de Schaam*

deelen der beide Sexen plagt gebruikt te wor-

den. Ons Volk noemt deeze Viffchen Schel»

visdüivels.

De Kenmerken van dit Geflagt beflaan daar Kenmerken,

5n , dat de Kop de boven-Lip verdubbeld en

de Oogen digt aan elkander heeft ; het Kieu-

wen-Vlies met vyf Straalen en de zydelingfe

Openingen dikwils geflooten , terwyl de Vifch

door^de Nek adem haalt. Het Lyf is naakt of

ongefchubd. De Buikvinnen ftaan zeer ver

van elkander.

Drie Soorten heeft onze Autheur in 't zelve

geplaatft , te weeten

;

(1) ScbeMsduivel met de Straalen van de voorjie l

Rugvin zo lang als 't Lyf* n^tm
Harwich.

Onder verfcheïderley naamen komt deeze #J^U'

Vifch by deAutheuren voor, waar van die van

Lier van Rar<uoich , daar Petiver hem mede

be»

{1) Callionymus Dorfalis prioris radiis longitudine Corpo~

ris. Syfi. Nat. X. Gen. 126. Uraftofcopus. Muf Ad. Fridv
I. p. 71. Trachinus Maxilla fuperiore longiore , Pinna Doriï

ptiore altiffima. Faun. Suec. N. 283. Uranofcopus OfÜculo

primo Vlnnx Dorfalis longitudine Corporis. Gron. Muf. I*

N. 64. Cottus Ofllculis Pinnx Dorfalis longitudine Corporis,

Gron. AU. Upf 1740. p. 121, Tab. 8. Guniardu* luttm->

Pkil. Tranf. 293. p. 1749.

i, DEEL. VII, STVK. K '%
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IV. beftempelt, met den bynaam fchynt bedoeld te

Afdeel. WOrden. Van Gronovilts wordt hy onder de
x
; Schelvisduivels betrokken , en aangemerkt als

stuk. een der Vittellen van ons Land; hoewel hy

hier niet minder zeldzaam is, dan op de Kuft

van Sweeden, daar men 'er, in den jaare 1743,

aan den Inham Orefund , één gevangen hadc.

Hy. komt in 't Werk van Seba voor als de

derde Soort van Exocatus , by Bellonius, vol-

gens Gesnerüs , en dan zou hy het Draakje zyn

van Rondeletiüs ; welk egter meer op den vol-

gende fchynt' te paffen.

Aan deNoorfche Kuft vindt men cok dee«

zen Vifch , die aldaar Fioy-Fisk of Vliegende

Vifch genoemd wordt, om dat hy, door mid-

del van zyne Vinnen , zig uit het 'Water weet

te verheffen en voort te vliegen. De Heer

,
Pontoppidans 3 die hem insgelyks afbeeldt,

twyfelt of het niet de Water-Zwaluw zy, die

aan de Kuften der Middellandfche Zee Rondelet,

Rondola of Rondinella , en van de Spaanfchen

Fefcë wlador geheeten wordt ; welken Schot.

. tiüs dikwils, aldaar, langs de Zee hadt zien

vliegen. De grootfte , dien de Biffchop in

Noorwegen gezien hadt, was omtrent een half

Klle lang : dezelve hadt den Kop taameiyk

groot naar het Lyf te rekenen , doch dun en

ligt. Hy hielde den Bek geduurig open. De
geftalte -was omtrent als een groote Haring.

Vleugels. Behalve de gewoone Zwemvinnen y zegt

Pojstoppidaws, hebben deeze ViïTchen> onder

aap
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aan den Hals, drie breede en taamelyk lange jy
#

Vinnen van een ander en fyner maakzel, byna Afdeeg.

zo dun als de Wieken der Vliegen , doch met &
tien daar door heen loopende Graaten gefte- STÜK:/
vigd. Op de Nek hebben zy insgelyks een

Vleugel, of eene tot Vliegen gefchikte Zwem-

vin, die wel een vierde deel van een Elle lang

is, ftaande regt in de hoogte: wat agterlyk op

de Rug een andere, dié veel korter en bree-

der is. Door middel van deeze Vleugels kun-

nen zy zig redden , wanneer zy van hunne

Vyanden vervolgd worden , en men zietze , by

groote Schooien, cenige Ellen hoog boven 't

Water zig verheffen, en ongevaar een Boog-

fchoot voortvliegen , als wanneer zy weder

moeten neervallen: want hunne Vleugels zyn

alsdan droog geworden, en dus kunnen zy zig

niet langer ophouden in de Lugt(*).

Door Dr. Tysqn wordt, in de Verhandelin-

gen der Koninglyke Sociëteit van Londen , dee*

ze Lier van Harwich , gelyk men hem wegens

de gedaante zyner Vinnen noemt, onder den

paam van geele Gurnard befchreeven> Hy on-

der*

(*) mtml Wi% hnn Müih\. IL Th.bl 210,
De Eiilchop merkt aan, hoe fbmmigen van oordeel zyn, dd.t

de Kwakkels (Selavim) die door den Wind van de Zee opgeraapt

en rondom het Leger der Israëlieten verïpreid werden
, geen

Vogels maar Vliegende Viffchen zyn geweeit. Indien dit eg-

ter zo ware , oordeelt hy met reden , dat dan de Ooiter fel:q
Vliegende VifTchen fterker van Vlugt moeten zyn en zig lan-

ger uit het Water kunnen houden, dan de Noorfche: 't welk

uit de Berigten en de plaatzing hunner Vleugelen QQk z&Sj

Vvaarfchynlyk is.
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ï$o Beschryving van

IV#
dcrfcheidt hem met de benaaming van gladde

Afdeel. Koekkoekvifcb > die uit den blaamven geelagtig is>

X. met de Kieuwendekzelen boven op den Kop. Deeze

heeft j volgens Petiver , blaauwagtige Vlak-

ken. Van de Geftalte kan men uit onze Af-

beelding oordeelen. De eerde en langde Rug'

vin heeft; 4 Beentjes of Straalen , de andere en

breedfte 10: de Bordvinnen hebben 'er 18 of

19; de Buikvinnen 5; de Aarsvin en Staart ie-

der 10 ; zynde de Aarsvin blaauw van Kleur.

De Navel is digter aan den Kop dan aan de

Staart geplaatft.

II,

Dracuncu-

Pitvifch.

PI. LVIII.

(2) ScheMsduivel met de Straalen van de voor*

fie Rugvin korter dan het Lyf.

Deeze fchynt het Draakje van Rondeletius

en de Pitvifch der Nederlanderen te zyn , volgens

den Heer Grokovius, die 'er een zeeromdan-

dige Befchryving van geefr. Artedi hadt hem

voorgedeld onder den naam van Cottus 9 met

de ageerde Rugvin wit 3 en daar toe het Draak-

je van Gesnerus, een Soort van Araneus, be-

trokken. De kortheid van de voorde Rugvin

onderfcheidt hem meed van den voorgaanden.

Linnjeüs merkt aan, dat men deezen te Genua

en te Rome vindt.

(3)

(2) Callionymus Dorfalis prioris radlis Corporc hxer/umj

bus, Sy/i Nat, X, Uranofcopus Olïkulo primo Pinnc Dor-

(aiis primas Unna ;

i. Grq:<i. Muf, I. N. 63. Corrus Pao»
f§C4&d4 Qqxfi &b4, Art, Gen. \Ok $ty*« 77-
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(3) Scbelvisduivel 5 met den Kop glad, oveu ijr

langs rimpelig , de Kieuwendekzels op zyde Afdeel.

open gaande. X.
Hoofd*

In het Kabinet der Akademie van Scokholm STUK#

wordt dit Vifchje gevonden, dat uit Oóftindie indicu$,

is overgebragt. Het heeft den Kop placagtig,
111^3^^11^

van boven overlangs gerimpeld: de Onderkaak

een weinig langer : den Bek ruuw : de Tong

ftomp uirgerand : de Kieuwen-Openingen groot,

op Zyde: de voorde Dekzels met een dubbe-

le, de agterde met een enkele Doorn , het

Lyf zeer plat en Loodkleurig : de Navel in 't

midden: de voorde Straal van de eerde Rug-

vin zeer kort en ver af daande: de Buikvinnen

zeer ver van elkander. Deeze fchynt , zo Lin-

jsmvs aanmerkt , als een middélfoort te zyn

tuflchen den Schelvifchduive] , Sterrekyker en

Pieterman.

*Xï. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Sterrekykeren,

die aangemerkt waren tot de Schelvisduiyeïs

ie hehooren.

De Heer Gronoviüs merkt aan , dat 'er?, Naam

behalve de twee Soorten van ScheMsdui»

vels, in 't voorgaande Hoofdftuk aangehaald en

be-

CO Callionymus Capite 'lacvi longïtudinaliter rugofo, Ope-
culis latere aperiendis.

'

Syfl. Nat. X.

I. Deel. vu. stuk. K 4
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IV. befchreeven ; waar van de eene het eerde Beent*

Afdeel.
j
e van je Rugvin %o lang als 't Lyf, de andere

. TT
X^ het zelve een Duim lang heeft ; nog twee in de

Hoofd- '

<

' stuk. Noordzee huisvefïen , welken hy ook begrypt

in 't Geflagc van den Uranofcopus. Een derzel-

ven heeft dat voorfte Beentje drie Duimen lang,

de andere heeft de Beentjes van de voorfte

Rug vin zeer kort , en den Kop, wederzyds, met

éénen Stekel gewapend. Deeze, die, zo zyn

Ed„ meldt , zeldzaamer voorkomt dan de an-

deren , zou miiïchien de Sterkekyker kun-

Ben zyn , welken Linn^eus hier bedoelt, of

de Uranofcopus der Ouden , die in de Middel-

landfche Zee zig onthoudt, en waar van hy

deeze Kenmerken opgeeft.

$cenmcrken. De Kop is platagtig , oneffen en groot ; de

Snoet opgewipt; de Onderkaak langer dan de

Bovenkaak: de Navel in 't midden van 't Lyf.

Het Kieuwen-Vlies is Tepelagüg getand- en

heeft vyf Straalen: de Dekzels zyn Vliezig ge.

baard. Artedï merkt aan , dat deeze den Snoet,

onder de Tong, in drie Stekels verdeeld heeft,

en hy noemt hem Pieterman met veele Baardjes

aan de Onderkaak,

Aan de eenigfte Soort, in dit Geflagt C*)>ge-

ven wy dan den naam van Sterrekyker, als

zeer naa dien der Ouden uitdrukkende, welke'

'er , van wegen zyo ppwaards sien naar den

Het

(*) Uranofcopus. Syft. Nat. X. Gen, 127. Trachïnus Ck-r

fhis multis in Maxüla infeiiore. Art. Gen. 42» Syn. 71,
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Hemel aan gegeven zoude zyn : inzonderheid, iv.

dewyl hy gezegd werdc dit niet dan by nagt te Afdeeu

doen, flaapende over dag* Anderen, merkt tt .

Rondeletius aan , gelyk de Platviffchen in 't Stuk
?

algemeen, hebben de Oogen ook wel boven

op den Kop, maar de Oogappels zien zyde-

waards. Hedendaagfch wordt hy te Venetië

Lucerne en Pefce prete, te Rome Meforo? als

als ook Bocca in Capo geheten. Sommigen wil-

len , dat het de Tapecon en Raspecon der Mar-

feilleren zou zyn. De ouden noemden hem,

onverfchillig, Callionymus en Uranofcopus.

Men zou dit Schepzel wel den Middelland- Eigenfchap*

feben of Italiaanfchen Zee • Duivel noemen mo- pen'

gen: want, behalve dat de Geftalte eeniger-

mate zweemt naar die van onzen Zee - Duivel

,

hier voor befchreeven ; gelyk uit de Afbeelding

vanJoHNsxoN blykbaaris(*);zo heeft het ook der-

gelyke Eigenfchappen, Immers de Baardjes aan

zyn Bek dienen den Sterrekyker om de Vis-

fchen, die, in verbeelding dat het Wormen
zyn, daar op willen aazen, in te Hokken; ter-

wyl hy op den Grond der Zee, aan de Stran-

den , met zyn hoog Gezigt op hun te loeren

legt. Dit geeft hem gelegenheid, om, op

eene gemakkelyke wyze, zyn Buik te vullen,

't welk hy ook zo wel waarneemt, dat hy,

door Gulzigheid met Voedzel overkropt , on-

niagtig wordt om zvne Vyanden te ontvlugten.

Hy

(*) Tab. XXL Fig. 7,

hÜEEL. VII, STUK, K >
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ïv Hy kan ook al zwemmende loeren en dus bejaagt

Afdeel. hy uit de Schooien van Viffchen , die over hem
XI. heen zwemmen , zyne Prooy , maar worde dik-

stux. w^s van ^e Haaijen , die deeze Schooien ver-

volgen, eh niet minder gulzig zyndanhy, op-

gevreten.

Geftaite. De Sterrekyker wordt zelden grooter dan ter

langte van een Voet. Zyn Kop is groot en by-

Da vierkant , Beenig en ruuw;het Lyf Spilrond-

agtig, van boven geheel Afchgraauw, van on-

deren witagtig , en met zeer kleine Schubbetjes

gedekt* De Zydftreepen komen agter de eerfte

Rugvin tot elkander, en, vervolgens neerdaa-

lende, eindigen zy by 't midden der Staartvin.

De Oogen zyn klein , doch uitpuilende, met

Goudgeele kringen, en de Bek fchynt als tus-

fchen dezelven in te ftaan , hebbende een On-

derkaak die naar de Kin van een Menfch ge.

lykt (*). De Kaaken , niet alleen , zyn met

fcherpe Tandjes gewapend , doch men vindt

*er ook boven aan 't Gehemelte. Onder de

Tong is een fterk Been, dat in drie Stekels uk-

1 loopt. Onder het bovenite deel der Kieuwen-

dek-

(*) Dat de Oogen van den Sterrekyker kkin zyn vindt men

by Ray en Wixloughby : in tegendeel wordt , in het: Weck

van WATSon ,
gemeld , dat deszelfs Oogen zeer groot zyn :

een misflag die waarfchynlyk uit verwarringe van deezen

Vifch met onzen Zee -Duivel zal gefprooten zyn; te meer

om dat Aldrovaxdus aanmerkt , dat de Nederlanders den

Sterrekyker Hofemond noemen , 't welk zo veel zegt , naar hy

\'i\ , als Hoogs Mmiy wegens de ongewoone plaatzing van

<*en Bek. De Pi/c. Libr. il. p. <>p.
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dekzelen, fteeken wederzyds tweefterkefcher-

pe Stekels uit, in Scheeden beflooten, kunnen-

de uitgebragt en weder ingetrokken worden.

Bovendien heeft hy nog verfcheide Knobbeltjes

en Doornen , die den Kop zeer ruuw maken.

Met twee Rugvinnen is hy voorzien, welker

voorfte uit 3 of 4, de agterfte uit 14 Beentjes

hefiaat : twee Bordvinnen ieder van 16; de

Buikvinnen van 5, de Aarsvin van 13 Beentjes.

In de Staartvin heeft men *er 1 2 geteld. Aan

den uitgang van de Rob waren ongevaar twaalf

byhangzels : 't Gedarmte was eenmaal omgefla-

gen en in de Rob werden kleine Vischjes ge-

vonden.

Van deezen Vifch , die in de Middellandfche

Zee menigvuldig gevangen wordt, maakt men

in Italië gebruik tot Spyze, en, indien het de

Callionymus der Ouden is , gelyk men wil ; zo

heeft Hippocrates hem zelfs aangepreezen f

als dienftig voor de genen die Slymig zyn van

Geitel of met de Miltzugt geplaagd ; dewyl hy

denzelven telde onder de droogfte Viffchen (*).

Dioscorides merkt de Gal van den Sterreky-

ker aan , als kragtiger zynde tegen de Oog*

kwaaien , dan zelfs Stieren- of Offen-Gah

Sommigen willen ook dat de Vifch, doorwienS

Gal de Oogen van Tóbïas verloft werden van

de Vliezen, die 'er op gegroeid waren, een

CaU

IV.

Afdeeu

XI.
Hoofd-
stuk.

Gebruik.

(*) Ex Pifcihus utatur Gobione, Callionymo & Cucuict

5c ScoipiOj 6* aliis hujusmodi. Hz tnïm flcdfïittU funt.

I. Pf.EL. VII. STUK.
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IV. Callionymus zy geweett (*). Apollonujs be-

Afdeel. veelt, dat men, tegen de Hardhoorendheid

,

XI - gebruik maake van de afgeworpen Huid van

stuk.' Slangen , met Stieren of Geiten of Zeefchild-

padden Gal , of met de Gal van deezen

Vifch (t>

XII. HOOFDSTUK.

Naam,

Befchryvihg van 't Geflagt der Pietermannen,

waar in de Venynigheid van de Stekels , die zy

aan den Kop hebben , tegengefproken wordt.

De Griekfche Geflagtnaam Trachinus, die

afgeleid wordt van de ftekelagtigheid der

Beentjes van de Rugvin, vind ik toegepaft op

die bekende VifTchen, welken men, in onze

Taal , noemt Pieterman. Men zou mogen

twyfelen , of die Neerduitfche naam niet van

een dergelyke reden , als, volgens fommigen*

de Griekfche Callionymos en de Franfche Tape-

con y afleidelyk zy; déwyl de Vifch byna de

zelfde figuur heeft als de Schelvisduivels. 't Is

bekend , wat Pietermannetje by ons betekent.

Ik vind niet waarfchynlyk , dat men hem

dus genoemd hebbe , als Su Pieters Vifch 3

in verbeelding dat het zulk een Vifch mogt

geweeft zyn, in wiens Bek de Apoftel Petrus,

op
(*) Zie hét VIII. DEEL der Uitgezogtt Verhandelingen*

fcladz. 360.

(f) Galen, Libr. III. de Comp, Med%
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op 's Heilands zeggen , een ftuk Gelds vondc : iv.

want deeze naam wordt , wegens de Vlakken op Afdeel.

zyde * aan de SchelvifTchen en aan den Zonne- .
x**»

. Hoofd*
Vifch,die aanvatbaar zyn * gegeven (*). Even- stuk.-

wel noemt Gronoviüs hem Viri Petri pi/cis: doch

de Oude Heer , wylen zyn Vader, hadc gezegd,

dat Pieterman een gemeene Naam is by de Ne-

derlanders , waar mede men • allerley Viffchea

beftempelt , die met fcherpe Stekels gewapend

zyn (t). De Engelfchen heeten hem the Weever, de

Franfchen ? Viver en fommigen Poignqflre , om
dat hy de geftalte van een Moordpriem heeft

,

of zo vinnig ileekt : de Sweeden en Deenen

Fjaerjihg 9 Faerjïng of Fqfing. De Heiliglan-

ders geeven 'er den naam van Scbwertfifck, dac

is Zwaardvifch , aan , wegens de fcherpe

Vinnen.

De Kenmerken beftaan * volgens Linn,€us, Kenmerken

ïn den Kop kleiner, effen of niet knobbelig,en

hooger dan breed, of platagtig op zyde, te

hebben. De Navel vindt men niet in 't mid-

den, maar digt aan de Bord. Het Kieuwen-

Vlies beftaat uit zes Straalen, en de onderde

Plaats der Dekzelen is getand. De Jonge

Gronoviüs voegt hier met reden by, dat de

voorfie Rugvin gedoomd is , doch de oude

Heet

(*) Weinig Jaaren is 't geleeden > dat hier te Amfterdam >

op de Vifchmarkt , een Schelvis verkogt werdt , in wiens
Keel men, by het openen van den Kop, een gouden Vinezi-
Ring vondt vaftzitten.

(t) Att. Upf. Anni 1742, Stokh* ij^%
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IV. Heer , Du J. Fr. Gronoviüs, hadt gezegd,
Afdeel.

(jac rïe Schubben door haare plaatsing, op ly*

TT
X^' nen die fchuios van de Rug naar den Buifcneer-

Hoofd- r

stuk. daalen , een voortreffelyk ondericheidend Ken-

merk van den Pieterman fchynen uit te leve.

ren (*) Dit zullen de ftreepen zyn , welken

hem van de Schelvisduivels oaderfcheiden.

Maar ééne foort (f) is van dit Geflagt bekend,

Haamelyk die Vifcli, welken de Ouden Draak

of Zee - Draak , en Araneus Pi/cis of Aranea ,

dat 'is Spïnnekop , noemen. Het een en andere

zal waarfchynlyk van de fcherpe Doornen,

waar mede zyne Vinnen gewapend zyn } oor-

fprong hebben: want de Buikvinnen, die ook

gedoomd zyn, kan men zig als Wieken voor-

ftellen , hoedanigen men aan de Draaken toe»

fchreef. Ook fchynt de Kop, van wegen de

Stekels aan 't Agterhoofd, en de gemeldenaan

de Vinnen, als bezet met de Pooten van een

Spin. Bovendien wordt het fteeken der Door-

een van de voorfte Rugvin zeer Vergiftig ge-

zegd te zyn.

venynige Omtrent dit laatfce verhaak Rondeletiüs ,

dat hy een Lighaamsdeel, door den Zee-Draak

geftoken , fchrikkelyk had zien opzwellen , met

he-

(*) Ibidem.

(t) Trachinus. Syft. Nat. X. Gen. 128. It. Scan. 325,

Trachinus Maxilla inferiore longiorc , Cirrhis dedituta. ART-
Gen. 42. Syn. 70. Faun. Suee. 232. GRON. Muf. 1. N. 97.

jfci. Upf. 1742. p. 95, ZoophyL Cron. Fafc. I. p. go.

N. 274-
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hevige Pyn en Ontfteeking ; waar óp, indien

men het verzuimde, ligtelyk het Vuur zou vol-

gen. Onze Viffchers, zegt hy, neemen daar

cegen hunne toevlugt tot de Bladen van den

Maftikboom , daar zy het gekwetfte Deel me-

de wryven. Ook fnyden zy , zo dra de Vifch

gevangen is, de Rugvin af. De Pyn, door het

fteeken verwekt, zegt Wjlloüghby, dat de

Viffchers hem verzekerd hadden, juift een Ty,

dat is twaalf Uuren , tot dat de Zee weer op de

zelfde hoogte kwam, aan te houden, en dan

allengs te bedaaren. Dit agt hy, met reden,

fuperfutieus of bygeloovig.

Naauwlyks kan ik begrypen , hoe een Man

,

als de Ridder Linn^üs, in zulk een Kort Be-

'grip van de Natuurlyke Hiftorie, als het gene

ïs, dat ik ten grondflag gebruik van dit Werk,

en daar men niets in zoeken zou, dan 't gene

volkomen zeker was; dit ftuk, van de Veny>

nigheid der Rugvin , nog tot dien trap be-

weert , dat hy de Graaten van de voorfte zeer

Venynig verklaart te zyn (*y Geen Menfch

is 'er, denk ik, die niet met my, op het lee-

zen van het onderftaande , voor vaft zou flel-

len , dat Bartholinüs dit ftuk beweezen , on-

dervonden of ten minfte voorgedaan had. De
AEta Hafnienfia zyn niet zeer gemeen. Ik de-

zelven , door gunft van den geleerden en kun-

di*

(*) Spin* P. Dorfalis prioris pixngunt Vcnenatiflïm*. BARTH.
Arf. 3. du: 84.

I.Deel. vu. stuk.

IV;

Afdekl.

XII.

Hoofd-
stuk.
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IV- digen Heer Dr. Hages , in zyne uicermaaüe

AFDEEL.-wel geftofFeerde' Bibliotheek inziende , bevind,

XII. toe myne verbaaftheid, op de aangehaalde plaats ,

"tok?" '^ het f®&^®&'

Die venyi- Bartholinus maakt wel gewag, dat een

nlfa^üibê^ Viflcher aan 't end van zyn Vinger gedoken

&s~ ware , door een Graat van de Rugvin van den

Vifch Fofmg , en dat het dien Viflcher zeer

ontftelde , dewyl dezelve meende , dat zyn

Hand zou moeten afgezet worden ; doch deeze

Geneesheer, zig daar niet aan kreunende, leid

'er de gekneusde Wortelen en Bladen op van

Allium' Urjinum, een Kruid, 't welk hem by

geval voorkwam , en dat men hier te Lande ook

vindt en Das -Look noemt. De Viflcher kwam

hem 's .anderendaags bedanken, zynde volko--

men genezen , en federc , zegt hy, hebbende

Viflchers deeze Viflchen onbefchroomd behan-

deld , houdende dat Kruid voor een Tegengift.

Zelf zyn Vinger aan zulk een Vifch gekwetft heb-

bende , genas hy de Wond met een Pleiftertje

\cLTiDiachyloncum Gummi alleen.Hier op zegt hy :

,, derhalve fpot ik onbefchroomd met het vermoe.

„ den van Kwaadaartigheid in de Stekels van

„ deezen Vifch; inzonderheid, dewyl de Kwct-

„ zuur, daar mede, wat verder opgefcheurd,

„ niet meer kwaads in heeft, dan het Krab-

5, ben van een Kat (*).

"

Ter-

(*) Itaquc confïrmatus rideo in hujus Piscis aculeis fuspi-

cioiiem lïuügtütatis ; prjefertiin cum longius tia&um Vulnus

\

i
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Terwyl de Ridder Linr&us, een Man van 1%

zo veel Gezag als Wereldkundig is, deeze

Graacen niettemin voor allervenynigft of ten ui- Hoofd-

terfte Vmynig in het fteeken , hadt verklaard, STÜK-

zo is het niet zeer vreemd , dat de Heer L. T.

Groisovius , in zyn nieuwe Werk , ons dezel-

ven nog voor Fmynig opgeeft (*) ; gelyk

Gravinus. den Pieterman, om die reden, ook

onder de Vergiftige Dieren hadt geplaatft. E-

venwei moet ik my daar over verwonderen ,

terwyl ik in de Verhandelingen der Akademie

van Upfal zie , dat de oude Heer Dr* J, Fr.

Gkonoviüs, zyn Vader, gantfch weinig denk-

beeld van die Venynïgheid fcheen te hebben.

Zyn Ed zegt: „ Onze VilTchers aan Zee, ge*

„ looven hardnekkiglyk, dat 'er in de voorde

5 , Rugvin van den Pieterman eenig Venyn fchui-

„ Ie, en dit Venyn waanen zy een Vogt te

„ zyn , dat zyne zitplaats heeft in de Beentjes

,, of Graaten van die Vin : willende niets hoo-

,, ren van de nadeelen en Toevallen , die op

„ een Zenuwfteek volgen (f)". Deeze, wee.

ten de Genees- en Heelkundigen , veroorzaakt

dik.

non plus mali habeat
, quam quibus Ungues Felini in Cute

£aragraphos duxerunt. Aft. Hafn. III. Gbf. 8<f.

s
(*) Aculei qm'nque Venenati in Pinna Dorlali anteriere*

ZöophyL Gron. Fafc. I. Leid. 1763. p. 81.

(t) Maritimi noftri Fiscatores Venenum in priori Pinna
Dorfali latere , 6c effe hurnorem quendam in Oflïculis har-

xentem
, pertinaciter credunt ; nihil de noxa & fymptomatibiïs

9

ex Nervi pun&ura , audire Volentes. Aft. Upf. ut ftipra.

I.DIEI» VU. Stuk. L
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IV. dikwils de gevaarlykfte Toevallen en de Dood

,

Afdeel, zonder eenig denkbeeld van Venyn.

XII. Zie hier,wat men van de Geftalce zegt. Hy heeft

stok!"
**et Lyf-langwerpig , fchraal of rank, hooger dan

Geftaite. breed ; dat is op Zyde famengedrukt , gelyk
p^ LV

7f
L
ook de Kop , boven op welken de Oogen zeer

digt aan elkander ftaan* De Zyden zyn rnet

ftreepen , ten deele geel , ten deele bruin , die

van het midden van de Rug naar den Buik

fchuinsneerloopen , getekend. De Schubben

zyn dun en klein : de Kop niet groot. Aan

het Agterhoofd fteilen fommigen maar ééne fte-

kel wederzyds, gelyk Klein, die hem Cary-

ttion noemt. In de eerde Rugvin heeft men 5

of 6; in de tweede 5 die -tot aan de Staart loopt,

30 of 31 Beentjes, in de Borftvinnen 15 of

16; in de Buikvinnen 6, in de Aarsvin 30, 32

of 34, en in de Staartvin 12 Beentjes geteld.

In onze Zee, zegt Rondeletius , dat is in

de Zee van Provence , overtreft deeze Vifch

geen groote Span, doch in de Oceaan bereikt

hy fomtyds de grootte van een Elle. Dien wy
te Venetië befchreeven , niet uitgezogt maar

by geval ons toegebragt , verhaalt Willough-

by, hadt de langte van byna vyftien Duimen.

Eene Verfcheidenheid wordt 'er , zo L. T.

Gronoviüs getuigt , van den Pieterman gevon.

den , die naauwlyks langer dan vyf Duimen

is , hebbende in de voorde Rugvin 6 , doch

in de agterfte maar 20, 22 of 24 Beentjes 2

in^de Buikvinnen 6> in de Borftvinncn 14;

in



DE P U TM k A H » È j?, J§3

in de Aarsvin 25 en ia de Staartvin 15 Beeü-

tjesè

Of de Pieterman vén de Ouden Fïvius ge-

noemd werde, wegens de vlug- en levendig-

heid , waar mede hy in allerley Vuil trage weg

te kruipen , en zig verbergt, zo dra hy is g&
vangen 5 blykt my zo min , als of het de Ni*

qui der Braflliaanen zy , van de onzen aldaaj?

Pieterman genaamd, die zig in *t Zand verborg

als de Smelt, kwetzende de Voeten door zynê

Stekels
; gelyk Marcgraaf getuigt* Onze Pie*

terman 9 zegt de oude Heer GaoNovtns, ie

een Zee- Vifch, die menigvüldigft voorkomt iö

juny en July , op onze Markten gebf&gt

wordt en voor 't Gemeen tot Spyze ftrekt (*).

De jonge Heer, zyn Zoon, zegt, dat degeé*

ne die op zyde met menigvuldige , blaauwe en

bruine * fmalle fchuinfe Streepjes getekend is *

hebbende op de Rug een overlangfe fcherp ge*

rande Groef , veel voorkomt in de Noordzee (f).

Thans fpreekt zyn Ed. niet vad de gemelde

toet zes Beentjes in de voorde Rugvin ; waai* op

hy hadt laaten volgen * dat ons Strandvolk een

verbaazende menigte van deezen Vifch, jaarlyks*

op onze Markten brengt, en aldaar verkoopt

onder den naam van Pieterman of Pietermans»

Vijcb*

(*) Pifcls eft marmmus^ Jiimo & Julio frequentifllmus
i

in forum adclucitur* Plebique in cscam cedit. A#, Upf, u*

fupra.

(f) Frequöns in Mari lèptentridnali. Zo'óphyL Qrm, k$

ftpra. N. 129. 4&. Helv. VpJ. ê p. 260.

1. Dïïi4» VU, J^UKi L 2

Afdeèu

Hoofö*
STOK*



Hoofd-
stuk.

164. Beschrïving van

IV. Vifcl° (*)• De Pieterman is op onze Markten

Afdeel. van Zee- Vifch, hier te Amfterdam , zeer zeld-

XII. zaam , en komt 'er byna nooit, dan in de Zo-

mer* by toeval, onder de Schol in de Noord*

zee gevangen wordende.

XIII. HOOFDSTUK.
Befcbryving van 't Geflagt der Kaeeljaauwen,

njoaar in een Omflandig Berigt van den Kabel-

jaauw - Vangft in Noorwegen , op de Terre-

neuffche Banken en aan onze Stranden 5 als

ook , van de bereiding tot Stokvifch en Labber-

daan gegeven , en verder gefproken wordt van

de Leng, Kole, Schelviich, Steenbolk, Wy-
ting , Molenaar , Puit- Aal en andere Vijjchen ,

tot dit Geflagt behoorende*

Naam. Een zeer uitgebreid Geflagt van Viflchenkomt

hier voor onder den Hoofdnaam Gadus 9

dien wy , om de benaaming te gebruiken van

het voortreffelykfte 5 begrypen onder den Ge-

flagtnaam van Kabeljaauw ; welke uit zig

zelf, en in de gewoone Spreektranc , reeds

verfcheide Soorten bevat, 'c Woord Gadus is

,

in 't Griekfch , by ATHENiEus gebruikt ge-

weefl: , doch duifter van afleiding , en men

heeft

(*) Ingcntem hujus Piscis copiam quotannis noftri mariti..

mi in fora arTerunt, venduntque lub nomine Pieterman , feu

Yiri Petri pi/cis, fiu/. Uhik, I. Leid. 175+. pag. 4.2,
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heefc deeze VilTchén , gemeenlyk , in 't Latyn 9 IV.

met den naam van Afellus betekend. Met het
Afdeel-

Engel feh woord Cod ichynt hy niet weinig over- HooF^
• eenkomfl: te hebben. . stuk.

De Kenmerken van dit Geflagt beflaan ; in Kenmerken,

een Kop die effen is , niet knobbelig noch ge-

doornd : het Lyf langwerpig met Schubben die

*er afgaan : het Kieuwen - Vlies met zeven

Straalen die Spilrondzyn: de Vinnen akemaal

met een gem?ene Huid bekleed , en ftomp ge-

draald: de Borftvinnen fpitsuitloopende. 'c Ge-

tal der Rugvinnen verfchilt , en hier uit maakt

LitfNmis de Onderdceling der Soorten, op 't

voetfpoor van Gronoviüs , die hem den mis-

flag , van zes Beentjes in het Kieuwen * Vlies

te flellen, aangeweezen hadt (*)•

't Getal der Soorten, by onzen Autheur, is soorten.

vyftien , waar van de tien eerflen drie Rug*

vinnen hebben , de vier volgende twee , en de

laatfle maar één. Onder de tien eerilgemelde

zyn 'er zes met , vier zonder Baardjes aan den

Bek. Dit Geflagt bevat niet alleen de Kabel

jaauw , Leng en Schelvifch , maar ook de Mo-

lenaar, Wyting, Puit-Aal en anderen meer.

(i) Kabel]'aauw die drie Rugvinnen heeft en i.

g^ Schelvifch.

(*) Muf lebth. Leid. 1754. p. 20.

(1) Gadus tripterygius cirratus albicans , Cauda biloha,

Maxilla fuperiore longiore. Faun. Suec. 197: Gadus Dorib
tripterygio, Ore cirrato, Corpore albicante, Maxilla fuperiore
[ongiore

, Caudi parurn bifurca. ART. Gen, 20. Sy ]

n. 36.
Spec. 64.. Gron. Muf. I, n . S9. Gadus Kolja h. Scan. 32 $ .

I. Deel. VIT. Stuk. L 3 Ga-
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ïv
gebaard is, Witagtig van Kleur; met de

Afdeel. Staartwit in tweeën verdeeld, de Bovenkaak

XIU. langer dan de Qnderkaak*

Hoofd%
pTPK. Deeze Vifch, by ons zeer gemeen, onder

den naam van Schelvifcb, maakt de derde Soort

yan AJellus by de Schryvers uit ; AJellus minor

geheten. Sommigen hebben hem genoemd

JEglefinus of Mgrefinus ; anderen Callarias > Ga-

Urida of Galaxia : eenigen Ono$ feu Afinus , dat

is de Ezel der Ouden * waar van de gewoone

naam AJellus afkomftig is, In Engeland geeft

men 'er den naam van Hadock aan ; in Swee-

den wordt hy Kalljor, Kolja of Koll getyteld.

In Noorwegen noemt men onzen Schelvifch

tëyjj 6 * zo Powtoppidaks verhaalt. Boorden

ouden Heer Dr. J. Fr. Gronoviüs was hy met

den Molenaar verward geweefl, gelyk de jon-

ge Heer L. T. Gronovius te regt aanmerkt (*).

Taamelyk overvloedig is deeze Vifch inde

Noordzee, en komt des Winters dikwils by

Schooien aan de Kuft f wordende op ons Strand

menigvuldig gevangen met een Ooften Wind
en heldere Vriezige Lugt ; dat men Scbelviscb-

Weer noemt. Dus is hy ook aan de Kuften van

Nqorwegen vry gemeen ; doch wegens zyne

^ klein.

•>

tëadus Borfb tripterygio
$ jQst papillöfo. //. Weftgotb. xj%.

Onos fïvc Afinus Antiquorum. WlJ-L. Pi/c. 170. RAJ. p. $S.

(*) In de Lyft der Vïflchen van Nederland, uit de JET.
Vpf. 174.1. Zie Uitgezogte Verhandel X. UET.L. bladz. 15a,

**«, Ook Muf, kM. fceid. 175^, p, zi.
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kleinheid niet geagc om in te zouten of te droo-

gen , tot Verzending en Vertier. Zo veel te

meer. wordt hy verfch gegeten, en is, levendig

gefneeden, niet onfmaakelyk, noch ongezond.

De Schelvifch is niet alleen door zyn grootte

van den Kabeljaauw en Wyting, waar hy tus»

fchen in komt, onderfcheiden ; maar heeft ook

een byzonder Kenmerk , beftaande in eenige

zwartheid op de Rug en twee zwarte Vlakken

agter de Kieuwen , welken het Gemeen , zeer

grappig, elkander wysmaakt, dat door St. Pie-

ter , toen hy den Vifch met den Duim en voor*

flen Vinger hieldt , daar ingedrukt gebleeven

zyn. De Baardjes, aan de Onderkaak, zyn

fomtyds meer, fomtyds minder duidelyk, en

zelden langer dan een Duim (*). 't Getal der

Beentjes, in de Rugvinnen, is 15, 20, 19 of

16, 18, ao; in de Borftvinnen 18 of 17, inde

Buikvinnen 6, in de Aarsvinnen 24, 21 of 22,

21, in de Staartvin 23 , geteld, volgens Liar-

Kjtus. Ik vind in onze Schelviffchen omtrent

het zelfde.

IV.

Afdeel.

XIII.

Hoofd-
stuk.

(2) Kabeljaauw die drie'Rugvinnen heeft y ge*

baard

n.
Callarias.

Dorfch.

(*) De Heer Dr. BAsTER heeft, op Schelvifch
3 de Vyfde

Soort van Aktedi aangehaald,
y

t geen weder tot verwarring

aanleiding geeft: het is de Zevende of No. 7. Zie Uitfpann.

bl. 166. N. 19.

(2) Gadus tripterygius cirratus varius , Cauda. integra

,

Maxilla fuperiore longlore. Faun. Skec. 293. Gadus Dorfb

tiïpterygio, Ore cirrato, colore vario, Maxilli fuperiore Ion*

giore, Cauda squali. ART. Gen. 16. Syn. 35. Spec. 63, Gron*.

Maf. I. n. 58. Gadus Balthicus Torsk. h* Oei. 87. Gadus

I. Deel. VU. Stuk, L 4 Cai-
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IV. baard is en bont 9 met de Staartvin onverdeeld,

Afderl.
de gfómfaafc langer.

XIII.

Hoofd- Deeze en de volgende maaken de Verfche?.
STUK

denheden uit van de! Kabeljaauwen , die men

aan de Kutten van Europa vangt ; in 't Noorden

Dorfch, in Engeland Cod, in Vrankryk Morue

genaamd. Dewyl deeze Soort aangemerkt wordt

de Dorfch te zyn van de Noorder Oceaan en

Ooftzee , zal ik hier fpreeken van de wyze

op welke men den Kabeljaauw in Noorwegen

vangt en al het gene daar toebehoort, volgen-

de woordelyk den Heer Pontoppidass (*).

vangü by i)e gfoote Dorfch , dien men hier Skrey ,
Kooiwegen,

„ of ook Vaar- Torjk noemt, bevindt zig in

„ de meette Jaaren , des Winters, onmiddelyk

f, na de Vaar- Haringen , en wel in grooten

„ overvloede, aan de Kutt. Hy is alsdan dik

„ en vet, en gretig naar het Silde - Gaat ; de

„ Kuit naamlyk, welke de Haring eerfi nieuw-

3, lings op den Grond gefchooten heeft. Wan*

„ neer de Dorfch verwagt wordt, zien onze

„ Boeren een hevigen Storm uit den Noord-

„ wetten , dien zy Grundjloed noemen , zeer

„ gaarn opkomen; dewyl zy dien voor een krag-

„ tig Middel houden , om den Vifch herwaards

9y te dryven, en deszelfs Vangft te bevorde-

ren.

Callarias Balthicus. It. Scan. 220. Afêllus varius vel ftria-

tus. WiLL. Pi/c. 172. RAJ. 54- Jonst. Tab. XLVI.

O 35aturï* ^rft tam 48o?fau II.Th.p.292. &c-
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5,
ren. Nevers de Haringen is de Dorfch een IV,

, der voornaamfte Levensmiddelen van die Ryk, Afdeel»

„ en onthoudt zig aan de Weftkuft het gehec Ĥ 0F^
,, Ie Jaar- stuk.

„ Wanneer de Dorfch, dus, in menigte, met Netten,

„ aan het Scrand in de Inhammen en Bogten

„ gejaagd wordt , wil hy niet aan den Hoek by een,

3 , maar men vangt hem met Netten
,
genaamd

„ SetningS'Garn. Deezezynvan Hennippe Ga-

„ ren , m-t Maazen van een Vinger in 't vier-

„ kant wyd, waar van 'er vyftien boven elkan-

5,
derftaan ; zo dat de breedte een Vadem be-

„ draagt, zyndede langte van het geheeleNet

„ twintig Vademen. Op Sundmoer gebruikt

„ men tot een groote Boot, die met zes Mm
„ bemant is, in Stormagtig Weer agttien,

3 ,
doch in goed Weer vierentwintig dergelyke

,, Netten; zo dat, wanneer al dit Wandisuit-

„ gezet, het zelve een breedte beflaat van 480

„ Vademen. De Netten worden gezet op eene

„ diepte van vyftig tot zeventig Vadem , en

„ hunne flandplaats wordt door een Ton , die

„ op het Water dobbert , aangeweezen. Wat
* „ nader by Bergen zet men niet zo veel Wand

„ uit, en vergenoegt zig met Netten die van

„ 60 tot 100 Vademen gronds beflaan ; welken

„ egter, ieder Morgenftond, een goede Boot

„ kunnen vol maaken. Des namiddags gaat

„ men gemeenlyk uit, om de Netten te zetten,

„ en 's anderendaags morgens, heel vroeg,

„ worden dezelven weder opgenomen 3 als wan-

1. Dr*L, vu, stuk, L 5 neer
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jV „ neer men t'elken*, doorgaans, zig van drie-

Afdeel. „ vier- tot vyfhonderd Dorfchen meefler ziet.

XIII. „ Wanneer deeze Vifch eenige Weeken op
Hoofd-

^ Qroncj ge ftaan en veel Harings.Schot
STüK. » .

° °

mt Hoeken, » gegeten , ja zelfs ook Hom en Kuitgefchoo*

y, ten heeft, zo worde hy happiger, en begint

„ te byten aan een Hoek , die met Aas van

>y een Harings of Dorfche Rob is voorzien.

5 , Deeze VifTchery duurt tot tegen Paafchen

,

9y als wanneer de Dorfch , geheel mager en

„ fchraal , het Land verlaat. In deszelfs plaats

3 ,
komt , kort na Paafchen , een andere Soort,

>, welke Kluhbe- Torsk of Kabbelau , anders ook

„ Bolcb ,
geheten wordt. Dêeze Vifch , veel

j, grooter zynde dan de Vaar-Torsk> heeft een

„ dikken Kop en een korten Staart : zyn Vleefch

„ is hard en helder. Dezelve wordt ook met

„ Lyncn gevangen. In 't end van den Zomer,

5> tegen den Herfft, vak een kleiner Soort,

„ welke men , van wegen de Kleur der Huid

,

„ roode Dorfch of ook Tarre - Torsk noemt

;

„ dewyl dezelve zig gaarn in het Zee-Gras ,

>9 alhier Tarre genaamd, ophoudt. In de Ad-

*, vent y en tegen 't end des Jaars , komt nog

„ een andere Soort hier, onder 't Land, dien

„ wy Soelhoved - Torsk heeten. Dezelve is

fp graauwgeel, taamelyk groot en volkomen,

„ doch kleiner van Kop. Alle deeze Soorten

„ worden ten deele met Lynen , ten deele met

„ Snoeren gevangen. Ik zal het onderfcheid

„ dier Woorden , voor de genen die in deeze

„ Vis.
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„ Viflchery niet kundig zyn , alhier verklaa* ïv

v ren. Afdeel.

„ Een Vifchlyn , of gelyk het ook genoemd XIII.

„ wordt , een Linie*Fa , is een Touw , van
S

°

TUI^
„ zeven- tot agthonderd Vademen lang ; waar aan Lynen

f, aan ongevaar tweehonderd Hoeken gehangen
Qf SnoQlQn*

„ worden, zo dat omtrent om de drie Vade.

14 men een Hoek zit , aan welken tot Aas eea

„ ftukje Haring gedaan wordt. Dit lange

„ Touw wordt in een diepte van één, twee- toe

,, driehonderd Vademen neergelaten , en het

„ ftrekt zig langs den Grond uit. Men maakt

„ 'er een ander Touw aan vaft , dat tot aan de

„ Oppervlakte des Waters reiken kan , welks

„ dryvend Hout of het Tonnetje , dat men 'er

„ aan doet , de Boey genaamd , de plaats aan*

„ wyft , daar het Touw legt. Wanneer nu dit

„ Touw opgehaald wordt , zo vindt men fom.

„ tyds aan ieder Hoek een Vifch, 'tzy Dorfch,

„ Leng, Heilboth of anderen. De Snoeren,

„ in tegendeel , zyn maar kleine Touwen , die

„ uit een Boot of Vifch* Schuit , ongevaar ze-

„ ven of agt Vadem diep, in 't Water hangen

„ en waar mede men geduurig heen en weer

„ roeit : middelerwyl wordt door een Man op«

„ gepaft, en dat Touw opgetrokken, aan het

„ welke, gelyk men ligtelyk befpeuren kan, de

#, Vifch gebeeten heeft. Door een van beide

„ deeze Middelen wordt dikwils een Boot,

„ in één Voormiddag , twee of drie maaien

f,
vol gemaakt.

j.dzïj- vu. stuk, „ Ia
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j^r 5» In het Ampt Nordland, voor of omtrent

Afdeel. „ Dronthem , is de Viffchery het overvloedigfte:

XIII. „ maar op Sundmoer en Nordmoer is dezelve,

stuk
* » -eenïge Jaaren herwaards, niet minder goed

Gefchü over 5> geweeft. Aangemerkt de Vaar- Torsk , gelyk

der

G
Netten » gczeg^ ls > ^es Winters niet aan den Hoek

„ wil byten ; (dewyl hy dan zo gevoed en vee

„ is, vindende ook Haringen genoeg tot zyn

„ Onderhoud
:
) zo heeft men , nu tien Jaaren

„ of wat langer geleeden , begonnen den Dorfch,

„ op de zelfde wyze als de Haringen , te van-

„ gen ; naamelyk met het voorheen befchreeven

„ Setnings-Garn , of uitgeftelde Netten. Daar

„ over, nu, zyn hier te Lande verfcheide Plei-

,5 dooijen , en, in 't algemeen, een Huishou-

„ delyke Stryd of inlandfche Twift ontftaan

,

„ die zekerlyk van meer belang was , dan vee-

„ Ie Gefchiüen, welken, onder onze Geleer-

„ den , de Land Caprind voorvallen. Zodanig

„ foort van Viffchers en Boeren , die de Pligt

„ van een eerlyk Man daar in (lellen , dat by

3, voor alle nieuwe Gebruiken Oogcn en Oo-

„ ren fluite, en blindelings daar op aandringe,

„ dat men zig aan het Oude , als goed genoeg

3, zynde , behoort te houden : deeze Luiden

„ hebben voor het Geregt, als ook in Her-

„ bergen en elders , beweerd, dat de Netten

3, den Kabeljaauw wegdryven , en dat zy daar-

„ om , als een fchadelyke Nieuwigheid , niet

„ behoorden geduld te worden. Dit inbrengen

3, is door de Ondervinding , als zynde de befte

f , Leer-
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„ Leermeefteres , wederlegd ; aangezien men jy.

Il niet kan loochenen , dat , federt men zig van Afdeel.

„ Netten bediend heeft , hier van Bergen j?
III#

„ en vermoedelyk ook van elders , niet alleen stuk.

„ niet minder , maar zelfs een goed deel meer

„ Vifchwaaren zyn afgefcheept en verzonden ,

„ dan voorheen. Wy kunnen met waarheid

„ zeggen , dat deeze Netten , die voor de Sa.

„ menleeving in 't algemeen nuttiger zyn , mis-

„ fchien wel aan eenige byzondere Perfoonen

„ tot nadeel ftrekken : naamelyk aan de ge-

„ nen , die zulke groote en zwaare Netten niet

„ willen noch kunnen bekoftigen : doch dan

„ ltaat het gelyk met andere Omftandigheden,

„ waar door een Land, ten kofte der Behoef-

„ tigen , verrykt wordt. Evenwel is het ook

„ waar , dat, indien 'er een verbolgen Storm-

„ agtig Weer ontftaat , hier op de Kuiten,

„ voor veele duizenden Ryksdaalders , aan zulke

„ Zecnetten , verlooren gaan.

Omtrent de Manier op welke deze Vifch *
BereIdIng

* van Zoute

in Noorwegen, behandeld en tot Verzending vifch,

bekwaam gemaakt wordt, deelt gedagte Bis-

fchop van Bergen ons het volgende mede*

„ De Dorfch wordt , of ingezouten of als

„ Titlingi Rothfchaer, Rondvifch en Klipvifch,

, 7
gedroogd verkogt. Om denzelven tot Zoute

„ Vifch te maaken , fnydt men den Kop af, en,

a, het Ingewand uitgenomen hebbende, wordt

„ de Dorfch in een groot Vat gelegd , en met

„ Franfch Zout beïhfooid. Na dat de Vifch

i.d&el. vu. stuk. ,, dus
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IV. * dus een Week gelegen heeft , neemt men
Afdeeju

f| hem uit de Ton, en legt hem eenige Dagen
XIII. H op een Hoop te verzygen , op dat 'er de

»ukT « Peke^ uit lekken ^°§e- Dan wordt dezelve

5, met Spaanfch of Portugeefch Zout, tot beter

3,
duurzaamheid , in Vaten gepakt, om te be-

„ waaren of te verzenden,

van stok- „ Ongelooflyk is de menigte van Dorfch

,

V1 ch
' „ die tot het maaken van Stokvifch ,

?

t welk min-

„ der Onkoften vereifcht, gebezigd wordt (*).

„ Men begrypt denzelven , altemaal, in Dee*

„ nemarken 5 onder den naam van Bergerfifcb +

„ om dat dezelve meeft van Bergen komt ; hoe*

„ wel Dronthem , Chriftiaanfond en Stavanger,

„ *er ook een taamelyke veelheid van uitleve*

,> ren. In 't jaar 1752, en wel in de eerde negen

„ Maanden, van primo Januarii tot 16 O£lo-

» bris> zyn te Bergen netto 317834 Faagen,

„ ieder Vaag van 36 Ponden: of 7 151 26 Lis-

,, ponden en 8 Ponden Stokvifch uitgevoerd,

„ behalve een menigte gezouten Dorfch ";

waar van men jaarlyks , te Chriftiaanfond, wel

ïoooo Tonnen affcheept (f).

verfcheide Verfcheiderley Soorten zyn 'er van Stokvifch
Soorten* . XT ^. .. '

m Noorwegen. „ Tithnger noemt men de

„ kleinfte Soort van Dorfchen, die enkel aan

„ Touwen opgehangen , en door den Wind

3, op*

(*) BEAWES Lex Mercatoria rsMiviva. p. 849.

(t) Men heeft my verhaald , dat te Bergen in Noorwegen

tle Prys van een levendige Kabeljaauw is drie of vier en fan-»

tyds maas één Stuiver.
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„ opgedroogd zyn. Roskiaer of Retbfchaer is jy.

,, zulke Dorfch , welke op de Rug van boven Apdeel.

3> geflacktydzt is ingefneeden wordt; eermenze KIH.

„ te droogen hafcgt. De Rundfifcb is het gene STÜK
^*

„ wy gemeenlyk den naam geeven van Stok.

„ vifch, welke zonder flacken of öpryten van

„ de Rug gedroogd wordt. Den Klippfifch

*, flackt men even als de Rothfchaer, doch de.

„ zeiVe wordt uitgefpreid op de Klippen ge-

„ droogd, en heeft daar van den naam. Om-

„ trent de verfchillende deugd of goedheid x

,, deezer Soorten , komt het voornaamlyk aan

„ op de gefteldheid van het Weer : want , het-

„ zelve niet zo droog zynde , dat de Vifch

„ fchielyk en te deeg van den Wind en Koude

5 ,
kan doordrongen worden, zo wordt inzon-

„ derheid de Rondvifch aan de Graaten rood ,

„ en daarom is ook de Nordlandfche Vifch de

„ befte , dewyl de Koude *er , aldaar, meer

„ en fchielyker in doordringt ".

„ Tot het inzouten van Kabeljaauw worden vmlex.

„ jaarlyks, te Bergen, wel veertigduizend Ton-

„ nen Spaan fch en Franfch Zout, en fomwylen

„ nog meer , aangebragt. De Zoute Vifch gaat

„ van daar meeft naar de Ooftzee ; doch de

„ Stokvifch wordt naar Hamburg , Breemen,

„ Amfterdam en van daar , opwaards , door

„ geheel Duitfchland vervoerd. Naar Vlaan-

„ deren en Engeland gaat iets , maar niet

„ zo veel als naar Italië , Spanje en andere

3, Landen aan de Middellandfche Zee. Vrank-

i.DEii., vu. stuk, „ ryk
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jv » rvk handelt zelf daar mede, federt de Vis*

Af^eel. „ fcheryën van die Kroon op Terreneuf , aan

KUL », dü Kuft van Noord -Amerika, tot Itand ge-

2?2k
D

» bragc zyn 8ewee(L

Gebruik van *> Hoewel dus andere Natiën ook een taa-

deKuit, ^ melyke bekwaamheid hebben om den Ka.

, beljaauw tot Zoute Vifch en Stokvifch te

„ bereiden : kunnen zy egter de Kuit niet mis^

„ fen van onze Noorfchen Dorfch , die van

,, de Franfchen en Engelfchen gebruikt wordt

„ om in Zee te ftrooijen , tot het Vangen der

„ Sardynen. Daarom bewaaren de Viflchers en

3, Boeren zorgvuldig de Kuit van deezen Vifch,

„ dien zy te Bergen brengen, alwaar dezelve

„ in zulk een menigte ingezouten wordt,' dat

„ men jaarlyks wel veertien of zestien Scheeps-

5, laadingen , alleen van gezoute Kuit , meeft

„ naar Nantes , brengt; boven en behalve 't

„ gene de Franfchen afhaalen met hun eigen

„ Schepen".

Lever en „ Dit is nog al het voordeel niet , dat van

„ deezen Vifch getrokken wordt. Uit de Le-

3, ver der Dorfch en Kole, maakt men veele

3, duizend Tonnen goede Thraan , zynde de

3, Olie of Vettigheid, die, zonder Vuur te ge-

3, bruiken , uit de Lever loopt , wanneer dezel-

I»
ve in een Vat geworpen is, en dus op el.

3, kander drukt. Van enkele Dorfch en Sey-

„ Vifch Thraan; (andere zogenaamde Spekvis»

3, fchen, gelyk Robben of Zeehonden en klei-

33 ne Walviffchen of Springers , als ook de

,3 Bruin*
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^ Bruraviffchen , nie^ mede geteld
; ) worden \v.

„ hier te Bergen, jaarlyks, zevenduizend Ton- Afdeel.

3 , nen, en fomtyds meer, afgefcheept. Men
Rf^

53 rekent gemeealyk , dat tweehonderd Dor. STüK#

*, fchen een Tön Thraan geeven. Bovendien

„ weet men zig deLugt- of Zwemblaas, die

„ onder de Ruggegraat langsheen legt , ten nut

„ te maaken : want , gedroogd zynde , ver-

„ koopt men dezelve onder den naam van

5,
Suncle - Maver , (dat is Gezonde Maag , iü

s ,
Neder- Saxen Scbwanbalken ,) welke eenige

$ , Menfchen met veel Smaak eeten, gelooven-

„ de , dat de werking overeenftemt met deü

33 tytel".

De Heer Anderson merkt in 2yne Natuur- vaneft °P
\ YslancL

lyke Hiilorie van YsJand aan , dat Torsk of

Dorfch de algemeene Naam is , die , gelyk de

Engelfche Cod en de Franfche Morus , aan deti

. Viich, dien wy, gezouten zynde, Labberdaan

noemen, gegeven wordt. Dezelve maakt ook

het voornaamfte beftaao , en de Koftwinning :

der Opgezetenen van dit Eiland uit.Deeze vangen

hem met den Hengel , doende 'er, tot Aas, een

Moffel of een ftukje van de verfche en roode

Kaak van een zo even gevangen Kabeljaauw

-aan; doch de Vifch byt veel gretiger op eea

Huk raauw en nog warm Vleefch; of op hec

Hart van een Vogel, gèlyk vaneen Meeuw, zo

eerft gevangen en gedood, 't Is zeker dat,

op deeze laatfte manier, een Viflcher veeleer

twintig Viffchen, dan een ander, die by hemzft,

j,deil, vu, STuii» M èé«
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tV éénen Vifch met het gewoone Lokaas , zal

Afdeel. vangen. Om deeze reden is 't ook, dat zoda-

XIII. nige Konftenaaryën uitdrukkelyk, door een Ko-

*£*** ninglyk Plakkaat , in de gewoone tyd der Vis-

fchery verbooden zyn; op dat de een den an-

der niet benadeelen zoude.

Inderdaad , een weinig voor dien tyd , is de

veelheid van deeze Viffchen , omtrent Ysland ,

zo verbaazend groot, dat hunne Rugvinnen

buiten 't Water komen , en dat menze dikwils

ziet byten aan een enkelen Yzeren Hoek , zon-

der Aas. De regte tyd van den Vangft begint

te Lichtmis, en duurt tot aan St. jakobs- en

St. Philippus-Dag: wanneer men, wegens de

Warmte van de Lugt , den Vifch niet langer

bereiden kan , om te bewaaren. In 't algemeen

wordt aangemerkt , dat dezelve altoos tegen

den Stroom van 't Water aan zwemt. De Vis.

fchery gefchiedt in Zee en in diepe Inhammen,

over dag , doch by nagt op plaatfen waar niet

boven zes Vademen Waters is, en anderen al-

waar de flerke branding der Golven , op Zand-

banken en Klippen , hem beletten zig weg te

niaaken. De befte en lekkerfte wordt gevan-

gen in volle Zee, op de diepte van veertig of

vyftig Vademen : alwaar hy zyn bekwaamde

Voedzel vindt. De Yslanders maaken 'er, zo

tot eigen gebruik, als tot Verzending en Ver-

tier, ookStokvifch van, en op de Kutten van

dit Eiland worde veel Kabeljaauw gevangen*

4;e men aldaar mzQUt tQt Labberdaan.

De
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De groote Verzamelplaats van deeze Vifichen, iv.

ten minfte die , waar de meeden worden ge- AroEat*

vangen j zyn de Ondiepten aan de 'Weftzyde Hoofd-

van Koord-Amerika , en inzonderheid de zo- stuk*

genaamde Terraneuffche Banken. Die Viflche* *.jjj*7*

iv heeft 3 van ouds, den naam gekreegen van^^VMe
J Terraneul-

Bakkeljaawvö-Vangüi naar de Bdsques een Volkfche Banken*

uit dat gedeelte van Spanje , tuffchen Bajonne

en Bilbao, 't welk aan Vrankryk grenft , ea

'er nog ten deele onder behoort , Biskaaije ge-

naamd. Dit Volk heeft allereerftop den Wal*

vifch-Vangft gevaren , en , by die gelegen-

heid , ook de Kabeljaauw - Viffchery 3 aldaar,

in trein gebragt. 't Is nu reeds byna twee Eeu-

wen geleeden 5 dat op de Kuften van dit Eiland*

welk de Franfchen Terre name , de Engelfehen

fflewfoundland noemen, jaarlyks, tot den Bak-

keljaauw.Vangft alleen, gebruikt werden, om-

trent 150 Franfche, ioo Spaanfcfae^ 50 Porto-

geefche en 50 Engelfche^ benevens nog 20 of

30 Biskaaifche ; dat is, in \ geheel, by de vier-

honderd Èuropeaanfche Schepen, Tegen ft end

der Regeeringe van Koningin Elifabeth , dat il

omtrent den aanvang der voorgaande Eeuw,

gebruikten de Ecgelfchen meer dan söq Vaar-

tuigen tot deeze Viffchery > die bemand warefi

met over de agtduSzend Zeelieden. Naderhand
.

heeft de Vaart der Franfchen , wederooi' , daar

op meeft gebloeid, zo dat zy wel 800 Scbe*

pen derwaards uitreiken ; tot dat het gedagte

Eiland, by de Vrede van Utrecht * aan de Kroon

I.DEEX,, vil stuk, B/l 3 • f»



STUK.

180 Beschuvikg van

IV#
van Groot-Brittannie werdt afgefcaan* Sedert

Afdeel. dien tyd rekent men het getal van Engelfche

XI 11* Schepen , die jaarlyks toe deeze Viffchery gebruikt .

worden , op 500, en de menigte van Vifch,

die zy aldaar vangen , op tuffchen drie ea

vier honderd duizend Centners of Kwintaa-

len (*).

Dit laatfte zal niemand vreemd voorkomen *

die weet , dat ieder Schip ongevaar dertigdui-

zend Bakkeljaauwen laadt. Een goed Viffcher

is in ftaat, om 'er, op één Dag, drie of vier-

honderd te vangen. De Viffchery moet op de

Bank $ wegens de Ondiepte , met Lynen ge-

fchieden , of liever met Snoeren , waar van 'er,

voor ieder Man , agt , tien of twaalf, mede ge*

nomen worden , ter dikte van een Pennefchaft
,'

die agttien Vademen lang zyn. Men doet aan

deeze Snoeren Yzeren Hoeken , en aan 't end

een Lood, om ze te doen zinken. Dtkwils wer-

den 'er ook dergelyke Sleeplynèn gebruikt, als

aan de Kuft van Noorwegen , van dertig, veer-

tig of zestig Vademen lang, die men allengs

inhaalt , vindende , doorgaans , aan ieder Hoek

een Vifch. Het Aas beftaat in een (tuk Ha-

ring 3 dat door zyn glinfteren den Bakkeljaauw

aanlokt , of anders iets dat men in de Rob der

gevangen Viffchen vindt.

Hetvoornaame Oogmerk van deeze Viffchery

is het maakeu van Zoute Vifch , waar mede men,

na

(*) Beawss Lex Mercatoria fediviva. p, 669»
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na het uitfuyden van de Tong, ('t welk in 't jy
#

allereerft gefchiedt ,) het affnyden van den^Kop'AFDEEL.

en 't uichaalen der Ingewanden, op dergelyke XM-

wyzeals in Noorwegen te werk gaat. 'tSchynt STUK/
egter, dat men hier van de Ingewanden weinig

werks maakt, wordende de Lever, zo men ver-

haak , weg geworpen , die dus , op 't Water

dryvende , tot Voedzel (trekt van veelerley.

foorc van Vogelen, waar onder de meeden naar »

Meeuwen gelyken, wordende 3 om die reden,

Levervreeters getyteld.

Behalve den
.
grooten Bank van Tem neuve

daar de befte groene Bakkeljaauw vak , ge*

fcbiedt deeze Viflchery ook op andere en klei-

ner Zandbanken, zo in de Golf van St, Lau-

rens, als voor de Ivuft van Hieuw Engeland'

De Franfcheh hebben , by het Traktaat van U-

trecht, alleenlyk de Vryheid behouden gehad, om
Vifch te vangen en. re droogén aan het Noord-

end van 't gedagte Eiland , van Kaap Ricb tot

aan Bonairifta. Dit laatfte is hun, by de nu

onlangs gemaakte Vrede, weder beveftigd; doch

,

tqn opzigt van de Viflchery in de Golf van St.

Laurens, heeft Engeland bedongen, datzy die

m deeze Golf niet oefenen mogen , dan ter dis-

tantie van drie Mylen van de Kuft, en buiten

dezelve niet nader dan op vyftien Mylen aan

Kuften van Kaap Breton : blyvende dus de Groot-

Brittannifche Kroon thans nog in Bezitting

van de Terraneuffche Viflchery.

Offchooa. dit Eiland* met zya Noord-end

x, deel, vu. stuk, M 3 niet
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3V>. niet Noordelyker legt dan onze Provintiëu of

Afpei:l. het Zuiderdeel van Engeland , en dus een taa-

^ lf
' melvk aemaatigd Klimaat heeft; zo dat hetZui*

stuk, delyke daar van ook bewoond is en met een

Fort of Kafteel voorzien; terwyl de inlandfche

Deden goede Vrugten voortbrengen: zo is het

doch op de Bank, die 'er voor legt , onverbeelde-

lyk koud.Onverbeeldclyk, zeg ik, dewyl het Zuid-

end. van dien BankopdeHemelsbreedte van Por-

tugal , en het Noord-end niet Noordelyker dan de

Nederlanden fchynt gelegen te zyn. In deeze

irtgeftrektheid , van de 42 tot 53 Graaden , dat

is elf Graaden Meridiaans en dus van meer dan

twei honderd Uuren gaans of gewoone Zee-My-

len ; ziet men ligt dat plaats genoeg is voor eenige

honderd Schepen , en eenige duizenden Viflchers

,

om Lynen uit te werpen. Het voornaamfte,

dat hun plaagt , zyn de Ysfchotfen , die men in

't voorite van den Zomer niet alleen in Zee dry-

vende ontmoet, maar zelfs, op deezen Bank f

wel ter diepte van 45 Vademen heeft vaft zit-

tende gevonden , die gerekend werden op eeni-

ge Mylen omtreks. Tuflchen deezen Bank en

de Kuft van Terreneuve , komen fomtyd$ nog

veel grooter Ysvelden voor , die de Schepen $

welke van of naar Land willen zeilen, niet wei-

nig belemmeren. Voorts is de Vorft, die dik*

wils de Lynen fiyf doet vriezen , benevens de

Koude, aan de Viflchers, in 't Voorjaar, zeer

ongemakkelyk. De Miftigheid van het Weer,

welke men* doorgaans, op deezen Bank heeft

,

maakc
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hun ook zorgvuldig : dewyl men 'er niet ankert, IV.

maar het Schip , met klein Zeil , fteeds dryven-
Afdee^

de houdt. By een gelukkige Vifïchery wordt ^, . 0Fq«

de Bakkeljaauw-Vangft in een Maand of zes stuk.

Weeken voltrokken ; doch fomtyds loopen 'er

drie , vier of vyf Maanden , mede heen. Door de

Viflchers van Terre neuve wordt de gevangen

Bakkeljaauw meed naar Land gebragt, en al-

daar tot Stokvifch gedroogd : waar toe men eg-

ter de groene Kabeljaauw , wegens deszelfs

dikte en grootte, zelden bezigt; omdat dezel-

ve, door het droogen alleen
5 niet duurzaam kan

toebereid worden. Dit maakt dat de Stokvifch*

dien wy in fculke menigte overal zien vertieren,

niet dan uit Rondvifcb en Leng befïaat.

(3) Kabeljaauw die drie Rugvinnen heeft en m. •

gebaard 1$ , met de btaartvm omtrent gelyk kabeljaauw.

aan 't end*, de eerjte Straal van de Aarsvin

doornagtig.

Deeze wordt van de Nederlanders Kabeljaauw

geheten , volgens Willougeby , en , hoewel

Gronovïus de Iaatftgemelde Soort voor onzen

Kabeljaauw opgeeft (*) , fchynt my 'er de gé*

ftreept-

(3) Gadus tripterygius cirratus., Cauda ïubsquali
9
Radio

primo Anali Spinofb. Faun. Suec. 295. Gadus Borfb tripte-

rygio , Ore cirrato , Cauda aequali fere , cum Radio primo spi-

nofo. ART. Syn t 35. Gadus Kabelja. It. Weftgoth, Afellus majoü

vulgaris , Belgis Cabiliau. WlLL. Pi/c. p. 16 5 ï Molva > Mo-
ïhua. Johnst. Tab. II. fig. 1.

(*) Muf. Ichtbyol. p. 21. N. 58. Aft. Helv. XY. p. z$Q,t

N. 130.

LDeel. VIL Stuk;, M 4
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Ty ftreeptheid van den Noorfchen Dorfch niet veel

AtDSEL overeenkomft mede te hebben» Ook vangt men

XIIT. dien zelden elders, naar de aanmerking van ge-

dageen Engelfchman.

Ik vind egter die Doornagtigheid van de eer-

fte of voorde Straal der Aarsvin niet in onze

Kabeljaauwen, waar van ik 'er, in deeze Maand

Maart des jaars 1764, meer dan duizend op

onze Markten bezigrigd heb ; die meeftendeels

zeer wel overeenkwamen met de befchryving

van den Heer Gronqvius , wanneer hy lpreekt

van Kabeljaawvüydk drie Vinnen op de Rug heeft,

iont is van Kleur, met de Knaken omtrent gelyk ,

aan de Onderkaak één Baardje , de Staart byna

vierhoekig en gelyk aan 't end (*). Evenwel ?o\x

ik dezelven eer geftippeld of gevlakt noemen

,

dan bont: want de Kleur op cfe Rug was groen-

agtig OlVfkleur in de meeden , en hoewel "er lom,

tnige wezentlyk bonte onderwaren, zag ik 'er

ook zonder eenige (tippels' of vlakken, ja een

cnkelde byna geheel wit. In fommigen waren

de Vlakken geel op een bruinagtig groenen , in

anderen waren zy bruin op een geelagtigen

Grond ; welke verfcheidenheden Klein ook

opgemerkt heeft. Weinigen vond ik 'er , die

men te regt geftreepc kon noemen, gelyk dit

van den Dorfch gezegd wordt, of die regt bont

waren. Allen hadden zy de Kaaken omtrent

ge-

(*) tSadus D01T0 tripterygio ; Colore vario ; Maxillis fah

arqMnli ()!!•- , inferiore Cirro unico; Cauda fiibquadujngula oaVA'

Jl, &óob&yl
% (Srcn. Fafc. I. p 95?. N. 319,
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gelyk en aan de Onderkaak "één Baardje. De IV.

Staart verbreedde weinig en was byna volko- Afdeel.

men egaal aan 't end; zo dat men die eeniger-
r
^'ir#

«t. 1
Hoofd-

mfaate -Vierkantig noemen kan. SÏUK%

Uit aanmerking van dit alles, komt het my
voor, dat de gemelde Soort van Artedi, zyn-

de de bonte of geftreeptc Kabeljaauw vaa

Schonfeld , dien men in Noorwegen Torsk

noemt, van den onzen verfchille; gelyk Ray

ook den Codfisb of Keeling der Engelichen daar

van zeer duidelyk onderfcheidt. Wegens de

Kleur zou de onze overeenkom!! fchynen te

hebben met den groenen en grooten Kabeljaauw,

die op de Terreneuffche Banken gevangen en

ingezouten , en van de Franfchfen Morue gehe-;

ten wordt*

Ik zal hier fpreeken van den Kabeljauw*: .' Nederland

Vongft der Nederlanderen. Deeze ""Viflchery,jaauw vL"

die eenig beltaan geeft aan fommige onzer
!caery '

Landsgenooten , kan men driederley aanmer-

ken ; als gefchiedende of aan de Kuft van

Ysland, of op het Dogger «Zand, of aan onze

Stranden, Met de eerftgemelde die in vporige

Jaaren , toen ieder Schip , door-een , wel dertig-

of veertig Lallen Zouten Vifch 'thuis Bragt,

veel opgang maakte, is het in de laatfte Jaaren

zeer verloopen ; brebgende dezelven fomtyds

minder dan tien Laden , Schip voor Schip ,

aan. Öm die reden werden, in 't jaar 17539

maar 56 Schepen derwaards uitgeruft , die egter

ia dat Jaar een voordeeligen Vangft , van over de;

j,X)r.EL. VIL Stuk, M J düL
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IV; duizend Laden , hadden ; 't welk , gepaard met
Afdesl. den hoogen Prys van den Zouten Vifch , en dea
XIIL

feffan trek Van die Waar naar VrankrykJ, ia

8ïüKt 't volgende Jaar 9$ Schepen, naar Ysland,

deedt ukruften 9 en , niet tegenftaande toen de

Viffchery weder flegt uitviel , hebbende ieder

Schip maar 11 Laft gevangen: ja dat. in 't Jaar

1756 , door het Ys , waar mede de Kutten van Ys-

land bezet waren , nog veel minder gevangen

werdt: zyn doch, wegens den hoogen Prys

van den Vifcn, uit hoofde van den Oorlog tus-

fchen de twee nabuurige Zee - Mogendheden f

in 't jaar 1757 weder 11 1 Schepen derwaards,

uit de Maas gezeild 3 met drie Ventjaagers ,

gelyk gewoonlyk* Men vong in dat Jaar wel

niet veel , doch de fterke Verciering van dea

Zouten Vifch deedt zo veel Gelds overwin-

nen, dat > in *t jaar 1759, wel 124 Schepen uit

de Maas , waar onder 47 van Vlaardingen en 5$

van Maasfluis 9 uitgeruft werden , die maar eea

gemeenen Vangft hadden ; hoewel de groote Af*

trek naar Vrankryk de Onkoften over 't alge-

meen goedmaakte. In 't jaar 1761 is deVangffc

zeer gezegend geweeft, hebbende 123 Vaartui.

gen 't huis gebragt by de derdhalfduizend

Laften. Deeze Vifch - Schepen , genaamd Bui-

zen en Hoekers > zyn van veertig tot zeftig

Laften groot. <

Oudtyds plagten de Hollanders of Duitfchers,

die op de Kufl van Ysland kwamen viflehen »

aldaar Tenten aan de Wal op te flaan , en vee-

,

fc

Ier*



de Kabeljaauwen. 187

XIII.

Hoofd-
stuk*

lerley Huisraad en Kleederen, Meflen, Kam- IV.

men, Brillen en andere Snuifteryën, naderhand J^fr

EU

ook Tabak , Jenever en Brandewyn , aan de In-

gezetenen te verruilen , tegen Yslandfche Kouièn

en Wanten, Hembdrokken, Broeken en andere

Prodokten des Eilands : doch het flrenge Ver-

bod van den Koning van Deenemarken , die dee-

zen Handel aan zyne Onderdaanen alleen toe-

laat en verpagt heeft; benevens de belemmering,

welke dit toebragt aan de Viffchery , heeft de

Staaten Generaal zulks uitdrukkelyk, by een

Plakkaat van den 15 February des jaars 1762,

op de verbeurte van het nieegebragte Goed en

een Boete van vyftig Guldens voor den

Overtreeder , doen verbieden (*).

Gedagte Vertiering heeft ook veel invloeds op &ogge-
^

den Kabeljaauw - Vangft op 9

t Dogger - Zand , ne vifFche^

een grooteBank ofZand- Plaat, welke ten Noord-

weften van onze Eilanden, tuffchen Engeland

en Jutland , in de Noordzee , gelegen ïs* Dee.

ze Viffchery wordt , van ouds tot heden , de

Dogge - Vaart geheten ; niet zo zeer wegens dap

Zand 5 als wegens den Kabeljaauw zelf, dien
k

men oudtyds , hier te Land , Dogge noemde»

De Dogge - Vaart komt , in de Plakkaaten on-

zer Overheden, voor, als de kleine Viffchery 9

in onderfcheidiog v#n de Haringvaart : zo dat

de Walvifchvangft van fbmmigen , zeer onei-

gen, de kleine Viflchéry getyteld wordt. De
Vaar*

(*) Zie de Ned. Jaartctkm* Maart* *7*i* bl. 210»

Li)EiL, VIL- stuk.
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IV. Vaartuigen , die derwaards op den Vangfl:

Afdeel,
gaan ^ Zynde Gaffel- Schuiten of Galjoots, van

p^ ]i1,
25 toe 40 Latten groot, bemand met agt of

stuk. negen Man , en een Jongen daar onder , noemt

men Doggers, 't Ge cal deezer Vaartuigen is

vyftig of zeftig in 't Jaar. Men vangt 'er zo

wel Schelvifch als Kabeljaauw en van dezen

wordt , naar de Omftandigheden , fommig wel

ïeevende ter Markt gebragc; doch veel ook in-

gezouten tot Labberdaan. Mee ft kan menze

met den ouden Kabeljaauw- Vangfl der Noo.

ren , waar van hier voor gefproken is, vergelyken

;

slzo zy met dergelyk flag van Lynen en Snoe-

ren gefchiedt; hebbende de laatften, daar men

als hengelende mede Vifcht «, den naam van

Kollen , en de anderen, die men langs den Grond

legt of laat fleepen, als een Aalreep, tot de

Beugvaart dienen. Verfcherde Jaaren her is

deeze Viflchery; fomtyds wegens het ver.

ongelukken van "Schuiten , fomtyds wegens het

fierven der Prikken, die men voor Aas aan den

Hoek Haat, en in 't algeftieen wegens den ge-

ringen Vangfl, zeer fiegt geweefl.

vteigb Het vangen van verfchen Vifch , behoort ze-

aan >tSumd -

kerlyjk tot de kleine Viflchery; dewyl hetzel-

ve, in de Plakkaaten onzer Lsnds, onder dee-

zen naam voorkomt: wordende zulks, wanneer

de Vaart en Viiïchery,zo Groot als Klein, t'ee-

nemaal verbooden was, by uitzondering toege-

daan , onder den naam van de Schuiten van die van

de Kkme Vijjcbery , die om. verfchen Vifsh uüvaa-

ren
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r*rc (*). De Galjoots , die op 't Doggerzand IV,

daar toe uitgaan, hooren meeft t'huis teZwar-
4

te Waal, Sommelsdyk en Menierfen in Zee- hoofd-

land: zy hebben groote Bonnen, daardeVifch stuk.*

levendig in blyft , en f in Teffel komende , worde

dezelve hun afgehaald door de Vollendamfche

Vifch- Schuiten, die den Kabeljaau'w en ScheL

vifch , dikwils levendig , ts -Amfterdam en elders

aan de Zuiderzee ter Markt brengen. By be-

flooten Water wordt dezelve , met Wagens

,

van de Helder afgehaald. De Steden , die

dïgt aan den Zoom van Holland leggen , gelyk

den Haag, Leiden, Haarlem en Alkmaar , wor-

den veelal van Vifch voorzien uit de Zee-

Dorpen, Schevcningen , Katwyk, Santvoort,

Wyk op Zee en Egmond ; gelyk -die ook dikwils,

van de laatftgenoemde Plaatfen , hier te Am*

fterdam ter Markt gebragt wordt.

De Viffchery, aan onze Stranden, gefchiedt

door de Schuiten der gemelde*Zee-Dorpen , en

die der Eilanden , in de Voortyd , zo wel met de

Kol als met de Beug : doende aan de Hoeken Prik-

ken of Offen-Lever; doch naderhand worden daar

toe een foort van Sleepnetten gebruikt , dat

.men Korren noemt: waar mede egter zelden veeï

Kabeljaauw gevangen wordt. Even zo is 't mee

het Zuilen , dat aan onze Zee -Dorpen, toe

Vermaak der Liefhebberen , die zulks bekofti-

gen willen , mét een foort van Zegen of Trek-

net,

(*) Gr. Plakkaaib. III. D. bl. 297, joïl

I. DSEL. VII. STUK,
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IV# net, dat aan ieder end een Paard heeft, diehec-

Afdeel. zelve op 't Land haaien, wordt gedaan. Mea
XIII. betaalt, voor dit te laaten doen, drie Gulden,

*Tn!r
D~ en dan heeft men al den Vifeh, die met het

Net in ééne reis wordt opgehaald ; doch welke

meelt beftaat in Roch of andere Platviflchen z

want de Rondviffchen zyn te vlug en flim, om
zig dus te laaten betrappen , en onthouden zig

,

miffchien , ook zo hoog op Strand niet.

Voedzel. Het Voedzel der Kabeljaauwen beftaat in al-

lerley Soort van Viffchen , als ook groote

of kleine Zee-Krabbecjes en Zee -Sterren,

welke men in derzelver Robben vindt (*). De

kragt tot Verteering , welke de Natuur aan

deeze Viffchen heeft gegeven , is onverbeelde-

lyk , zo Anderson aanmerkt. „ Onze Vis-

„ fchers van 't Heiligland , voor de Elve ? zegt

3, hy, die, om Schelvifch te vangen hunne Ly-

„ nen in Zee werpen, haaien dezelven altoos

n om de zes Uuren, by de verandering van

9i hetTy, weder op. Indien het gebeurt, dat

„ een Schelvifch , daar aangevangen, dooreen

„ Kabeljaauw ingeflokt zy, dien men dus ook

„ vangt, zo vindt men den Schelvifch reeds

5 , verteerd en de Hoek zit in de Kabeljaauw

„ gehaakt, zo dat men denzelven daar mede

5> uït het Water kan trekken. Indien hy, in

l

» te-

(*) Een Overman van 't Viflchers Gild, alhier, verhaalt

my, dat door hem eens, in de Rob van een Kabeljaauw,

drie leevende Schelvifïchen zyn gevonden ; doch miiTchien had;

dezelve die in de Bon. ingeflokt.
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„ tegendeel , maar weinig tyds voor het ophaa- IV.

„ len van de Beug, den Schelvifch ingeflokc
A™"U

„ heeft, tragt hywel zyne Piooy met zo veel
HooF^,

„ drift te behouden , dat hy zig met dezelve stuk.

„ uit het Water laat ligten, doch dan laat hy

„ ze los en komt vry.

„ Men wordt nog klaarder de kragtigheid van st«k ver-
75 ° teerena Ver*

5, dit Verteerend Vermogen gewaar in de Kabel- mogen*

5 , jaauwen, die groote Krabben hebben ingeflokt,

3, en, hoewel men niet regt weet , ofzymoog-

„ lyk, uit hoofde van de Schulp, niet een wei-

„ nig meer tyds tot Verteering van dezelven

j, noodig hebben, dan tot die van een Schel*

3, vifch; heb ik niettemin van de ervarenften

5, onzer Heiliglandfche Viflchers vernomen ,dat

„ de Schulp het eerfte aangetalt wordt in de Rob-

? , ben deezer VifTchen ; dezelve wordt , wel

>, haaft, zo rood als een gekookte Kreeft en

3 , ontbindt zig eerlang tot een dikke Lymïg-

„ heid of Pap , wordende dus geheel verteerd,

,, even als de Schilden der Zee- Schilpadden in

5
, de Maag van den Krokodil , volgens de

„ Waarneemingen van Pater Fepijxée»

5> Ik kan niet nalaaten hier , als io 't voorby Gulzigheid.

5 , gaan, op te merken, (vervolge die zelfde

„ Schryver ,) hoe deeze onverzaadelyke Vifch

3 , van de Natuur een byzonder voordeel heeft

,

s , dat onze Gulzigaarts wei deelagtig zouden

„ willen zyn. Zo dikwils,naanielyk,als deKa-

,, beljaauw een brok Houts , of iet anders , dat

„ onverteerbaar is , komt in te flokken , braakt hy

2.DKKL. vil. Stuk,
*

^ zy«
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Iv „ zyne Maag uit , keerende die buiten den Bek

'Afdeel. „ om, en maakt dezelve dus niet alleen le-

XIII. „ dig, maar fpoeltze ook 'af , brengende die

Hoofd- • ^ ze jn te }iaa |en weder op hare
'STUK, ** 9

. n
„ plaats, en begeevende zig aaniionds weer aan

„ 't eeten* Dit ftuk wordt, onder anderen, be*

„ waarheid door Denis, in zyn Werk over de

„ gefteldheid der Kuften van Noord - Amerika

,

„ daar deeze Autheur zeer naauwkeurig de ge-

„ heele Viffchery en de bereiding van den Vifch

,

„ zo als die op de Terraneuffche Banken ge-

„ fchiedt 9
befchryft. -

verfchii van 5 >
De Heer BsNis merkt, by die gelegenheid,

s

^
k
Vl̂

011
",, aan, dat de witte of groene Zoute Vifch

„ gena&md Morue > en de Drooge of Stokvifch,

,,, Merhiche genaamd, een zelfde Vifch zyn;

5 , beftaande het onderfcheid alleen in de ver-

„ fchillende manier van bereiding. Men moet

„ omtrent dit alles aanmerken , dat de groene

* Morue Kabeljaauw *, dien men , zo dra de Vifch ge-
verte .

„ fheeden is , micheept , en denzelven , zonder

„ in Tonnen te pakken, by laagen, mee Zout,

5 ,
in de Vaartuigen lege , niets anders zy , dan de

£0
gezouten Kabeljaauw, die men by ons [te

„ Hamburg] kent onder den naam van Lobber*

t Morue „ daan ; even als de gedroogde f veel naar on-
e

. ^ zen Klippfifcb zweemt. Deeze is kleiner , dan

„ de groene, en wordt, eer menze infcheept,

„ op 't Strand gezouten ; vervolgens wafcht

„ menze of fpoeltze af in de Zee , en , na 'er

„ het Water, op Horden, t£ hebben laaten

uit-
>?
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uitzypelen, legt menze enkeld te droogen IV,

,, op banken van Steen y vervolgens aan Hoo- FDEEL«

} XIII
„ pen, wordende eindelyk, in de Schepen , Hoofd-

„ op Takkeboflen geftapeld en dus in Vrankryk stuk.

u overgevoerd" (*).

Zie daar nog kortelyk iets merkwaardigs , Kabéijaauw-

aangaande het onderfcheid der Kabeljaauwen§i^^^
naar welken, zo men wil van wegen hun Aa-

zen op kleiner Viflchen, de Aanhangers van

Hertog van Willem van Beyeren tegen Vrouw

Margareet, in 't midden der Veertiende Eeu.

we , hier te Land , den naam van Kabeljaauw*

Jchen voerden ; terwyl de tegenparty zig met den

raam van Hoekfcben onderfcheidde : als willen-

de daar mede te kennen geeven , dat zy moeds

genoeg hadden om hunne Vyanden door lift tg

verkloekeh ; evéh als de Kabeljaauw met den

Hoek gevangen wordt* Immers geen andere

afleiding der benaamingen van dien inlandfchen

Twift, welke diestyds zo fterk gebrand heeft *

vind ik aangetekend , en, datmendeezen Vifch

dus vereerd hebbe , behoort zekerlyk tot deszelfs

Natuurlyke Hiftorie.

De Kabeljaaüw fchynt geen Inwooner tezyn Veeiheii

van de Verzengde , noch ook van de bevroo-

zene, maar van de gemaatigde Lugtftreek,

Men vindt hem naauwlyks of in 't geheel niet >

zelfs in de Middellandfche of Zwarte Zee, daar

de Öoftzee zodanig van denzelven kriek. Wek
öig

(*) Anderson. Hij}. Natunlh (ïhlnndt,

I.PML. VU. STUK, N
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IV. nig komt hy aan de Kuft van Vranlgyk voor,

Afdeel.
jn vergelyking met die van Engeland en de on.

P1 ** zen. In de groote Zuidzee ontmoet men hem

stuk." in de Inhammen van Kamtfchatka , daar 't zeer

koud is, weinig: in tegendeel vondt de Kom-

itiandeur Anson , in de Baay van 't Eiland Jucm

Femandez, aan de Kuft van Chili, dat ver bui-

ten den Zuider Keerkring legt; naar fommigen

van zyn Volk, die weleer de VilTchery van

Newfoundland hadden bygewoond,verzekerden

,

niet minder veelheid van Kabeljaauw , dan op

de Terreneuffche Banken. Zy waren 'er van

vreeslyke grootte (*).

voorttceiing. De ongelooflyke menigte deezer VifFchen,

die Jaarlyks , zo in de Oceaan , als aan de Kus-

ten, gevangen worden, bewyit, dat zy fterk

moeten vermenigvuldigen : te meer , om dat

'er, niet onwaarfchynlyk, veelen, nog boven-

dien , door de Kazilotten en dergelyke Zee-

Monfters , worden verflonden (f), Indien alle

de Eijeren van de Kuit bevrugt werden , dat

egter geenszins te denken is , zou hunne Voort-

teeling verbaazend zyn: want Leeuwenhoek re-

kende, door het tellen van een gedeelte, dat

'er, in de Kuit van een gewoonen Kabeljaauw,

meer dan negen millioenen waren.

Myn Huisvrouw in het Voorjaar 1757, onder

Het affpoelen der ftukken van een Kabeljaauws

Kop

(*) AnsOns Reizen. Amfterd. 1749. bl. 11 5.

(t) Zie het III. Stuk deezer Nat. Hifi, blacfe. 250, enz.



DE KABELJAAÜWEN. I^j*

Kop, waar by ook de Kieuwen waren, iets IV.

aarcigs
,

" dat wel naar een Worm geleek , doch Afdêe*«

den Kop als een Slak hadt, gevonden hebben- H %
de, gaf ik dit aan den Heer Noseman, die aan stuk.

den Kop een Bek ontdekte welke door de Ar-

men was verborgen geweeft en dus hetzelve

een wezentlyk Infekc bevondc te zyn > dat hy

Cepbalopus of Kop - Poot noemde 3 en deedc af-

tekenen; gelyk wy het, geheel en bydeelen,

hebben in het Koper doen brengen (*). Na-

derhand, in 'c voorde des jaars 1758, vondc

'deeze Heer 'er verfcheidene nog vaft zitten in

de Kieuwen van een bevroozen Kabeljaauw,

zynde met de Koppen ingeplant en als gehuis-

veft in het Kraakbeenig gedeelte. Aan hec

Onderlyf nam hy verder eene Krinkelïng van

Buisjes waar, die van zyn Ed. voor Eijerftok.

ken van deeze Diertjes gehouden werden, Hy
bevondc * naamelyk, dat dezelven zig, na ee-

nige Dagen verloops , als Eijertrosjes vertoon- „

den, omtrent gelyk die van het Zakdiertje, o£

de zogenaamde Waterluizen (f). In een Kieuw-

Worm , dien ik naderhand kreeg , vond ik dat

deeze krinkeling van Buisjes een byhangend

end hadt , waar in zy fcheen te eindigen.

Dat de Kabeljaauwen , in welker Kieuwen'

een

(*) Zit, Uitgez. Verband. II. DEEL.*Anno 1757. bl. 282.

PI. XIV.

(|) Zie de Afbeelding PJuAAT XXIII. in het HL b&L
der Uitgezogte Verhandelingen*

I.DEEL. VII. STUK, N 2
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jy een menigte van zodanige Infekten huisvefi*

Afdeel. grootelyks daar van geplaagd worden , fchynt

XIII. onbetwiftelyk ; doch zy zyn het niet alleen;

Hoofd-
vindt deezen Kieuw -Worm ook wel eens

STUK.

in Schelviffchen. Het fchynt egter geen zeer

algemeene Plaag te. zyn, en mooglyk houden

zy 'er alleen op zekere tyden van het Jaar en

wel in 't diepfte des Winters, in huis: want

fchoon ik 'er myne Vifchvrouw, eeneder voor-

naamften van de Markt , lang om verzogt heb ,

heeft zy 'er my nog geen bezorgd. De opge-

rolde kleine Wormpjes , die buiten aan de Le-

ver zitten , worden ook aan die der Heilbotten

en anderen gevonden. Twee Kalkagtige Steen-

tjes , ieder van tien Greinen zwaar, vondt de

Heer Gronovhts in de Hom. (*).

Gdfolte. Willoughby , die een Kabeljaauw , van

twee- en drie vierde Voet lang, geopend hadt,

merkt aan , dat 'er nog veel grooter zyn. Dit

is waar: want gifteren zag ik 'er op onze Vifch-

markt één , dien ik afmat , en bevondt vier

Voeten lang , één Voet breed en byna een half

Voet dik te zyn , zo als hy op de Bank lag»

Zelden ziet menze hier veel grooter. De Buik

puilde in deeze grootelyks uit , gclyk hy ten

opzigt van den zynen waarnam (f): doch in

weinigen is het Lyf zo dik. Veelal zynze om
ca

•

(*) Muf. IcbthyoL Tom. I. p. zï.

(|) Corpofe crafTo, teretiusculo ; Ventre impenfo promi-

nente. Hijl. Tifc. Libr. IV. p. i6s.
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en by de drie Voeten lang. Men neemt onder jy
#

de Tanden verfcheide waar , die beweeglyk Afoeeu

zyn, zo hy aanmerkt, gelyk ia de Snoek.
n
XI1 **

Van de Rugvinnen hadden de voorde 14 , de stuk.

twee agterften ieder 19; de Kieuw- of Borft-

vinnen 18; de Buikvinnen 6, en van de Aars*

vinnen de voorrte 20, de agterfte 16 Beentjes.

Dit behoort egter tot den Kabeljaauw , die het

voorfle Beentje van de Aarsvin graatig heeft

;

daar ik hetzelve zagt vind in onze Kabeijaau-

wen* 't Getal der Beentjes of Srraalen, in de

Rugvinnen derzelven , ftelt Gronovius 15, ig9

18; in de Borflvinnen 10; in de Buikvinnen 6;

in de Aarsvinnen beiden 16 (*). Lïnn^üs

fchryft 'er, dat zeldzaam is, thans 20 toe aan

de Borflvinnen, Ik geloof, dat de Natuur in

deezen fpeelt.

Wat de Ingewanden belangt : Willoughby ingewand^

vondt in zyne Kabeljaauw, zo even gemeld,

de Rob groot en vol Haringen (f). Beneden

derzelver uitgang is de Darm , zegt hy , in 't

ronde, met Byhangzels omringd , die in zes

Stammen verdeeld zyn , ieder Stam voorts in

veele Takken , en de Takken loopen Krings-

wyze. Bovendien gaan 'er verfeheidé anderen,

aan

:(*) Muf. Ichtbyol. Tom. T. p. 21.

(t) Meflieurs de NoblevïLLE & SALERNE , Medecins

t'Orleans, maaken hier uit op, dat de Rob der Kabeljaauwen

géwoonlyk vol Haringen zy. lEftomac grand , ordinairemen$

rempli de Harangs , zeggen zy. Suite de la Mat. Med. Tom,

\l. Part. 1. p. $ï. Dit is hy ons zo niet. Zie bladz. i$o„

j,,jdeejl. vu. stuk. JN 3
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IV# aan de eene zyde, af,gelyk in de Elften. De
AfrDEEL. Galblaas is groot , en derzelver Buis dringt f

XIII. beneden de Byhangzels , in den Darm door.

c°J!

F

J
)m

De Lever vondt hy in drie Kwabben verdeeld.
SI UK.

De Nieren waren over de geheeie langce van

de Rug, en zelfs verder dan de Buik, uitge.

ftrekt ; gelyk ook de Lugcblaas , die aan

de Rug gehegt, dik van Wanden en Lyme-

rig is.

Gebruik. De Kabeljaauw dient tot een voornaam Voed-

zelvan den bewoondenAardklooc, In de Roomfche

Landen is de Zoute Vifch, geduurende de Vaflen

en op Dagen van Onthouding , het algemeen Ge-

regt en verftrekt voor Vleefch. Wel geverfcht

, zynde , levert dezelve een gezonde Eetwaar

uit , onder den naam van Labberdaan , die van

Aberdeen, een Stad in Schotland, fchyni af.

komftig te zyn. De Scokvifch , van wegen zy-

pe hardheid dus genaamd , wel gebeukt , ge-

weekt en gekookt of anders toebereid zynde

,

is verteerbaar en fmaakelyk. Hier by munt eg-

ter de verfche en levendig gefheeden Kabeljaauw

van onze Markten uit, waar. van de Koppen,

gedoofd , voor veele Luiden van Vermogeq

een Lekkerny zyn. Sommigen, egter, gee.

ven aan de Lugtblaas of Zwemblaas , in 't En-

gelfch tbs Sound genaamd , ddn Voorrang boven

alles, dat vaq de Kabeljaauwen komt. Men
zegt dat daar ook Huizenblas van bereid kan

worden. In de Geneeskunde hebbe de Ge^

hqprfteentjes , uit den iiop , tot Zuurhreeking

,

pist
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il iet minder nuttigheid, dan die der Schelviflchen jv#

en Baarfen. Afdeel.

Wil.

(4) Kabeljaauw die drie Ritgvinnen be&Q en Hoofd*

gebaard is , met de eerfie Straal der Buikvin*
STÜK*

mn Borjlelig. fat/cüs.

Knyp-oog.

Deeze wordt van de Inwooners van Corn-

wall , op 't Zuid-end van Engeland , Bib of Blinds

geheten, en Ray geeft 'er den naam van AfeU

kis lufcus aan , dat ik door Knyp - Oog vertaal

:

want deeze Soort wordt gezegd het Vlies : der

Oogen , dat in dezelve , gelyk in de voorgaande

Soort , ruim is, als een Blaasje te kunnen uit.

fpannen , en dit zal 'er , eenigermaate , de ge-

daante aan geeven van de Oogen der Stik- of ^
Byzienden , die de Oogen knypen. 't Schynt

dat het de Naantjes - Kabeljaauw zy van Schon-

feld, dus genaamd , om dat hy in allen d^ele

veel kleiner is,

Deeze Soort 5 zegt men, wordt niet groo-

tser dan een Voet , hebbende het Lyf breed

en aan de Zyden famengedrukt ; de Schub-

ben , die vaft zitten aan de Huid , meer dan eens

zo groot als in de Kabeljaauwen. Van een

Baardje, aan de Kin of Onderkaak , is deeze ook

voorzien, en heeft geen Graat in de Aarsvin;

gelykende anders , in veele opzigcen, naar de-

zei-

(4) Gadus tripterygius cirratus, Radio Ventraïlum prim©

Setaceo. Syjt. Nat. X. Gadus Dorfo tripterygio , Ore cirra» *

to , Ofliculo Pinnarum Ventralium primo in fetam longara

produ&o. ART. Gen. 21. Syn. 35. A-fel 1 us lufcus. RAT- p> £4*

ï. DEEL. VII. STUK, N 4.
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IV. zelven, zegt W:lloughbï : doch is malfch eo

Afdeel. broafch ,
gelyk de Wyting.

~'IL JyiNN^üs fchryft aan deeze Soort, in de Rug.

stuk. V^nen 13, 23, 18, in de Borftvinnen 11, ïq

de Buikvinnen 6, in de Aarsyinnen, 31, 18

»

in de Staartvin 17 Straalen toe» Willoüghby

hadt in de Rugvinnen , waar van de middelde

langft was, 12, 23, 20, in de Borftvinnen on-

trent 16, in de Buikvinnen 7 of 8, in de Aars-

vinnen 27, 21 Straalen gevonden : zynde de

eerde Straal der Buikvinnen Borftelig in de lang*

te uitgeflrekt. De Staart, zegt hy, is geens*

zins gevorkt, eq de Navel, maar eenderde deel

der langte , van de tip der Snoet afftandig.

Deeze fchynt geinig van de volgende te yer-

fchillen.

v. (j) JCabeljaauw die drie Rugvinnen heeft , met

Steenboik. zeven Jiippen aan de Onderkaak , wederzyds.
pi. Ll|,

f%i h Beter fchynt deeze benaaming thans aan den

Heer Linn&us voorgekomen te zyn ,dan die van

Kabeljaauw met drie Rugge- Finnen, den Bek ge-

baard , het Lyf driemaal zo lang als breed; de eer-

fit Aarsvin van dertig Beentjes ; gelyk Artedi

dea»

(l) Gadus tripterygius ci^ratus , Maxilla inferiore punéfcis

utrimque feptem. Syft. Nat. X. Gadus Dorfo tripterygio
^

Ose cirrato
,

!

* longitudine ad latitudinem tripla , pinna Ani

prima Odiculorum triginta. ART. Gen. zi.Syn.ij.Spcc.6s,

Phycis (fècundüm D. Kcehlerum.) ART. Syn. m. Gadus

Torsk. /;. Weftgcth. 177. Gadus linea excavata pore Caput

fr Wïprgcik. 17&. Afellas moüis feft$. B.AJ. p. s$, AfèÜii*
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denzelven tytelt. Zyn Ed. betrekt 'er toe den jV
Phycis of Phyfis der Ouden , dien Rondeletiüs Afdeel.

als een zelfden Vifch met hunne Tinca rnarina, Xllfc

of Zee- Baars , aangemerkt heeft , waar over
s °uk?"

Salvianüs hem berispt. Een van beiden wordt, suaboik*

door die van Rome , Fico of Ficus, en door de

Franfchen Mole geheten. De Engelfchen noe-

men hem, te Londen, a Whiting Pout, Pou-

ting of Pout , en elders a Gullack ; onze Kat-

wykfche VifTchers geeven 'er den naam'vaq

Ste§nbplk aan,

Deeze Vifch wordt , des Zomers , aan onze

Stranden en aan de Engelfche Kuft gevangen.

Zyne breedte, ten opzigt van de langte, on-

derfcheidt hem genoegzaam van de Kabeljaau-

wen en Schelvifichen.' Men vindt hem zelden

langer dan een Voet, en hy gelykt, door zyne

kleine Schubbetjes en Zilverkleurigheid , zeer

naar Wydng. Het vopfnaamfte , dat hem ken-

baar maakt , zyn de bruine Vlakken aan de

Borftvinnen, de zeven Stippen ter wederzyde

van de Onderkaak, benevens de zwartheid van

het uiterfte der Staart en Vinnen, Ook heefc

hy de gaaping van den Bek kleiner , en de voor-

Jte Rugvin is driehoekig, uitloopende in eeo

Jangagtigen Hoorn.

\ Getal der Etentjes f Straalen , in de Viq-

nen van deeze Soort, wordt door den Heer

Linn^eüs vlerderley opgegeven, waar van de

Telling v$n Growoviüs in de Steenbolk nog

jnerkelyk verfehilt. Deeze heeft in de Jlugvin

l düei.. vil stv^ N 5 ge*
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IV- gevonden 10 of 12, 21, 17, in de Borftvin-

Afdeeu nen doorgaans 15, in de Buikvinnen 5, in de

XIII. Aarsvinnen 30 of 31 , 21 , en in de Staartvin ,

stük°" ^*e eSaa* 1S °^ a's rfg^^^eden aan
?

t end , 29

itetnfoik. Beentjes. Artedi merkt aan , dat het getal

der Wervelen negen-en-veertig zy.

VI.
2*iinutus.

Molenaar.

(6) Kdbeljaawn die drie Rugvinnen heeft en

gebaard is> met de Navel in 't midden van 't

-Lyf.

De Vifch, die de allerkleinfte in dit Geflagc

geheten , en met deeze Kenmerken bedoeld

wordt , fchynt onze Molenaar te zyn ; niette

-

genftaande deeze , thans , voor Jonge Wyting

wordt gehouden (*). De Heer G. Jago ,

die den Vifeh , welken de Engelfchen Power of

Foor 9 dat is Armen Hals noemen , aan de Zee-

tuft van Cornwall heeft waargenomen, afge-

beeld , en befchreeven , hadt in de eerfte opflag

ook gemeend dat het jonge Wyting ware , doch

na*

(6) Gadus tripterygius cirratus , Ano in medio Corporis.

Syft. Nat. X. Gadus Dorfo tripterygio , Ore cirrato, Corpore

Sefcunciali , Ano in medio Corporis. Art. Gen. 21. Syr..

36. Afelius mollis minor feu omnium minimus. Will. p.

271. Raj. p. 163.

(f} De Oude Heer Gronovius hadt den Molenaar , in

Acf. UpJ. van 1741 , vöorgefteld onder den Naam van G.t~

BUS met drie Vinnen op de Rug , aan belde Kaakbenen voor-

zien met zeer fcherpe Tanden. De Jonge Heer . zyn Wel Ed.

Zoon , betrekt_hem thans tot de Wyting ; waar van hy te

vooren , cjoor de verfchiliende langte der Kaakeheenen , on-

derfcheiden fchynt geweeft te zyn. Zie Ultgez. Verband. V
Biel. bladz. 153, 3*5. AU. Helv. IV. p. 261.
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naderhand bevondt hy denzelven , in Soort, iv.

daar van te verfchillen ; ontdekkende zulks, Afdeed

onder anderen , door het Baardje , 't welk de- T
?^*r#

Hoofd-
zelve aan de Onderkaak heeft, gejyk de Ka- STÜK#

•beljaaUW (*). Molenaar,

Schoon Willoughby deezen houdt voor een

Vifch, die eigen is aan de Middellandfche Zee,

in welke hem geen andere Soort van dit Geflagt

was voorgekomen, worde hy egter in pnze

Zeeën tamelyk veel gevangen , zegt de ge-

melde Heer. Het is even de zelfde Vifch*

dien men te Venetië Mollo en te Marfeille Ca-

fellan of Kapellaan noemt : zynde deeze naam

,

waarfchynlyk, zo wel als die van Molenaar,

van zyne witheid afkomftig.

't Getal der Beentjes in de Rugvinnen 3 door

Willoüghby gevonden in een Vifch van zes

Duim en drie Linien lang, was 12, 19, 17,

dat der Borftvïnnen 13, der Buikvinnen 6, der

Aarsvinnen 27, 17. De Rug was bleek-bruin,

de Buik vuil- wit. Men houdt hem, zo ge-

tuigd wordt , voor zagt en malfch , en zeer

gezond,

(7) Kabeljaaaw die drie Rugvinnen heeft en vil

ongebaard is 9 met de Rug groenagtig. Groene
Schelvifch.

p] T.TT

Jn de Afdeeling van dit Geflagt, welke de $tê. s
;*

ge*

(*) 'Catal. Rarior. ad iïnem RAJ. ,$yn. Pi/c. p. 163,
" N. 6.

(7) Gadus tripterygius imberbis , Jporfo viref^ente. fiamu

Suec. z 9 6. GRON. A&. Upf. iy$z*
f*

9**

J e
Dejel. vil Stuk,

,
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n

XIII.

Hoofd-
stuk.

groene

Scbtlvifcb*

jV. genen bevat die drie Rugvinnen hebben en gee:

AmEEL, Baardje of Baardjes aan den Bek , is deeze de

eerfte by Linnjbüs. Dezelve fchynt aan Ar-

tedi niet regt bekend geweeft te zyn ; alzo

hy/twyfelt, of deeze Vifch ook behoore tot

den genen , welken de Engelfchen Whiting»

Pollack noemen , die egtcr thans aangemerkt

wordt als een andere Soort; dewyl deeze de

Zydftreep regt heeft. Het is de groenagtige

Afellus van Schooneveld , die weinig voor-

komt aan onze Kuften , en aldaar Groene Schel-

vis heet, volgens Gkonoviüs. In de Atlanci-

fehe Oceaan is deeze , volgens Linn&hs , zo

gemeen, dat hy den Hoek $ zonder Aas zelfs,

zeer gretig inflokt ; wordende van de Noor-

wegers Sey geheten (*).

„ De Sey , dien wy in 't Deenfch Graafey

„ noemen (der Kohier) zegt de Heer Pontop-

„ pidans , is byna den Lier gelyk. Hy heeft

„ den Kop wat fpitfer , het Lyf fmaller, doch

9y
ook mee fyne Schubben voorzien. Zyn

„ Vleefch is grover dan dat van den Dorfch
;

„ weshalve hy ook van niemand, dan enkel

van Boeren en van gemeen Volk of Dienft.

boden, tot Spyze gebruikt wordt. Zo lang

de' SeyVifch of Kohier klein is , wordt hy

Mort geheten, en dan ziet men hem, in on*

telbaare menigte, om het Broedzel van an-

dere Viffchen heen fchoolen. Wat ouder

s, wor*

(*) Faun. Suec< p. Ui*

3>
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„ wordende noemt men hem Pa/e, en alsdan IV,

„ is hy taamelyk goed van fmaak. Vervol- Afdeei*

5, gens worde hy Sey-Ofs genoemd, en onder- j^J^
5,

fcheidenin Somer-Sey, die te gelyk met den stuk.

„ Zomer-Haring aankomt , en in Quale- Sey. Öwo»
^ t n . , , . i

Schetvifck.

„ Deeze laatlte is wat kleiner en gaat met de

„ Walviffchen (*) de Voorjaars-Haringen na

,

„ die aan hun groote Vyanden en Vervolgers

„ hebben. Wanneer deeze , naamelyk van een

„ Walvifch gejaagd worden , die dezelven

„ niet verder kan vervolgen $ zo vaart de Sey-

„ Vifch voort, de Haringen voor zig uit in

„ een Inham , Bogt of kromte des Lands te

„ jaagen , en dit met zulk een drift , dat hy

„ zelf fomtyds op 't Strand loopt. Op Sund-

„ moer heeft menze dikwils met een Vat uit

5, het Water gefchept , en wel zo veel , als

„ men begeerde : want hunne menigte is zo

„ groot , dat geen hunner zig voor de anderen

„ omwenden kan. Ja , dat meer is , fomtyds

„ ziet menze, Schoolswyze, midden in Zee,

„ by zo grooce troepen , en elkander dermaate

5,
knellende , dat veelen daar door boven 't

„ Water opgeheven worden , en dat een ee-

„ nig Man met een Klep , dat is te zeggen met

„ zodanig eene aan 't end van den Stok, waar

39 aan een Hoek is vaft gemaakt, 'er, in een

„ half Uur tyds, van zeftig tot zeventig fluks,

„ naar

(*) Ik denk , dat men door Walviflchen hier Kazilotten te

veiftaan hebbe, die groote Vifchjaagers zya. Zie her III, Stvk
deezer Nataurlyke Hiftorie* btófc, 'fcjb,

LX)zzl. VII. Stuk,
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jv „ naar zig haaien enindeBootneemen kan (*).

Afderl. $9 Anders worden zy ook, zo wel met Hoeken

XIII.
, , als met Netten , gevangen , en daar mede heeft

c?,?X
D

" » men fomtyds wel over de tweehonderd Ton

,

SI UK»

„ in één ïrek , gekreegen (f). ".

Geeie schel- Ik verbeeld my , dat deeze Sey - Vifch of

Graafey der Nooren , de geelagtige Afellus zy

van Schooneveld , die van den groenagtigeo

naauwlyks dan in Kleur verfchilt: want de an-

dere , dien de Duitfchers , tot onderfcheiding

,

fcbwarts Koblmulen of zwarte Kohier noemen

,

fchynt my te behooren tot onze negende Soort/

De gelbe Koblmulen , die men onder den zwartea

by Heiligland ook , doch beiden zeldzaam ,

vangt, heeft, volgens dien Autheur,de Vinnen,

onder de Kin , geelagtig ; de overigen
, gelyk

ook den Buik en de Zyden , donkergeel , doch

met Saffraankleurige ftreepen ; den Buik glin-

flerend Zilverkleur. De Zydftreep loopt, in

deeze, aanmerkelyk krom.

vin. (8) Kabeljaauw die drie Rugvinnen heeft , en

Wytlnf?* ongehaard is ; wit van Kleur , met de Bo-

venkaak langft.

Mee

(*) Dit za! het byten aan een Hoek , zonder Aas , bete-

kenen, waar van Linn^eus fpreekt.

(t) Batml %i% bon mo}to. II. Th. bl. 269.

(%) Gadus tripterygius imberbis albus , Maxilla, fupedore

longiore. Faun. Suec. 294.. GaduS Dorfo triptérygio , Ore im.

berbi , Corpore albo , Maxilla fuperiore longiore. ART. Gen.

19. Syn. 34. Spec. 62. Gron. Muf. 1. n. s$. Gadus Huit-

ling. It. Scan. 326. Tab. II. fig. 2. //. Weftgoth. 176. A.

fellus mollis major feu albus. W2JLL, p. 170. RaJ. p. SS.

JOHNST. Tab, II, £g. 3»
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Met de zelfde benaaming, byna, heeft Ar- IV.

tedi tot zyne eerfte Soort van dit Geflagt ge-
Afdebu

fteld een bekenden Vifch, dien wy Wyting h00¥q 9

noemen , 't welk zo veel betekent als witte stuk,

Schelvifch. Eenigen voegen 'er den bynaam W*%*

van <weeke by, wegens de zagtheid , door

welke hy uitmunt by de Schelviiïchen. De
Engelfchen noemen hem , om die zelfde reden

,

n
Wbiting, de Duitfchers Huitling, doch by de

Franfchen wordt hy Merlan geheten. Veelen

egter twyfelen of het de Merlan van Ronde-

letius wel zy ; alzo die Autheur denzelven

maar met ééne Vin agter de Navel afbeeldt

,

en van den Pesce molk der Venetiaanen , dat is

van den Molenaar , onderfcheidt. De Heer

Grojnovius hadt gezegd , dat deeze Soort de

Molenaar zy (*) ; doch naderhand verklaart

zyn Ed. dit, met te zeggen, dat men de Jon.

gen Molenaar , die ouder zyn Wyting noemt. (f).

Deeze Vifch is, aan de Kuft van Engeland

en Noorwegen , aan onze Stranden , als ook in

de Ooftzee vry gemeen. In Vrankryk getuigt

men, dat dezelve het voornaamfte Onderwerp

der Viffcherye in Zee uitmaake. In zyne Rob

worden Garnaalen , Anchiovis en dergelyke

kleine Vifchjes meer, gevonden; die byna on-

gekwetfi zyn: waar uit blykt, dat zyne Tan-

den

(*) Muf. Ichth. Leid. 1:754., p. 20. A&. Upf, 1742. Zie

Uitgez. Verh. I. Deel, bladz. 328.

(1) Aü. Helv. Tom. IV. p. 251.
' I.JDeEL, VII. STUK, •• :*»
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jy den hem niet tot kaaiwen dienen , maar tot

Afdeel. het vatten van zyn Aas.

XIII. De Wyting gaac , in langte , zelden een

tük°~
Voet veel te boven, en is, naar de grootte,

Wyti»~ dun en fchraal , inzonderheid naar de Staart toe.

Behalve de Kleur, die over
s

t geheel witagtig

is , verfchüt hy van den Schelvifch , doordien

de Bovenkaak zo veel by de Onderkaak uit-

fteekt , dat , in het fluiten van den Bek , de

Tanden daar buiten komen. Ëen zwarte Vlak

heeft hy aan den Wortel Van 't voorde Paar

Vinheö , tufïchen dèrzelver agterfte Straalen.

ïn getal van Vinnen komt hy met den Kabel-

jaauw overeen , als ook in 't getal der Beentjes

,

uitgenomen die van de voorde Aarsvin, waar

in de Wyting 'er ongevaar 30 heeft , geïyk de

Steenbolk. Aan den uitgang van de Rob is

een Kraag van Byhangfels , die naar een bosje

Étaif gelykt. Het vinden van tweeflagtige of

Hermaphrodieten , dat is die Hom en Kuit bei-

den te gelyk hebben, ïs onder de Wytingen

niet ongewoon*

Gebruik. Deeze Vifch, dien men in de Zomer hier te

Lande heeft , wordt voor den gezondfteri van

allen Zee-Vifch gehouden* In Engeland wordt

de Wyting, even als Stokvifch , gedroogd en

dan Buckthom, dat is Boksdoorn , geheeten:

wanneer het een zeer fmaakelyke Spys is\

Sommigen hebben aangemerkt , dat het een

zeer bekwaam Voedzel zy voor Loopers en Poft-

boden; dewyl 'er de Maag in 't allermiafte niet

door
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door bezwaard wordt. Lemery geefc breed ]y,

op van de Beentjes , die men in de Koppen Afdsel.

vindt , als niet alleen dienfiig tegen 't Zuur in JQ&'
de Maag , maar ook > en wel inzonderheid

,

stuk/

tegen 't Graveel.

(9) Kabel]aauw , die drie Rugvinnen heeft en **.

ongebaard is , met de Onderkaak langft èn Koie.

een regte Zydftreep* Fig. 3/

In de Noordelyke deelen van Engeland noemt

men deezen Cole.fish , dat is Kole-Vifeh, en ik

twyfel niet, of het zal de Kohlmublen of KohU

mund der Duitfcheren , dat is de Zwartfmoel

zyn 5 die niet zo zeer, wegens de bruinheid van

zyn Rug, dus geheten wordt , als wel ^ om
dat hy , binnen in de Mond en Keel , zwart is

éls Houtskolen (f). Dus zou dan , zo wei de

geele als de groene Schelvifch , dien men by

Heiligland onder den naam van Kollen of Koll-

munder vangt, en de Noorfche Sey in 't alge.

meen , den tytel voeren kunnen van Kole. B-
v

venwei is 'er , onder de gemeiden , één , dien

men , tot onderfcheiding > noemt Stbwartz*

Kohlmulen. Pontoppidans zegt 5 dat men den

Kohlmund ook wel Gold-Lücbs , dat is Goud-»

Salra

(9) Gadus tripterygius imberbis, Maxilla" inferiore longiorc^

linea laterali re&a. Syft Nat. X. Gadus Dorlb tripterygio

imberbi , Maxilla inferiore longiore , linea iateraii re&a. Art*
Gen. zo. Syn. 34.. Afellus niger. ALDR. WjXL. 168. RAJ.
$+. Afellus niger Carbonar'us. Schonev. p. 19.

(t) 3&aturL ^i% bon Bö?tou ÏL Th. p. 244.

X.DHL. VII. STUK, Q
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IV#
Salm noemt , van wegen de Geftalte, fchoon hy

Afdeel, den Kop ronder en het Lyf naar de Staart toe

XIII. fmaller heeft, dan een Salm. Men vangt hem

aan de Noorfche Kuft,fomtyds,in diep Water,

niet de Kol.

Hoe 't zy de Cole -fish der Engelfchen , die

in de Oceaan , welke de Landfchappen York

en Northumberland bepaalt , in taamelyke veel-

heid gevangen wordt , heeft die Kleur wegens

<ïe zwartheid van den Kop en Rug. Men noemt

de Jongen Billards, Pollards en Rock-Wbitings ,

dat is Klip- of Steen-Wycingen. De Ingezete-

nen van die Landfchappen houden deezen

Vifch voor flegt van Smaak. Hy verfchilt in

Geftalte weinig van den volgende.

x.

PoIlacbiüS.

Pollack.

(10) Kabeljaaiiw , die drie Rugvinnen beeft

en ongebaard is , met de Onderkaak langfi en

de Zydfireep krom.

Gelyk de voorgaande Rawlin-PoÏÏack by de

Cornwallers heet y zo noemen zy deezen JVhi-

ting'PMack , om dat hy naar den Wyting

zweemt, en de Kleur heeft van den Kole of

van den groenen Schelvifch. Immers deeze drie

Soorten komen naby elkander, zo in Geftalte

als 'm Grootte ; de Zydftieep is in de een krom-

mer

(i o) Gadus mpterygius imberbis,. Maxilla inferiore longiore?ü-

nea latciali curva. Syft. Nat. X. Gadas dorfb tripterygio imberbi^

Maxilla inferiore longiore, linea laterali curva. ART. Gen.

zo. Syn. 35. GROH. Muf. I. n. 57. Gadus Lyrblek f. Zaj.

lt. Wcftiotk* 177, AüellüS Hurtifl^o-Pollachius/Wï^u p. *$?.
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1

mer dan in de audere van de zelfde Soort , en ive

de Natuur fpeelc waarlyk te veel in 't getal der Afdebu

Vinftraalen, om daar uit de ondericheiding op XIII.

te maaken. Dit blykt uit de eerfte Aarsvin > stüK;

die in deeze van Willqughby word gefteid te

hebben 16 Beentjes ; terwyl in Sweeden 37

Beentjes gevonden zyn in de gene, welke men

aldaar Lyrblek of Zay noemt.

De Engelfche Pollack of Wyting.PolIack,

dien Willoüghby befchryft , was vyftien Dnu
men lang , en hadt de Rob vol Smelten ; waar

uit blykt , dat %y op Vifch aazen , gelyk de

anderen. Hy was breeder en dunner dan de

Wyting , op de Rug zwart of donker en vuil*

groen van Kleur. Men vangt 'er dikwils aan

den Uithoek van Cornwall , by St. Yves en

Penfance.

(11) Kabeljaauw , die twee Rugvinnen beeft xl

en gebaard is , met de Onderkaak langft. stokvifch!

Öeeze Soort van Kabel}aauw is de Onos der

Grieken, dat is Ezel of dfinus, waar van het

Woord Afellus ; miffchien , zegt men , van we-

gen de Kleur, zyne afleiding heeft. By Rom>

deletius is het de eerfte onder de Afelli y daar

an*
/ •

(11) Gadus dipterygius cirratus, Maxilla inferiore longiore,

Syfi. Nat, X. Gadus Dorfo dipterygïo , Maxilla inferiore

longiore. Arted. Gen. 22. Syn; 35. Afellus alter, five Mer-
lucius ab Aldrovando obfervatus. ALDKQV. Libr. III. Cap.
2. p. 28<f. Afellus primus Rondeletii, live Meduciijs, WlLX»*
Pifc p. 174. Jonst. Pifi. Tab, h f. 's.

I. Dï&L. VII. STV&, O &
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XIII.

Hoofd-
stuk.

IV. anderen , wegens zyne langte en dunte, den
Afdeel', Soortnaam aan gegeven hebben van Merlucius ,

dat is Maris Lucius of Zee-Snoek. Hier van

hebben de Franfchen hun Merluche , dat zy

voor den Stokvifcb in 't algemeen gebruiken , af-

geleid, Het kwam my ongelyk beter voor,

deezen naam op eene Soort, daar dezelve ei-

gen aan is , dan op het geheele Geflagt van

Gadi , toe te paffen. Van de Engelfchen wordt

hy Hake geheten.

Een aanrnerkelyke verwarring heeft omtrent

deezen Vifch plaats. Dewyf, naamelyk , de

Engelfchen den Kabeljaauw ook Whitefish noe-

men , en deeze inzonderheid dien naam verdient,

dewyl hy op de Rug grysagtig is; zo heeft An-

dersom, naar 't fchynt, zig verbeeld, dat het

de Whiting of Wyting ware, en dus (telt hy

vaft ,fdat het deeze Vifch zy, waar van op Ter-

reneuf de Scokvifch gemaakt wordt. Ik geloof

zulks wel ten opzigt van de Wïitling , maar

niet van de Whiting , die daar toe veel te klein

is en week.

De Whitefish of Witvifch komt in groote

menigte voor, in de Oceaan, ja zelfs in de

Middellandfche Zee. Men vangt 'er veelen,

van deeze Soort, aan den Zuidhoek van Corn-

wall, by Penfance. Niet minder groot is de

Viffchery daar van in de Baajen , Havens en

Kreeken van Schotland , alwaar men 'er niets

dan Lynen en Hoeken toe gebruikt , doende

iulks met kleine open Vaartuigen. Een Jar-

moue.

Witvifch.
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mouthfche Kapitein hadt 'er fomtyds in ééne iy#

Togt, dien hy langs de Kuft van Schotland Afdeel.

deedt, wel vierduizend fluks opgekogt. Men „
rekent den Schotfchen Bakkeljaauw zo goed als STuk.

dien van Terreneuve (*).

Hoewel de Londenfche Viffchers den Hake

bruine Kabeljaauw noemen, volgens Merret;
doet nogthans de Kleur en Gedaante hem min-

der van de Wyting verfchillen , zegt Wil-

loughby , dan de grootte, welke dikwils van

een Elle is en langer. De Heer Gronoviüs

befchryft zeer naauwkeurig zulk een Vifch , die

in de Middellandfche Zee , by Marfeille , gevan.

gen was , den Heere Vosmaar toebehooren-

de (f). Deszelfs Kop, zegt zyn Ed., is hoo-

ger dan breed , lang , ongefchubd , van boven

plat : de Oogen zyn groot : de Bek is wyd van

gaaping: de Onderkaak veel langer 'dan deBo.

venkaak: in beiden vindt men verfcheide ryën

van kromme zeer fcherpe Tanden. Het Kieu-

wenvlies heeft zeven Beentjes. Het Lyf is

rank, Spilrond : de 'Rug regt loopende vanden

Kop tot aan de Staart : de Buik weinig of niet

uitgezet: de Zydftreep regt. Van de Vinnen,

die 'er agter de Navel in deeze Viflchen maar

één is , hebben de twee Rugvinnen , welke de ge-

heele langte van de Rug beflaan , de voorfte

II, de agterfte 39 zagte Beentjes of Straalen;

de

{*) Tour thr<f Great Britam, Vol. IV, p. 7.

(t) Zöophyl. Gron. pafc. I. Leid. 1.763. P« 97-> 9**

ï. Ds*!,. VIL Stuk. O 3
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IV de Borftvinnen hebben 'er ieder 1 5 ; de Buik

Afdeel. vinnen , die voorlyker (laan dan deeze , 7 ; de

XIII. Aarsvin , die van de Navel tot aan de Staart

'1°°™*
zig uitftrekt, 36; de Staart , die vierkant is

51 UK* °

of geknot, 28 Beentjes. Linn^üs telt in de

Rugvinnen 10, 39» in de Borftvinnen 12, in

de Buikvinnen 7 > in de xAarsvin 38 , in de Staart*

vin 22 Beentjes, 'c Getal derzelven , het welk

Willoüühby opgeeft , is maar weinig verfchil*

lende.

.

Dat de Afbeelding van Salvïanus zeer ge.

brekkelykzy, hadt Artsdï reeds opgemerkt,

en dit is nog meer te verwonderen, dewyl

boven dezelve flaat niet gedoomde , die twee Vin-

nen op de Rug hebben : terwyl de Rugvin enkeld

en gedoomd vertoond wordt. Nogthans is die

Afbeelding op koften van den vermaarden Ge-

neesheer, Fr. 'Slare, gemaakt, en dus in 'z

Werk van Willoughby gebragt.

, xii. £12) Kabeljaauw die twee Rugvinnen beeft en

ifetag." gebaard is 9 met de Bovenkaak langft.

fl LiX.

f&*
4 * Ongelyk natuurlyker fchynt my de Afbeel-

ding te zyo van den hing der Engelfchen , dien

wy Leng noemen en de Sweeden Langa; hoe-

wel dezelve in Geftalte en Kleur weinig ver-

fchil-

f 12) Gadus diptêrygius drratus, Maxilla fuperïore longio^

re. Syfl. Nat. X. Gadus Dorfo dipterygio, Ore cirrato, Ma_
x?Ha fuperiore longioie. ART. Gen. 22. Syn. 36. Gadus Ion-

gus. It. Wtft&ttk* 177. Afeiltis Iongus. WlLL. Pi/c. 175,
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fchille van den voorgaanden. Dezelve was op jy.

Koften van den Heer Coote ,- Baron van Co- Afdeei*

lonny , vervaardigd , gelyk dezelve hier ne- £ 1^*

r
'

- , , T71 ,
Hoofd.

vens gaat. Van fommigen worde hy Ysland- STux.

fche Kabeljaauw geheten. un&

3J Lange (of Leng) is een Zee-Vifch , dis

„ deezen Naam (zegt Pontofpïdaiss,) vaa

„ wegen zyne langte voert , welke rykelyk eea

3, Vadem bedraagt. Deeze zou naar een Aal

53 gelyten 5 indien hy niet naar den Kop toe

9 , dikker ware , en daarom zweemt hy , in 'c

3, aanzien , meer naar een langen §n fmallen

9 , Dorfch. De Rug is overlangs gevind : de

,, Huid glad , glimmende en wit. Het Vleefch

„ is aangenaam en onder alle Viffchen van dit

95 Geflagt het fmaakelykfte: wegbalve de Vifcia

53 ook-, zo wel gezouten als gedroogd , her-

f , waards gebragt en van uitheemfche Koop-

je lieden zeer gezogt wordt. Niettegenftaande

3, de veelheid van Leng , tegen die van andere

„ Viffchen , geenszins in vergelyking komt,

„ zyn doch daar van 9 in 't jaar 1752 alleen,

„ 45000 Lispond of 720000 Ponden uitgeo

9f voerd.

33 De gedroogde Lengen worden inzonder-

93
heid van de Hollanders gebruikt tot Proviand

35 vair hunne Schepen 9 wanneer zy> daar mede

„ op verre Togten willen gaan : want die Vifch 3

33 wel gedroogd zynde , duurt in de heete Ge-

3, weften zeer lang , en fmaakt dus zelfs be-

3, ter 3 dan verfch gegeten, De Lengen ko-

E, Deel, vu. Stuk;, O 4 mCQ
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1V# „ men gewoonlyk met, of kort na de Voor-

Afdeel. ^ jaars- Haringen, in de Vatten naamelyk, by
XIII. groote menigten onder 't Land, en zy wor-
Hoofd- * °

a j •

stuk. 5> den met Snoeren gevangen. Anderszins is

£*»£. „ hunne regte Verblyfplaats op Storeggen
,

s, zynde een lange Zandbank
5 die zig nevens

s> het Land heen uitftrekt. Aldaar worden zy

,

Ü te gelyk met de Queiten of groote Heilbot-

„ ten, door onze Viflchers midden in de Zo*

3, mer opgezogt , die hun , wel twaalf tot vyf.

s, tien Mylen ver , naroeijen (*),*'

,, De Vifch, die van de Engelfchen , naar ik

8, denk van wegen zyne langte, Ziwg geheten

„ wordt , (zegt Ray >) zweemt naar den Zee-

„ Snoek door zyne Geftalte en Kleur , doch is

5, langer, eo $eeft de Schubben kleiner, vafl:

^ aankleevende* Zyn Kop is platqgtigevenals

„ in de voorgaande: waar van hy yerfchilt:

„ i. door grooter fe zyn, en %. langer naar

9,
reden van de grootte : 3, door de Staart

,,
geenszins gevorkt, maar rond te hebben:

3, 4. door de veelheid van Straalen in de Rug*

^ vinnen: 5. de Schubben, als ik gezegd heb %

„ kleiner: 6. de Straalen van het tweede paar

35 Vinnen uitfteekende , ep de Vinnen zelf

33 kleiner: 7, de Onderkaak,die in de voorgaan.

3, de langer is, hier korter dan de Bovenkaak:

3 ,
het Baardje aan de Onderkaak, 't welk inde

,j andere ontbreekt: 9. de Byhangzels aan de

\ „ Rob,

(*) 3&atuft tyifk* ban ^o?tn. IL Th. bl 247.
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„ Rob, in deeze wel tot veertig geteld 5 in IV.

., de andere geen: io. het Vleefch veel fmaa-
XIII.

„ kelyker en gezonder; wordende boven an* hoofd-

v deren Zouten Vifch geëftimeerd (*). stuk.

Men vangt deezen Vifch , zo wel als de an- -
Len&

dere , die de Qnderkaak langft heeft en onge.

baard is , by Penfance en elders aan de Kufl

van Groot -Brictannie. Onder de Kabeljaauw ,

die op onze Markten komt, is nq en dan ook

Leng , welke niet alleen door zyne dunte en

langte onderfcheiden wordt, maar door flegts

twee Rugvinnen te hebben van den Kabeljaauw

verfchilt ; gelyk ik zelf heb waargenomen.

Ook hadt de oude Heer Dr. Gronoviüs den

Leng mede geteld onder de Viflchen van Ne-

derland (f): des hetmy verwondert, die Soort,

door den jongen Heer zyn Wel Ed. Zoon , in

de optelling der Dieren van ons Land (|),

niet aangetekend ; ja zelfs niet befchreeven te

vinden, noch in zyn Ed. eerfte noch in het

laatft uitgegeven Werk over de Viflchen (§).

(13) Kabeljaauw die twee Rugvinnen heeft en xujl

On

gebaard is, met de Kaaken even lang* puft-Aai,

(*) RAJ. Syn. Pifi. p. S CX S7 .

(t) Uitgez. Verband. I. D. bladz. 153.

(I) Aü. Helvet. Vol IV. p. z6o> 26 1.

(§) Muf. Icbtbyolog. Leid. 1754. Zöopb, Gron. Unie. I„

ibid. 1763.

(13) Gadus dïpterygius cirratus, Maxillis xqualibus. Faun.
Suec. 292. Gadus Dorfc» dipterygio, Ore cirrato, Maxillis z~
qualibus. Art/ Gen. 22. Syn. 3 8. Silurus Cirro in Mento
unico. Art. Spec. io7 , x,ota Gallorum, Johnst. Tab. zp. £

IoDeil, VII. Stuk;. O $ x<?«



2l8 Bêschryvino van

iV Onder verfcheiderley naamen komc deeze by

Afdebl. de Auchéuren voor. Men noemt hem Lota en

Hoofd-
Barbotba* Bottatrijfa, Trifeus , Airopa, Mufté.

stuk. la Fluviatitis 6f Lacuflris. In Duitfchland geeft

Puit- Aal. men 'er dên naam van Alraupe , Olruppe 9

Trufcb , Treifcben en Rutten aan : in Sweeden

noemt men bem/«afc. De Franfche mam Beu-bout

is van de Baardjes 5 die hy aan den Bek vry

groot en talryk heeft , afkomftig: deEngelfche

Eelpoict wordt afgeleid van den Neerduitfchen

Puit-Aal,in zo verre die het omgekeerde is van

rfelputtöf Aelpudd; dat is Aalpad, gelyk hem

de Friefen en Vlaamingen plagten te noemen

,

volgens Gêsmerüs.

Deeze Vifch onthoudt zig in de Meiren en

Rivieren van ^Europa. Meo vindt in die van

Dalekarlie Lakes , zynde veel grooter en beter

dan die der Smalanderen , genaamd Ahlkuffa

;

tuflchen beide welken mooglyk een dergelyk

verfchil is , als tuffchen de Aaien en Paalingen.

In de Rivier Trent , welk de Noordelyke en

Zuidelyke deelen van Engeland van één fcheidt,

maakt men werk van den Puit -Aal te vangen*

In Vrankryk vifcht men hem voornaamlyk in

de Ifere en Saóne. Volgens Gronoviüs komt

hy veel in onze Rivieren en Graften voor.

Zeer uitvoerig vindt men de Afmeetingen en

Geflalte van den Puit-Aal , dien de Sweeden

Lake

ïo. Muftela flnviatiiis & lacuftris. ibid. Tab. 28. f. 6. Mu-
£ela Fiuviatiiis WlLJU p. HS- &AJ. p. 67. CHARL. Onw<

p. 155.
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1

lake noemen, in 't Werk van Artedi voorge- iv.

fteld. Ray merkt alleen aan , dat het Lyf Afdeeu

glai, zagt en glibberig is, gelyk in de Aaien, t?
1 ^*

met geene of zeer kleine Schubben gedekt, STUK#

uit den groenen zwartagtig: de Kop plat en Puit*A*L

breed , de Kaaken met zeer kleine Tandjes als

een Vyl oneffen : de Staart met een rondagti-

gen omtrek. Aan het uiterfle der Onderkaak

hangt een Baardje van een half Duim zegt hy

,

en tuffchen de Neusgaten en den Bek is een

paar korte Baardjes. De Sweedfche Lake , zo

even gemeld, van 25 Duimen lang, hadt een

Baardje aan de Onderkaak van nagenoeg een

Duim , en de Baardjes aan de Bovenkaak waren

niet meer dan Klapvliezen , over de Neusgaten

hangende. In de tweede Rugvin werden nog

meer Beentjes gevonden , dan in die van den

Leng, te weeten 76, in de Aarsvin 55 , en 30

aan de Staart.

Men verhaalt dat de Puit -Aal, inzonderheid ingewanden,

de Lever, zeer lekker zy : doch van de Kuit Fig% 5/
rnoet men zig onthouden. Een Straatburgfche

VifTcher heeft 'er 128000 Eijertjes in gevon-

den , zo hy verzekert, Wy geeven hier de

Afbeelding van de Ingewanden volgens den Heer

Collins : waar in de Letteren van de volgende

betekenis zyn : aa de Tanden in de Boven-

kaak , waar van twee Soorten waren , de bui-

tenften ver de grootfte en ruimft geplaatft , de

binnenften kleinder en digter aan elkander ftaan<.

de : b een andere ry Tanden in de Bovenkaak r

l p£iL. vil stü&, cc twee
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cc twee troppen van Tanden in de Keel : dd
.Afdeel. andere kleine hoopjes Tanden op de Boogftuk-
pH. ken van de Kieuwen : e de Keel of ingang vao

stuk. de Rob : ff de Rob die byna drie Duimen lang

:
Puu-Aai.vra$i g de uitgang van de Rob, op zyde: bb

de Byhangzels of blinde Darmen , waar van 'er

omtrent zeventien of agttien waren , anderhalf

Duim lang: ii de voorde of dunne Darm, die,

van den gemelden uitgang tot aan den Endel-

darm, ongevaar tien Duimen lang was, maa^

kende ééne bogt: k de Endeldarm, omtrent

twee en een half Duim lang , die , opgeblazen

zynde, nagenoeg eens zo dik was als de dunne

Darm , en by de inplanting een aanmerkelyke

bogt hadt. Voorts vertoonden zig de Zwem*

of Lugtblaasjes , Nieren en Lever, welke laat.

fte wit was , en ongevaar vierdhalf Duim lang

,

hebbende, boven aan, een Kwab van byna twee

Duimen (*).

xiv. 04) Kcibeljaaüw die twee Rugvinnen heeft,

Muftèla.

*Zee-Piutaal
(*) Collins Anatomy. Tab. XXXIII. Fig. 1. Deeze «eer

merkt ten opzigt van dit geftel der Tanden in de Puit -Aal

aan , dat de Tanden den Viflèhen niet dienen om te kaau-

wen, maar om hun Aas vaft te houden, op dat het hun niet

ontglippe; en daarom Haakswyze naar agteren zyn gekromd,

gelyk in fommige Slangen,

(14) Gadus dipterygius cirratus , Cirris quinque , Pinna

Borfali priore exoleta. Syft.Nat. X. Gadus Dorfo dipterygio

,

Cirris Maxillx fuperioris quatuor, inferioris uno. Muf. Ad.

Frid. I. p. 75. Gadus dorfb dipterygio, fklco magno ad.Pin-

nam Dorii primam* Ore Cirrato. ART. Gen. 22. Syn. 37.

Gron. AB. Upf. 1742. p. 93. Tab. 3. Muitéla Marina tertia

Gesn. f. 41, b
y ƒ. 42 a

y
Muftéla vulgaris. WILL. Pi/c*

J2I. RAJ. Pi/c. p. 67.
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en gebaard is , met vyf Baardjes , de voorfie IV*

Rugvin uitgejleeten.
.illl»

De Ouden hebben de benaaming van Mu- HooFD-

Jléla toegepaft op zekere Viiïchen, die naar Aa-
Zee_puitaa r

x

len gelyken , en eenigermaate ook naar een

Wezeltje zweemen. Dus wordt van hun de

Lamprey icsgelyks Muftéla genoemd. Gemeen- ,

Jyk, egter, gaf men dien naam aan deezen en

den voorgaanden ; welke alleenlyk door hunne

Woonplaats, inde Rivieren of in Zee, onder-

fcheiden werden. Buitendien is 'er nog eene

die leevende Jongen werpt, en tot het volgen.

de Geflagt behoort.

De Heer Klein begrypt ze beiden , met en

benevens het Geflagt der Scherpftaarten (*),

onder den naam van Enchelyopus , 't welk zo

veel betekent als Viiïchen die naar Aaien zwee-

men. Hy onderfcheidt deezen , door de by-

voeging van AJcbgraaawagtig uit den bruinen ge-

vlakt ; met een tdamelyk lang Baardje aan de

Kin; met Borftvinnen voorzien: de Rugvin aan

*i begin afgebroken: de Buikvin agter de Navel,

tot aan de Staart toe , Waaijersvoyze uitkopende.

Den Rivier - Puitaal hadt zyn Ed. getyteld ,

Enchelyopus met drie Baardjes, één aan de Kin,

t)ivee kortere tüffchen de Snoet en Neusgaten;

cle Staart lang , aan de Zyden plattig en allengs

verdunnende tot aan het end * daar de Rugvin

om-

(*) Zie bladz. 121. hier voor.

2.DAIL. VII. STUK,
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jV# omheen loopende, te rug keert tot aan de Na-

Afdeel. VeL

XIII. Xe Venetië wordt deeze Vifch Donzellina en

stuk." Sorgc marina geheten. In fommige deelen van

&ee-Puitaai.Eagéldnd noemt men hem a Sea-Locbe, in

Cornwall Whiftle-Fhh. Het zou die zelfde

zyn, welke men te Antwerpen Lumpen heet;

doch LlKNiEUS betrekt deezen tot de Snotvis-

fchen. Gronoviüs merkt aan, dat de onzen

hem Zee* Puitaal noemen , en dat dezelve dik-

wils voorkomt in de Noordzee. De Heiliglan-

ders en Hamburgers tytelen hem Rrulkwabbe.

Zie hier de Befchryving, welke Ray van

zulk een Vifch geeft. De langte was negen

Duimen; de Kop vlak en laag: de Bek als die

van een Aal, met veele Tanden gewapend.

Aan de Bovenkaak hadt dezelve maar twee

Baardjes, wederzyds één; aan den hoek van

de Onderkaak ïnsgelyks één. De Oogen wa-

ren niet ver van de Snoet afftandig , met Zil-

verkleurige Appel - Kringen. De Schubben

werden by uitftek klein gevonden : de

Kop , Rug en Zyden , met grootagtige Vlak-

ken , uit den rooden zwartagtig bont , gete.

kend. Voorts merkt hy aan , dat in zeker

groefje, midden op de Rug, in plaats van de

voorfte Vin zeker laag Vlies waargenomen werdt

,

met een Soort van Franje', uit zeer fyne korte

Haairtjes beftaande , gezoomd. Door dit Ken-

merk, zegt hy, is deeze Vifch van alle ande-

ren te onderfcheiden : want de Kleur verfchilc

2?oo
m
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grootclyks , wordende fömmigen met witte Vlak* iv.

leen , anderen t'eenemaal zonder Vlakken , af- Afdrel.

gebeeld. Ook hebben fömmigen vier Baardje» -?"**•

aan de Bovenkaak» volgens Willoüchby. stuk."

Merkelyk verfchilt de Zee • Puitaal in het ge- Zee-PMtasï*

tal der Beentjes of Straalen van de Vinnen,

niet alleen van de voorgaande Soort , maar van

dit geheele Geflagt. De voorfte Rugvin heeft

'er maar i, de tweede 42 volgens Linnjeus,

48, volgens Gronoviüs: en Artedi badt 'er

56 in gevonden. Die der Borftvinnen zyn 14

of 16; die der Buikvinnen 7 ; der Aarsvin 40,

43 of 47, opgegeven. Gronoviüs alleen maakc

gewag van die der Staart , zynde 25. De
Staartvin is rondagcig , volgens Artedi.

(if) Kabeljaauw die maar ééne Rugvin heeft j^:erram
en gebaard is , met twee Baardjes aan de *•*

, M _
J Middelland-

Bovenkaak en één aan de Kin. fchc.

In de Afdeeling van Kabeljaauwen met ééne

Rugvin, welke de Heer Linn^üs maakt, is dit

de eenigfte Soort. Onze Ridder fchynt den-

zelven gehad en waargenomen te hebben : want

hy geeft het getal der Beentjes in de Rugvim

op, te zyn 54, in de Borftvinnen 15, in de

Buikvinnen 2, en in de Aarsvin 44. Voorts

vind ik niets van deezen aangetekend, dan dat

dezelve zig in de Europifche Oceaan onthoudt*

Oni

(is) Gadus roonopterygius cirratus, MaxiJ14 faperiore Cir-*

xis duobijs, inferiore unico, $yftt Nat.X.
1. Deel, VII, Stvk* *
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iy#
Om welke reden 'er de byoaam van Middel

Afdeel. lacdfche aan gegeven zy, is my zeer duifter.

XIII.

Hoofd. ^^^^#^4>*4>^^#4>«^4^^ fl^
STUK

XIV. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Skotvisscheeï,

tot welken de zogenaamde Zee - Leeürikken en

Vlinder - Viffchen , als ook de Mag- of Kwab.

Aal, die levendige Jongen voortbrengt , en an-

deren behoorem

Naam. D

Kenmerken

en Geflagtnaam Blennius, die afgeleid

wordt van Blenna9 dat Slym of Snot be*

tekent, en aan deeze Viffchen wegens hunne

fnotterige Slymigheid, waar in zy uitmunten*

gegeven is , kunnen wy gevoeglyk Snotvisch

vertaaien* De Ouden hebben denzelven reeds

gebruikt.

Artedi is omtrent de Kenmerken zeer uit-

voerig, brengende dit Geflagt 't huis onder de

Viffchen met fcherpe of gedoomde Vinnen i

welker Kieuwen - Vlies , in dit Geflagt , zes

Beentjes heeft, die duidelyk te onderfcheiden

zyn. De Kop, zegt hy, is Jiooger dan breed,

gelyk ook het Lyf , dat Lïnn^us Lancetvor-

mig noemt. De Kop loopt fteil af van de Oo-

gen naar den Bek , en is gedekt , of, zo de

Heer Gronoviüs zegt, doorgaans tuffchen de

Oogen , 't zy met byzondere Vinnetjes of Bor-

ftels , 't zy met de voorde Straalen van de

Rugvin , gekamd. De Buikvinnen hebben twee

ftompc
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ftompe Beentjes. De Aarsvin is afgezonderd. IV.

De Rugvin; die gemeenlyk van den Kop zig
FDEEL*

byna tot aan de Staart uitftrekt , heeft dik- ^qq^.
wils eehige fchèrp gedoomde Scraalen : fomtyds Stu&

vindt men die Stekels alleenlyk als zekere aart.

hangzeis op den Kop j die daar de gemelde

Kam maaken.

Van Soorten is dit Geflagt niet fdhaars bè«

deeld. Artedi hadt 'er maar zeven in ; doch

door LinnjEus zyü 'er twaalf opgetekend

;

waar ender oök wederotii Encbelyopi % óf Aal-

gelykende VilTchen, van Klein enGnoNovws,

behodren. De zes eetfteii hebben het Hoofd

gekamd , de zes laatften ongekamd.

(t) Snotvisch mét een dwarfe Huidagtige Kath l
j v m Galerit*

Op dm Kopi ice-Leea
rik.

Deeze voert , by de Schryvers $ den tiaatri

tan Kuif-Leeurik 9 wegens een Kuif of Kam
van de Huid , driehoekig van gedaante , die

aan de randen rood is , boven op den Kop tu$~

fchen de Oögeh geplaatft. Anderen hebben

hem* om die zelfde reden, Galerita geheten. •

Ik vind deezen by Ghonoviüs niet aangetekend.

Volgens Linnjeus, egter 9 onthoudt hy zig in

de Europifche Oceaan.

(x) Bleiuiius crifta Gapitis transveril Cutacell. ART. Gtn»

ij. $yn. 44, Alauda Criftata. Jonst. Tab. XVII, % §; A-i

lauda criftata live Galerita. WlLI.. pag. 134;

I. DSfii, YII. STUK, P
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IV. (&) Snotvifch met een Borjlelige Kam , over-

Afdeel. langs > tujfchen de Oogen.

XIV.
Hoofd- Deeze wordt uit de Verzameling van den
«TUK

- Wel- Edelen Heer A. Vosmaer , Direkteur

Crijiatus. van het Stadhouderlyk Kabinet van Zeldzaam.
Gekamde.

heden, door den Heer Gronovxus befchreeven ,

die aanmerkt , dat het de Punaru der Brafiliaa-

nen zy, waar van Ray fpreekt, als een Vifch-

je van vier Duim lang, langwerpig, met den

Kop dikagtig en van vooren ftomp ; den Bek

klein ; twee Tandjes , alleenlyk , in de Onder-

kaak» die lang, dun en fcherp zyn alsSpeU

den : de Oogen boven in de Kop ; en de Appel,

kringen Goudgeel ; waar boven twee korte

uitfteekende roode Draaden : de Kieuwen

• ruim. In dit Vifchje begint , zegt die Autheur,

digt agter den Kop de Rugvin , welke tot aan de

Staart toe voortloopt en geftevigd is door uit-

puilende Doorntjes: kort agter de Navel een

Aarsvin, zig ook tot aan de Staart (trekken*

de. Het is met een bruine Huid gedekt , en

de Vinnen zyn van de zelfde Kleur (*).

Dat van den gemelden Heer heeft den Kop r

zo wel als 't Lyf , hooger dan breed f en dik:

de Oogen groot : den Bek klein , met een me-

nigte van kleine Tandjes in de beide Kaaken.

Tuffchen de Oogen , voor de Rugvin , is een

Kam,

(i) Bïennius criM Setacea longitudinali inter Oculog. Gnox*

fauf. I. «.7;. Zóophyl. Gron. Tab. VI. % 4.

(*) &\j. Pi/i. pag. 7*. N. ip.
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Kam, beftaande uit veele zeer kleine, ztoafrte IV.

eö op een ry geplaatfte Botfteltjes. De Navel ^FDEE^

is digter aan den Kop dan aan de Sfcaaft. Het
iijlföfa

Kieuwenvlies heeft vyf Beentjes , 'di<? krom stuk.

zyn. Van de zeven Vinnen beftaat de Rug-

vin uit 20 enkelde Beentjes; de Borftvinaen

hebben 'er ieder T4, die takkig zyn, en de

Buikvinnen 3 dergelyken. De Aarsvin, die

kort agter de Navel begint, en tot aan de Staai*

zig uitftrekt, heeft 16; de Staaftvin, die rond

van omtrek is, 11 Beentjes, waar vandenegen

middelften getakt zyn.

(3) Snotvifch met een enkele Straal [wederzyds] in.

boven de Oogen , de Rugvin énkele. Gehoonde*

Deeze die, gelyk de voorgaande Soort, haa-

ïe afkomft heeft uit Indie , voert den bynaam

van gehoornde , dewyl zig aan den Kop als twee

Hoorntjes of Sprieten veftoonen. Men hadtze

derhalve genoemd , Snotvifeh met de Oögvin-

nen Elsvormig, de Aarsvin van 26 Beenrjes.

Zie hier de befchryving uit die van 't Vorfte-

lyk Kabinet der Stokholmfche Akademie.

De Kop is famengedrukt , met zeer kleine

Knobbeltjes op 't Voorhoofd en op Zydes van

vooren fiomp ; met een menigte Tandjes boven

en ondel: in de Bek; tuffchen welken * in ds

Onder*

(3) Blennius Radio fimplici fopra OcuJos* pinrta Dorfalifo-

YitiuL Muf. Ad. Fr. IL Blennius Pinnis Ocularibus futbtt»

fetis, pinna Ani ofïiculortun vigintifex. Amosn. Aq&L Lp. 3 3**

1LDEEL, VII. STUK, f É
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IV. Onderkaak, wederzyds een langer kromme
Afdeel. Hondstand ftaat. De Lippen dekken de Tan-

Hoofd-
den: de 0oSen zYn groot * cd een lang Els-

stuk. vormig Baardje gaat wederzyds, aan den bo-

venden Ooghoek, tot het midden van den Kop

uit. Het Lyf is langwerpig, met een naakte

Huid gedekt, en met Stippen of Vlakjes, die

Yzerkleurig zyn, befprenkeld. De Navel be-

vindt zig in 't midden. De Rugvin heeft 34,

de Aarsvin 26 Beentjes, die zagt en niet ge-

doomd zyn. De Rugvin blyft overal byna van

de zelfde breedte, aan 't agterend rond. De
Borftvinnen, die Ovaal zyn, hebben 15 der-

gelyke Straalen : de Buikvinnen onder aan de

Keel, die Elsvormig zyn, 2; de Staartvin,

die niet verdeeld is , heeft 'er 11, takkige ; d*

overige Beentjes zyn enkeld.

rv.

Ocellaris.

Vlinder-

Vifch.

(4) Snotvifcb met een enkele Straal [weder-

zyds] boven de Oogen, de voorjle Rugvin

met een Oog verfierd.

Men geeft aan deezen, niet onaartig, den

naam van Vlinder . ViJ\b

(

9 om dat de Rugvin

zig niet alleen als de Vlerk van een Kapel ver-

toont, maar ook met een donkere Oogswyze

Vlak is getekend, gelyk in fommige Vlinders

die

(4) Blennius radio fïmpKci fupra Oculos , Pinna Dbrfali an-

tcrioie Ocello ornata. Muf. Ad. Fr. II. Blennius fulco inter

Oculos,, Macula magni in pinna Dorfali. ART. G<«. 2t

Syn. 44. Blennius Salviajü & foitaflè eeiam Bellonü.. WiLi.

p. I|I. Raj. p. th
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dït plaats heeft. Men houdt hem voor den tfV.

Blennius of Blennus der Ouden , in 't Griekfch xiV.

Belennos of Blennos, hoewel de Belennus van Hoofd-

Rondeletiüs een andere Vifch fchynt te zyn.
STÜ*"

De Romeinen noemen deeze Soort Meföro> de

Engelfehen Butterfly - Fisb.

De Geftalte befchryft Ray als volgt. Hy
heeft de langte van zeven of agt Duimen , dik

van Kop zynde en bleekblaauw of Afchgraauw

van Kleur , met Olyfkleurige of vuilgroene S tree-

pen. De Oogen ftaan taamelyk digt by elkan-

der , boven op den Kop , en in fommigen is , bo-

ven ieder Oog , een Vinnetje. De Voortanden

lang en rond, nevens elkander, Kamswyze,

in een fraaije fchikking geplaatft. De Rugvin

is aan 't begin zeer hoog, en heeft agter de

vyfde Straal, in 'tbovenfte, een zeer fchoone

Vlak , n^ar een Oog gelykende , in 't midden

zwart , met een witten Ring , die aan de agtfte

Straal ophoudt ;door welk Kenmerk deeze Soorc

zig , zeer gemakkelyk, van alle anderen laat

qnderfcheiden, De geheele Vin is bont , te

weeten vuilgroen of Olyfkleur met blaauwe,

bruine, witagtige Vlakken, zonder eenige or-

de, geftippéld. De Buik puilt wat uit. Hy
heeft in 't geheel geen Schubben.

Men verhaalt dat dit Vifchje, hoe fraay ook

getekend in zyn Leven ; dood zynde de Kleu-

ren kwy t raakt. Te Venetië komt het , in de

Maand Oktober , en miflchien wel den gehee-

|eo Winter door , veel te koop , onder anderen

ldwl, vu. stuk, P 3 Vifch %
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IV. Vifch : zo dat het onder de Europifche Viflbhen

Afdeel. cy€teld mag worden.

XIV. -

Hqo/Pf Q) Snotvifcb met de Vinnetjes der ffierikbraau-

STUiC*

men , #» die van de Nek.* gepalmd.

fl lx. Het Vifchje , dat Artedi noemt Blennius

*"'

met twee Vinnetjes aan de Oogen en de Aars.

vin uit 23 Beentjes famengefteld , wordt te Ve-

jietie Gflttörugine geheeten : welke Naam een

Roeftige Kat zou kunnen betekenen , van we-

gen de Kleur ; hoewel men twyfelt , of die ook

afkomftig zy van GuUumfus; dewyl fommigen

meenen, dat de Uicfpraafc der Viffcheren, ten

dien opzigte , Gotorofala , en dat het de Pi/cis

Gutturofus zy van Gesnerüs.

Dit Vifchje , van grootte en gedaante als 't

Voorgaande , heeft insgelyks geen Schubben *

aynde glad, -aan de Zyden famengedrukc eazeer

fierlyk getekend. Breede Banden, naamelyk,

beunlings van ölyfkleur en groenagtig geel,

met bleekblaauwe Streepjes van één gefcheiden;

loopen om de Rug heen , en van onderen is het 9

even Schilderagtig , met Kleuren afgeperkt , die

beurtiings bleek tegen het donkere van de Rug 5

en donker tegen het bleeke over (ban. De
Straalen van de Rug. en Aarsvin fteeken met

witte

'($) Blennius pinnuHs Sitperciiioriim Niichas<$ue palmatis

$yft.. Nat. X. Blennius Vertice Supcrciliisqtie ciliato-criftatis.

Muf. Ad. Fr. I. p. 6$. Blennius pinnulis duabus ad Ociüos
pinaa Ani oflkiilorum vigioti trium. AKT. Gen, z6> Sm. 44.*

Gattorugine Vtr.ïtiis. KAJ. p. 7%/
'
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V,

wkte Puntjes boven het Vlies uit, dat dezel- IV.

ven verbindt. Boven de Oogen zyn twee Baard-
Afdeei*

jes en de Kop loopt zeer fteil af.. /r
iy '

De tellingen van de Straalen der Vinnen , in stuk.

drie Voorwerpen , komen ten naalten by over-

een; zynde 'er 30 of 31 in de Rugvin, 13 of

14 in de Borftvinnen; 2 in de Buikvinnen, 20,

ai of 23 in de Aarsvin en 12 of 13 in de Staart,

vin gevonden. De tien of twaalf voorfte Been-

tjes van de Rugvin waren ftyf en een weinig ge-

doornd , volgens Artedi.

(6) Snotvifch met de Vinnetjes der Wenkbraaw VIt

wen gepalmd en de Zydjlreep krom. '
Su?e™8*

Een Indiaanfch Vifchje , 't welk de Heer %^*\
Gronoviüs uit de Verzameling van Seba ge-

kogt hadt , wordt door zyn Ed. afgebeeld , en

belchreeven onder den naam van Blennius ,

met de drie voorfte Beentjes van de Rugvin grooter

dan de overigen, die gedoomd zyn. Een weinig

fchynt daar van die Snotvifch te verfchillen,

waar van wy,in de Befchryving van 't^orftelyk

Kabinet der Akademie van Upfal , dit vinden

aangetekend.

Dé Kop is famengedrukt en fteil afloopen-

de; boven de Oogen , wederzyds, met een

Vlee.

(6) Blennius pinnulis Superciliorum palmatis, linea laterali

curva. Syft. Nat. X. Blennius pinnulis Ocularibus breviifimi^

palmatis, linea laterali curva. Amosn. Acad. I. p. 317. Blen-

nius oflïculis anterioribus pinnx Dorfalis majoribus. GHON*
Muf. II. n. 172. T. V. % $.

I.Deel. vil Stuk. P 4
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IV. Vleezig, ftonip, zeer kort, gefpleetefe Kwab.
4fDEEU

{jetje# jn je pek flaan vee]e kleine Tandjes.

Hoofd- P°Yen den KoP beêint de Zydftreep , die langs

stüKo de Rug heen loopt ter langte van den Buik

;

voorts, naar de Zyde omgeboogen , gaat dezel-

ve overlangs, door 't midden heen. De Rug-

vin begint nevens den Kop, en loopt tot aan

do Staart toe ,- hebbende 40 Straalbeentjes

,

waar van de vierendertig voorften ftekclig

,

doch de zes agterften een weinig langer en

(lap zyn. £)e Borftvinnen , rond van pmtrek

en breed, ^yn met 12 Beentjes gedraald: de

Buikvinnen , nevens der* Kop , hebben ieder t

Straalen
?

die dezelvcn Vorkagtig maaken : de

Aarsviu heeft 24: de Staartvin , die niet ge-

fpleet^ii is, X2 Straalen.

Yih (7) Snotvifch' met den Kop efen , de Zyd-

fh$iis. ftreep krom en eenigermaciu in tweeën g£-

Jpleeter}*

Ar^epi hadt van deezen, die de eerfte is

pnder de Snotyiflchen welke geen Kam of

Uitfteekzels op den Kop hebhen, een byzon«

der Geflagt gemaakt, onde? den iiaam van

fhotis* Deeze Naara wordt door de Ouden

gegeyeQ ^an een Vifchje , in Provence Eavpjh

(7) ^lennius Capite Ixvi
x iine.i laterali curva ftifcbifidé.

Syfi.' Nat. %. Blejinius Capite fummo aouninato, Maxilljfc

fuperiore longiore. AftT. Qe$, 27- Sjf- *$• (& Pholïs) n<ï,

£$9$t Muf. II, $?, 175. ^Iaiyjanon criftata Authomm, Jonst.

Tab. XVIII. f, 3. ^jll,d, 133. Tab.H. 6. f, +. R4J, p< 7-;>



DE S N O T V I S S C H E Wt 233

genaamd wegens zyne Slymigheid , 't welk IV.

Willoüghby ook reeds oordeelde tot de Zee- Afdeel»

Leeqrjkken te behooren. Artedi wil, dat de o
XIV

\
Blennius , door hem getyteld , met de Opper- stu*.

kaak langfi en den Kop van boven gefpüft, de

Alauda non criftata der Autheuren zy , welke de

Cornwallers Mulgranqc en Bulcard , die van Li.

vprno Galeetta noemen ; wordende een half

Voet lang en grooter , van Kleur bont ; met

den Kop van agteren een weinig neergedrukt.

Hetzelve onthoudt zig, zegt hy * in de Mid-

dellandfche Zee en c^e Oceaan.

Door Gronovius vind ik een Snotvifchje van

deeze Soort befchreeven , dat aan de Kuft vaa

Cprnwali gevangenissen Heer Doktor Schlos-

ser tpebehporende. Het zelve is by de vier

puimen lang ^ en heeft den Kop dik , van

vporen , tuffchen de Opgen , ingegroefd , ag-

ter dezelven pverlangs en laag gekield. On-

der de |Sfeusgaten is een bo$je kleine Haairt* 1

jes
?

in 't ronde geplaatft, die vporwaards ftrek*

ken. Het Kieuwenvlies wordt door zes Beent*

jes gefchr^agd, De Rugvin heeft 31 Straalen,

waar van de twaalf voorften wat ftyver zyn

,

dan de agterften : de Borftvinnen hebben 13,

de Buikyinnen 2 ; de Aarsvio 19 » de Staart-

yin 10 Beentjes. Het is t' eenemaal onge-

fchubd , bruinagtig van Kleur, met zwarto

Vlakken*

* &*** VII. STUK, f | (f)
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IV (8) Snotvifcb , wiens Rugvin tien zwarte

Afdeel. Oogjes heeft.

XIV»
Hoofd- Dit is de Gunnellus der Cornwalleren , die van

stuk. fommïgen Butterfifch, dac is Botervifch geheten

Gw/«*. worde , komende óok by ons in de Noordzee

,

«otei-vifch. joch zeer zeldzaam , voor. Hy heeft omtrent

tien zwarte Vlakken , die wit gerand zyn , ter

wederzyde, by de Rugvin , overlangs geplaatfl;

't welk zyn onderfcheidend Kenmerk is. Alle

de Straalen van de Rugvin , die van den Kop

tot aan de Staart uitloopt, zyo Graatig of ge-

doornd. De Kleur is rosagtig of donker groen,

met wit gebandeerd : de grootte fomcyds een

half Voet met de breedte van een Duim. Al-

les volgens WiLLoüGHBY, die het by St. Yves

in Cornwall gezien hadt en befchreeven. Deez*

heeft in de Rugvin geteld 78, in de Borftvin-

nen 11, in de Buikvin 2 , in de Aarsvin 40
< Straalen» waar van twee fcherp gedoomd zyn.

Van dit Vifchje wordt , door den Heer Grono-

vius , een Geflagt gemaakt , onder den naam van

Pbolis; waar van cje Kenmerken zyn: het Lyf

langwerpig Spilrond, raak, hooger dan breed,

ongefchubd: de Navel in 't midden des Lig*

haams: de Kop klein van dikte als het Lyf,
en flomp , hooger dan breed, niet gedoomd:

de

fg) BlennïuS Pinna Dorfati Ocellis decem nigris. Muf. Ai.

Fr. I. p. 69. Blemiius macuiis circiter decem , nigris , lim-

bo albo, utrimgue, ad Pinnam Doifalem-. 'Art. Gen. %j>

•
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4e Tanden egaal en tegen elkander aan , in IV.

de Kaaken : het Kieuwenvlies ten grootften
AFM£*-

deele van de Dekzels der Kieuwen gedekt, j^ofd.

en met zes Beentjes geftevigd : de Vinnen sxük.

vyf of zeven ; dewyl de Rugvin en Aarsvin toe

aan de Staart toe uitloopen ; de eerfte begint

op 't midden van de Rug en heeft de Straalen

weinig gedoomd : de andere aan de Navel. De
Buikvinnen zyn in fommigen naauwlyks , in

anderen duidelyk zigtbaar (*).

IX.

(9) Snotvifcb m& drie Straalen in de voorfie Mu/teUns*

.Rugvin. t̂

piey^

Dit Snotvifchje,dat men vindt in het Kabinet

van den Koning van Sweeden , is van de ande-

ren onderfcheiden ; doordien het twee Rugvin-

nen heeft, waar van de voorde met 3 , de

agterfte met 43 Beentjes is geftevigd ; terwyï

'er in de Borftvinnen 17 3 in de Buikvipnen a,

in de Aarsyin 29 en in de Staartvin 13 zyn.

LiNN-fiüs heeft eene Verfcheidenheid daar van,

die in de agterfte Rugvin maar 40 Straalen voert ^

aangetekend. Het komt uit Indie.

(10) Snwoifcb met twee Baardjes aan den Bek. v**parm̂
Mag. Aai.*

De £ LX*

nv* *•

(*) Zoopkyh Qron. Fafë, I. p, j%.

(9) Blennius pinna Borfali anterioie triradiati. Muf. Ai*
Ït* I. p. 69' B. Blennius pinna Dorfl anterlore radiis tribus Ê
poiieriore quadraginta. Muf. Ad. Fr. I. p. 69,

(lp) Blennius Ore tentaculis duobus. Syfi. Nat. X. Bleu.

nius Capite Dorlbque fuscö-üaveicente* Umik nigüs , pinnt

1. Deel, vil Stuk, Anl
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IV^
De Heer Klein hadt dit mede betrokken

Afoeel» onderde Aalagtige Viflchen (*), en dus , maakt

XIV, 'er de Heer Gronovius een byzonder Geflagt

°?l?' van, onder den naam van Encbehopus. Het is
STUK»

tiag-Aat. by de Autheuren bekend onder den naam van

tfongwerpende Zee-Lamprey van Schoonevelu ,

als door deezen Autheur eerft befchreeven zyn-

de. Menigvuldig ontmoet men het in de In-

hammen of Havens en
;
aan de Oevers van de

Ooflzee , daar m?n het Aelquappe en Aelpute

noemt. Somwylen wordt het ook by Heilig,

land i voor de Elve gevangen, In 't algemeen

noemen de Duitfchers hetzelve Aelmutter of

Jlelmoer , om dat het zyne Jongen levendig

voortbrengt. De Sweeden geeven 'er den naarq

aan van Tanglake> in Schotland wordt het the

Guffer, van fommigen Eelpout geheten.

Het komt my zonderling voor , dat dit het

zelfde Vifchje zy , 't welk de onzen Magge,

Mag-Aal , Kwab-Aal of Pilatus-Vifchje , noe-

men; (welke laatfte naam 'er aan gegeven zou

zyn, om dat het de andere Viflchen wegjaagt,

wanneer het uit het Haarlemmer Meir in den

Ryn loopt) : want men verzekert , dat het nooit

uit het zoute Water kome(f). Somtyds wordt

het,
Ani flava

1

. ART.. Sytt. 45. Muf Ad. Fr. I. p. 69. Gron. Muf
I. p. 65. Gron. AB. UpJ. 17+2. p. 87. Tanglake. A&.
Stockh. 1748. p. 32. Tab. II.

(*) Enchelyopus totus ex fusco flavescentibus loturis fu-

gillatus, maculisque varius, in Pinnis & ad Latera dilutiori-

bus
, parvulo Girro ad extremum MandibuLx inferioris. Kleii*

Wiï IV. p. 57 .

'

(|J Wl^L. Pifc. p. 112.
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het , in de Zuider - Zee * onder de Spiering jV-

gevangen 9 en het komt ook wel in de Noord* Afdeeu

zee voor. Vry gemeen is hetzelve in de Noord. XIV»

Bothnifche Zee van Sweeden , onthoudende zig £\^
op den bodem , en , wanneer het zig van zelf Ma^Aal.

en in menigte aan de Oppervlakte vertoont , zo

verwagt men Storm of flegt Weer, vangende

dan ook zelden anderen Vifch. De Afbeelding

is naar zulk een Sweedfch gemaakt, dat aan de

Koninglyk Stokholmfche Akademie der Wee-

tenfchappen vertoond werdc.

Men is verzekert, dat deeze Vifch Jongwer-

pende zy, doch in het getal dier Jongen fchynt

men merkelyk te verfchillen* SchoneveLd

verhaalt, dat hy 'er, in de tegenwoordigheid

van den Hertog van Sleeswyk en Holflein, drie-

honderd en meer $iït ééne Mufiila had gekrce.

gen : doch in anderen vondt hy
5
er ongelyk min-

der. Om die reden, zegt hy, gaan de Koks,

wanneer zy een Wyfje , dat met Jongen is,

willen fchoon maaken , dus te werk* Zy kny-

pen het met de Hand $ en dan vallen 'er de Jon-

gen uit , die men in 't
9
Water zig aanftonds

ziet beweegen en zwemmen. Dus zullen ook

die genen , daar men maar weinige , by voor-

beeld twee-en-twkuig Jongen, in vindt, gelyk

de Oude Heer Gronoviüs daar in gevonden

hadt (*); waarfchynlyk reeds eenige geworpen

hebben. In de voor-Winter worde het vólft

met

(*) Uitgezogte Verband. I. DUL. bladz. l$U
LDERL. VJI.StUK.
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fli met Jongen gevonden ; in het Voorjaar zyn dé

AfdÉsl. Mannetje» naauwlyks van de Wyfjes te onder*

XIV. fcheiden.

Hoofd- ^eer uitvoerig is de manier van Voortteeling

Ma -Aal vm ^en Mag-Aal befchreeven (*). Omtrent den

Evennagts-tyd der Lente fchynt dit Vifchje te

paaren : want vervolgens vindt men 'er Kuit in ,

gelyk in andere Viffchen. Na Pinkfteren vindt

men de Eijertjes grooter, rooderen langwerpig

;

tot dat zy in Vrugtjes overgaan. Dit doet den

Buik der Wyfjes zeer zwellen , die middeler-

wyl gevuld is met een wit Slykerig Vogt , dat

ook een weinig Bloedig is, dienende waarfchyn*

lyk zo tot Voedzel als tot befchutting van die

teere Lighaampjes: ten ware zy hun Voedfel

alleen door zekere Vezelagtige Navelflrenget-

}es, die ia dit Vogt verfpreid zyn, mogten

bekomen. Evenwel is dit niet zeer waarfehyn-

lyk: dewyl op 't laatfte maar weinig van dat

Slykerige Vogt in des Moeders Lighaam ge*

vonden wordt.

De grootte der Mag-Aaien is naar de plaats ,

daar zy zig onthoudep , verfchillende. Eenigen

rekenen de langte op een Voet of wat meer

;

in Sweeden en Noorwegen vindt men ze föm«

tyds van een half Elle , doch doorgaans korter.

De Kleur der genen , die men in helder Water

vangt, is lichter; die der genen , welken zig

In de diepte onthouden , donkeren De Snoet

of
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óf Snavel , en de Kop , gelyken wel naar die van IV.

een Kikvorfch , doch het Lyf zweemt naar dat
Afdeél*

XIV
van een Aal of Lamprey , en daar van hebben hgofi>~

zy den bynaam. Het is zeer Slymefrg en op stuk.

een bruin geelen Grond , aan de Rug , met zwarte ^%-^«

Vlakken getekend. De Kaaken zyn niet ge-

tand , maar ruuw. De Rugvin heeft 79 of 80,

de Borftvinnen 19 of ao, de Buikvinnen 2> de

Aarsvin 66 of 70 Beentjes, die egter geen van

allen Graatig ofgedoomd zyn : weshalve de Heer

Gronoviüs te regt aanmerkt , dat men hem

van de Stekelvinnen * by Arïedx behoorde af * Ac**.

te zonderen (*). *V*n#t

De Sweedfche Viffehers hebben als een af.

keer van de Aalkwabbeh, en werpen dezelven

weg, wanneer die van hun gevangen worden.

In Engeland worden zy , niettemin 5 van den

gemeenen Man gegeten. De groote VifFcheö

zyn 'er gretig naar : en 't is niet onwaarfchyn-

lyk, dat de kleine 'er door verflonden worden;

alzo die 'er dermaate bang voor zyn.

De Heer Gr<*novïus , die deeze Soort

thans noemt , Encbelyopus met het Lyf Vlakkig

bont; de Rugvin by de Staart uitgegulpt (f);

betrekt tot dat Geflagt een Vifchje uit de Weft-

indifche Zee, 't welk hy°noemt Encbelyopus die

bruinagtig is en van ééne Kleur, met de Rug-

via

(*) Stokb. Verband. X. Th. Ann. 174?. p, 4$.

(*) Énchelyopus Corpore lituris variegato: pinna Dorfi fel

^.audam fïnuata. Zoóph, G+on* Fafc. I. ft 77.

1.ÜEEJ-. VIL STUK.
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IV. vin by de Staart niet ingefneeden (*). Hét-
Afdeeu

zejye kwamj }n geftalte des Lighaams , vol-

Hoofd- ftt&t met het voorgaande overeen i doch de

stuk. Rugvin was, onafgebroken , vereenigd met die

van de Staart en de Aarsvin; zodat het,eigent-

lyk gefproken, maar vyf Vinnen zou hebben.

De langte was een half Voet en de breedte

naauwlyks een half Duim.

xi. (n) Snotvifch, die het Lyf, óp dé Rug, met

Lumf^ïT' bruine perkjes getekend beeft.

Tot de Soort, welke Artedl gfcnöemd heeft

Snotvifch met Vinswyze Baardjes , die als ia

tweeën gefpleeten zyn , ónder aan de Keel , en

dwarfe perkjes op de Rug, wordt van Hem be-

trokken een Vifeh , te Antwerpen Lumpen hee-

tende, welken men als een mede -Soort der

Lampreijen aangeröerkt vindt. Gesnerüs geeft

'er ook den naam van Galea aan.

Deeze heeft het Xyf Spilrondagtig , doch

minder dan een Aal , naaf de Staart verdunnen-

de: de Kleur is uit den groenen geelagtig, met

dwarfe perkjes , die zwart zyn , öp de Rugï.

Het end van de Staart is een weinig roodag-

tig. Eenige donkere Vlakjes of Stippen vindt

men

(*) Ënehelyopus fubfufcus unicolor: pinna Doifi ld Cau-

èam integerrima.

(ri) Blennius Corpore areolis Dorfalibus fufcis. Syft. Nat.X*

Blennius Cirris fub Guta pinniformibus , quafi bifidis, areolis

Doriï transverfis. Art. Syn. +s> Mufléla Lumpen Antwerpi*

fü&a, Raj. p. 40, WiLL. p, J2«»
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r
men over het geheele Lyf verfpreid. In plaats Iv

van een geftippelde Zydftreep loopt wederzyds Afdeel,

zekere Groef van den Kop naar de Staart , be- XIV.

neden welke geene Vlakken zya. De Bek is J^J"
» groot , met een ronde gaaping , en heeft in ie.

der Kaak ééne ry van Tandjes. De Oogkringen

zyn geelagtig. Men brengt hem te Antwerpen

op de Vifchmarkt ; alwaar Willoughby 'er

gezien hadt. De geen , dien hy befchryft ,
1

was agt Duimen lang.

Deeze Vifch zou naar den Zee-Puitaal zwee-

men , indien hy twee Vinnen op de Rug en

Baardjes aan den Bek had. Kieuw- of Borftvin*

Tien heeft hy, van 1 8 Straalen , doch deBuikvin-

nen, onder aan de Keel, zyn veeleer een foort
•

van Baardjes. Op de Rug heeft hy een Vin*

die niet ^er van den Kop begint, en, om de

Staart heen loopende , aan de Navel eindigt.

De Rugvin is, gelyk in de tweede Soort van

Enchelyopus van Gronovius , by de Staart eeni-

germaate uitgegulpt. Hy heeft een fterke on-

aangenaame Reuk. »]

12) Snotvifcb met de Buikvinnen, ah 't wa* xu.

re, in zejjen gejpleeten en een Baardje aan de
Ramnus*

(

Keel.

Een Vifchje, dat in de Meiren van Sweeden

zig onthoudt, en van dergelyke Geftalte is als

de Mag - Aal , kan miffchien tot dit Geflagt

ge.

(12) Blennius Pinnis Ventnlibus fubfexfidte , cirro Gula-

ri. Syft. Nat. X.

I, Deel. vil Stuk, O
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IV. gebragt worden, zo Linn^eus oordeelt; aan-

Afdeel. gezien de Straalen der Buikvinnen wel 6 in

getal , doch de 2 voorden in beiden Borftelig

zyn, en voor waare Straalen te houden. Im-

mers de Snotviflchen hebben de Buikvinnen

van twee Scraalen of Beentjes, gelyk wy gezien

hebben. Zyn Ed. noemt hetzelve, ik weet

niet om wat reden , Kikvorfchagtig.

XV. HOOFDSTUK.
Befcbryving van 't Geflagt der Slangëvisschen,

dus wegens hunne Geftalte genaamd , n$aar on-

der gebaarde en ongebaarde zyn.

De Geflagtnaam Opbidion betekent , blyk-

baarlyk , Slange- Visch, en is van de

Geftalte afleidelyk; doordien hy veel naar een

Slangetje zweemt. De Kenmerken beftaan in

de Kop omtrent naakt te hebben , het Kieu.

wen -Vlies ruim, met vyf Straalen , het Lyf

Degenvormig ; de Rug. en Staarcvin met de

Staart vereenigd ; de Buikvinnen met twee Straa-

len , waar van de buitenfte Doornagtig is. Drie

Soorten worden daar van opgeteld ; als

JBarbatum.

Gebaarde.

(1) Slange* Vifcb > die aan de Bovenkaak vier

Baardjes heejt.

Dee-

(1) Ophidion Maxilla fuperiore Cirris quatuor. ART. Gen»

z$. Syn. 42. Ophidion Plinii. Jonst. Tab. V. %. 2. Ophi.

dion &ondeletii, Ophidium Plinü, Kaj. p. *s.
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Deeze, die 5n de Middellandfche Zeegevon- IV.

den wordt, is her Slange • Vifcftje * naar een Afdee^

Zee- Aal gelykende , van Pliniüs; 't welk HooF
*

D=>

Ophidion Plinii van de Autheuren genoemd stuk*

wordt. Anderen hebben het aangemerkt ab

een Soort van Afellus , en Gryllus getyteld*

WiLLoüGHBï hadt 'er verfcheidene te Vene*

tie gezien en befchreeven* die zeer naar Aa-

ien geleeken", doch korter waren naar reden

van de dikte , op Zyde platter , en bleeker van

Kleur. Rondeletiüs fielt hetzelve aan eea

Konger volkomen gelyk , en BELLONtusfchryft,

dat de Vifchhandelaars , te Rome, 'er fomtyds

voor verkogten. Ondertuflchen geeft de laat*

fte hun niet grooter dan een Span op , en de

ander noemtze Vifchjes : gelyk ook alle die ,

welken Willoüghby zag, niet boven de agt

Duimen lang waren.

De Rug is Afchgraauw , zegt deeze Aütheun

de Zyden i in 't midden , hebben een glans van

Zilver. Het fchynt kleine Schubben te heb-

ben , die van een zeldzaame figuur z;yn ; lang

en fmal , niet over elkander heen leggende, ge-

lyk in de andere Viiïchen, maar hier en daaf

verfpreid. De Bek is wyd , aan de Kaaken met

kleine Tandjes en bovendien met drie als ge-

tande Kuffentjes* één boven aan 't Gehemelte,

twee onder hetzelve, voorzien. De Tong is

fcherp: de Oogen zyn groot, met Zilverkleu-

rige Kringen , en gedekt met een gemeen door*

fchynend Vlies
, gelyk in veele Viflchen plaats

h Deel. vil stuk, Q 2 beeft*
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iyt
heeft. Nevens de twee Kieuw - Vinnen heeft

Afdeel. het, aan de Onderkaak, twee paar Baardjes,

,
xv- die een Duim lang zyn , en de Buik is , van

stuk/ onderen , met een witagcig Vlies gedekt.

*t Lugtbiaas- De zonderlinge gedaante van het Lugtblaasje,

Je*

in deeze Viffchen, trok de opmerkzaamheid van

Willoughby naar zig. Hetzelve hadt de fi-

guur van een Ampul of Urinaal; als zynde rond

gebuikt of Eyvormig, met een Pypje aan 't

eene end , waar door de Lugt inkomt ; aan 't

't andere end een dik . hard , Klieragtig Lig*

haam, dat voor Dekzel ftrekt. ) Het Buisje was

mqt zekere taaije Slymïgheid gevuld.

Rondeletius getuigt , dat het Vleefch van

dit Vifchje wit en hard ; Bellonius dat hetzel-

ve zeer fmaakelyk zy . Plinius fchryft aan den

Slange - Vifch , met Lelie -Bollen gebraden en

gegeten, een byzondere kragt toe, tegen het

niet ophouden kunnen van 't Wateren.

tx. (2) Slange . Vijch met de Kaakert ongebaard ,

oïbikc.
de Staart jlompagtig.

De Autheuren maaken gewag van driederley

Slange - Vifch , den eenen gebaard, den ande-

ren ongebaard , en den gebaarden met of zon-

der Vlakken : doch Willoughby agtte die

allen te behooren tot ééne Soort. Evenwel

komt

(2) Ophldion Maxillis imberbibus, Cauda obtufïuscula. Syjtm
Nat. X. Opiiidion Cirris carens, ART. Gen. 25. Syn. 42,

Faun. Suec. 289. Ophidium alterum flaviim vd imb^fhfi

Rondeletio. WttX. p. 113. B.AJ. p. 35>*
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komt het my voor , dat de gebaarde weezent- iv.

lyk van den ongebaarden te onderfcheiden zy :
Afdeel.

te meer , om dat deeze laatfte geel is van
F

*

Kleur. - Petiver heeft daar van
r

onder den stuk.

naam van Sea-Snail ofZee-Slek, eene Afbeel-

ding gegeven, die de Geflalte taamelyk uit-

drukt. Dit Vifchje worde , in de Qofi> en

Noordzee , fomtyds in Oeftêr - Schulpen ge-

vonden * en van de Heiliglanders Nügnogen ge-

heten. Klein heeft hetzelve ook betrokken

tot zyne Enchelyopi of Aalagtige Viffchen.

De Heer Gronoviüs befchryft een Ophü/ion

uit de Middellandfche Zee , dat in de uiterlyke '

figuur overeenkwam met den Zee- Puitaal ,

doch in veele oprigten daar van verfchillende

was. Hetzelve hadt den Kop zeer dik , met

groote Oogen ; het Lyf Spilrondagrig , naar de

Staart verdunnende, van onderen ongefchubd.

De Rug was breedagtig ; de Buik rond uitpui-

lende : met de Navel byna in 't midden der

langte. Op de Rug en aan de Zyden was het

met kleine Schubbetjes , die over elkander leg-

gen, gefchalied ; doch van onderen ongefchubd.

De Rug en Aarsvïn , vereenigd en Streepswy.

ze, bevatten in 't geheel 248 enkele Elsvor-

mige doch (lompe Beentjes : waarvan 'er in d.e

Rugvin 147, in de Aarsvin 101 zyn. De
Borftvinnen , taamelyk groot en Lancetswyze

,

hadden 26 Beentjes, die in tweeën gefpleeten

zyn. De Buikvinnen ontbraken. Dit alles uit

een gedroogd Voorwerp.

h DEEL, VII, STUK. (^ 3 Hef
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IV. Het Slange-Vifchje , uit de Ooftzee, dat

Afdeel. LINNiEÜS telt onder de Sweedfche Dieren , hadt

Hoof
^e §ec*aante van een Moer -Aal: het Kieuwen-

sTuic. Vlies met 5. Straalen. De Rugvin , van den

Kop tot aan de Staart ftrekkende, hadt 'er 79 >

die gedoomd waren , met eenige zwarte witge-

rande Vlakken , even ver van elkander : de

Aarsvin 41: de Staartvin ongevaar 18 of 20

Beentjes, In de Borftvinnen waren 'er 11.

Buikvinnen hadt het niet. Aan den Vlinder- of

Snotvifch met tien Vlakken fcheen het zeer na*

by te komen.

m™oö b- (3) ^anëe - Viföb , die de Haakm Baardelo&s

thaimum. foefo en fó Staartvin fpits.
Groot- Qog. *f

Van deezen vind ik niets aangetekend , dan dat

hy in de Rugvin 69 , in de Borftvinnen 15 3 in

de Buikvinnen 6; in de Aarsvin 62 en in de

Staartvin 12 Beentjes of Straalen heeft. De-

zelve wordt in de Middellandfghe Zee gevon-

den,

Boom, Aai, ^aar den Slange* Vifch gelyken taamelyk die

Viffchen , daar de Heer Gronoyxüs een byzon*

der Geilagt van maakt onder den naam van

Majiacembehts. Alleenlyk ftrekken, in dezel.

ven , de Rug- en Aarsvin niet aan elkander toe

en de Buikvinnen ontbreeken*eraan; dochvoor

de Rug. en Aarsvin hebben zy eenige onder-

fchei-

( 3) Ophidion M^illis imberbibus , piniu Caud# acuminatl.

faf, ff*ty &
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fcheidene , afgezondende , Elsvormige Stekels , IV.

die zy overend kunnen zetten. De Vinnen zyn Afdeel.

altemaal weerloos. Ik geef 'er den naam van hoo d-
Doorn - Aal aan. stuk.

Onder de twee Soorten , welken zyn Ed. tot Aieppifd*.

dit Geflagt betrekt, is de ééne (*)een Vifch van

Aleppo, welken Doktor Russel aldaar heeft

waargenomen ; die in de nabuurige Rivier ge-

vangen en van de Europeaaoen gegeten wordt.

Deezen Vifch noemt men Simack il Inglefe.

Hy heeft de gedaante van een Aal: de Kleur

is wit en ros gevlakt, aan den Buik witagtig:

de Rugvin gefprenkeld met eenige rofle Vlak-

ken*

De andere Soort is een Ooftindifche of Cey- ceyionfche,

lonfche, van Vülentyn Ikan Gadja of Oly- iL.
L
f*

phants- Vifch en Rood Dreggeije getyteld; van

Nieuwhof genaamd Vy f.Oog QPentopbtbaïmos') ,

de Tbelia der Ceyloneezen. Deezen noemt

Klein Encbelyopus , met vyf Vlakken als Go-

gen op de Rugvin, die digt aan de Staart komt

:

den Bek gefnoet, de Vinnen rood, de Staart

blaauw. Gkonovhis onderfcheidt hem , boven,

dien, door de Bovenkaak zeer lang en fpits te

hebben (f)* De figuur is anders ook naar die

van een Aal gelykende, de Kleur bruinagtig*

On-

(*) Maftacembelus Maxiliis fubacutis arqualibus. **Zóopb+

Oron. Fafc. I. p. 132. 5pec. 402.

(f) Maftacembelus Maxilla fuperiore longiflïma. acuminata
;

maculis Occllatis ad Pinnam Dorfalem. 'M. p. 133. Sp. 403.

j. Deel. VII. Stuk, Q 4
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IV. Onze Afbeelding is uit het Werk van Wil-

Afdeel
' loughbv ontleend

XV.
Hoofd-
STUK. ^^^^^c^^^^c^^c^^^^^^

XVI. HOOFDSTUK.

£efchryving van 't Geflagt der Snottolfen, of

Engelfche Lump, wegens een ronde Vin aan

den Buik merkwaardig , en waar toe ook onze

Kringbuik fchynt te behooren.

Naam. YT7y komen thans tot den derden Rang, naa-

" melyk van zodanige Viflchen , die de

Buikvinnen onder de Borftvinnen hebben , en

daarom den naam voeren van Borstpoqten.

Aan het eerfte Geflagt derzelven geeft Lin-

NjEüs den naam van Cyclopterus, wegens den

ronden omtrek, welken die Vinnen onder aan het

Lyf maaken. Wy geeven 'er den naam van

Snottolf aan, die ondet de Nederlanders ia

gebruik is.

KenmerkeA. De Kenmerken , die dit Geflagt onderfchei-

den , beftaan in een ftompe Kop
, getande Kaa-

kebeenen : het Kieuwen-Vlies' met vier Straa-

lec : het Lyf hoekig , met Beenige Schubben

,

die van elkander afflandig zyn , gedekt, £)c

Buikvinnen Kringswyze famengegroeid.

soorten. T^vee Soorten geeft Linn^us van dit Ge-

flagt op , als volgt

CO
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(1) Snottolf) die het Lyf met Beenige Schubben IV.

hoekig gedekt heeft.
A™E*L'

XVI.

Deeze Vifch, die in de Ooft- en Noordzee gTÜK/
gemeen is, wordt aldaar van de Duitfchers Zee-

Haas y van de Sweeden Spurygg-Fisk , van de Lumpus*

Heiliglanden? Haffpodde, van de Schotten Coch Lump'

Paddie, van onze Viffchers Snottolf, van de En-

gelfchen Lumpfish en Sea - Owl of Zee-Uil, van

de Zeeuwen Klieft geheten. Die naamen drukken

min of meer de gedaante uit , welke zeer lomp en

wanftaltig is ; niet minder dan die van

den Zee-Duivel of Hoofenbek , welke ook de

Pad- of Kikvorfch - Vifch genpemd wordt, van

wegen zyne Geftalte. Ondemiffchen geeven

de Beenige Schubben 'er veel overeenkomft aau

met den Steur.

Schooneveld heeft dit Schepzel genoemd

,

Zee-Haas van ons Land , een Soort van Molen-

Jleen-Vifch (*). De Heer Klein geeft 'er den

naam aan van Oncotion , die zwartagtig en bleek*

rood bont is , met den Buik roodagtig , heb-

bende Knobbeltjes 5 die fcherp uitloopen , op

de Huid (f). Volgens Ray heeft deeze Vifch,

aan

•

(1) Cyclopterus Cprpore Squamïs Ofïèis angulato. Syft*

Nat. X. Gen. 132. Muf AL Fr I. p. $7. Cyclopterus*

Faun. Suec. 275* It. Scan. 18 8. ART, Gen. 6z. Syn. 87*

GRON. Muf. I. N. 127.

(*) Lepus marinus Noftras, Orbis fpecies. p. 4.1.

(t) Oncotion Colore nigricante 6c dilute rubente varius;

Ventre rtibescente, tuberculis Cutaneis in acuttun terminads.

Klein. Pif. Mijf. IV. p, 49. N. 1.

I. Deel. vil. stuk» Q 5
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jy aan beide Zyden, drie ryëa van omgekromde

Afdeel. Doornen of Stekels , hoedanig eene ry 'er ook
XVI. op de Rug gevonden wordt. Hy komt, zegt

^°k°~ men, te Leiden op de Vifchmarkt dikwils voor;

doch is weinig geagt tot Spyze. Men gebruikt,

in de Noordelyke Landen, het Poeijer , daar

van , veel tegen de Anderendaagfche Koorts (*).

In Noorwegen maakt men onderfcheid tus-

fchen het Mannetje en Wyfje , noemende het

eerde Rogn - Kal , het andere Rogn-Kexe , zo

de Heer Pontoppidans meldt, die 'er het vol-

gende van berigt (f), „ Het is een zeer won-

„ derlyke Zee - Vifch , weinig langer dan een

5, half Elle , doch zeer breed, dik en plomp

„ van Lyf, 't welk eigentlyk gefproken wei.

5,
nig grooter is , dan dat van een Braafem of

5 ,
groote Biey, beftaande voor 't overige uit

5, een dikke Schulp of Bekleedzel van Kraak-

„ beenige zelfstandigheid , 't welk hem zeer

„ oneffen en knobbelig maakt. Dit Kraakbeen

„ vindt men overtoogen met eene roodagtige

„ Huid, welke door eenige platte en geftip-

3, pelde Beenen Schikten , van onderen , over-

s, langs, op drie ryën bezet is. De Kop is f

,, gelyk het Lyf , dik en plomp. Om den

3, Smoel heeft hy , aan beide zyden , een ring,

H van figuur als een halve Maan. De Staart

„ is

(*) Walvis contra Tertianam vulgo adhibemr. Linn. Faun.

Suec. p. 103.

(t) Ma.tml^i\t, boo &o?ta» II. Th. p. «65.
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„ is aan 't end volkomen gelyl? , even als een jy

„ Bezem , die van onderen afgehakt ware. Afdeel.

f,
Langs de Rug vertoont zig eenige krullig- XVI.

„ ligheid , en onder aan den Buik zit een ftuk StvkÏ*

„ Sponsagtig week Vleefch , waar mede de

5, Vifch zig , gelyk de zwarte Slakken , vaft *

„ aan de Klippen zuigt en Jioudt ; zo dat hy

„ 'er met geweld van afgeftooten of gefcheurd

„ moet worden.

„ De Rogner otRogn-Kexe is wat grooter dan

3, de Rogn*KaU en daarenboven blaauw van

„ Kleur. Deeze fchiet haar Kuit , welke zeer

„ groot is , omtrent Pinkfleren in overvloed

5 > uit; waar van deeze Vifch ook zynen naam

,3 heeft. Hoe vetter hy zy, hoe rooder hy

3, 'er uit ziet , trekkende anders naar het groe-

,, ne. Zyn Lyf , als gezegd is, is maar klein,

3, en de Vifch zou zeer lekker zyn , naar mea

„ wil ; doch ik hebze nooit geproefd. De Ot-

„ terszyn 'er groote Liefhebbers van. Dewyl

„ deeze Vifch aan geen Hoek byt, wordt hy

„ flegts, toevalliger wyze, in de Kabeljaauw-

,3 of Sainjnetten gevangen : maar, als hy ge*

„ heel boven aan de Oppervlakte van 't Water

5> zwemt, kunnen hem deViffchers, fomtyds, eea

„ Slag, met den Riem , in de Nek toebrengen

;

3, waar na men hem ligtelyk magtig wordt. Zy

„ gebruiken hem , in dit geval , niet dan tot Aas,

„ waar mede zy andere Viffchen aan hunne

,> Hoeken lokken ; inzonderheid de Heilbot-

,3 ten , die 'er zeer heet naar zyn."

I.9E1L. VIL stuk, Dö
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jy De jLump is breed en plat van Buik , hoog

Afdeel. en fcherp van Rug. Den Kop heeft hy ftomp

,

I^fJL met uitpuilende Neusgaten, gelyk in de Koek-

stuk. koek-Vifch. Vyf of zes Vinnen is hy mede
GeMte voorzien : twee Borftvinnen, naamelyk, waar

&g. 5. boven de Openingen der Kieuwen zyn , ieder

van 20 Beentjes of Straalen , eene Aarsvin van

io Straalen> eene Rugvin daar boven, en eene

Staartvin , als ook een Kringswyze Buikvin.

Deeze laatfte maakt wel het aanmerkelykfte ge-

deelte van dit Schepzel uit.

Het is een Lighaam van gedaante als een

Houten Nap of Schotteltje, in 't midden uit-

gehold, met een breeden rand; fchynende zeer

Spieragtig of Peezig, en inwaards Kraakbeenig

te zyn. Het 4ient den Vifch , om zig daar

mede aan de Rotfen of Steenen in Zee vafl te

hegten. Dr. Tyson vondt deeze Nap twee

en een half Duim breed , met een rand van

drie vierde Duims, in een Snottolf van veer-

tien Duimen lang en negen Duimen breed, die

door hem ontleed werdt. Van de Ingewan-

den geeft die Heer eene omftandige Befchry-

ving (*>
ingewanden. De Maag was zeer wyd en hadt een menigte

Byhangzels aan het Portier, die zig in verfchei-

de Takken verdeelden. Het Kanaal der Dar-

men maakte verfcheide Slingeringen, gelyker-

wysin de Viervoetige Dieren, geftevigd door

het

(*) Append. ad Hifi. Pi/c. WlIX. p. zG,
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het DarmfchciU De Endeldarm was nagenoeg iv.

een Duim wyd en over de vyf Duimen lang* Afdeel.

De Lever hadt een driehoekige figuur 3 ieder ^VI -

zyde van drie Duimen , en was van Kleur bleek gTÜK.

*

Cicroengeel. Geen Galblaas vondt men , maar

een wyde Galbuis , zig onmiddelyk onder de By*

hangzels ontlaftende.

„ De Nieren waren in deeze Vifch , zegt

„ Doktor Tyson , zo door hunne figuur , als

„ door hun maakzel , aanmerkenswaardig. Na-

3, by hetMiddelrift,naamlyk, vondt men twee

5, Lighaamen van anderhalf Duim breed, die ter

3, langte .van een Duim zeer fmal wierden , en

3, eindelyk famenliepen tot één Ligfiaam , van

33 ongevaar twee en een half Duim lang; 'e

3, welk twee Pisleiders uitgaf naar de Water-

3, blaas, Deeze laatfte hadt haaren uitgang,

33 nevens de Navel 5 door zeker uitpuilend Lig-

,3 haam , dat ik de Schaft oordeelde te zyn en

3, geloof 3 dat de Hom door hetzelve wordt

3, uitgefehooten. Zulks waarzynde, zou men

33 een ander gebruik kunnen toefchryven aan 't

,3 gedagte Napje , tuflchen de twee voorde

3, Vinnen : te wecten om de Paaring te bevor*

33 deren. Want, door behulp van 't zelve,

3, voegen de Hommers en Kuiters zig fa-

3, men , kleeven aan elkander , en voeren ,
,

„ "l geen noodig is tot de Voortteeling , mee

*, meer gemaks uit. Ten dien einde heeft de

„ Natuqr deezen Vifch rykelyk verzorgd. Ik

3, heb in 't Mannetje twee groote Lighaamen

I.Dsil. VII. Stuk. „ ge-
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w# „ gezien, van byna agt Duimen lang en ééo

Afdeel»
99 Duim breed , uitgeftrekt over de geheele

XVI. u langte van den Buik en met een Vlies aan

*^?,l
D~

»j 't midden der Nieren verbonden : welk Vlies,

„ de Nieren omvangende , dezelven hegt aan

5,
de Rug van den Vifch. Dat die Lighaamen

1 „ Zaadvaten of de Hom zyn van den Vifch

,

„ vermoed ik, dewyl zy in verfcheide Affchei-

9>
dingen verdeeld warenden, geborften of ge-

„ drukt zynde, een Melkagtig Vogt uitgaven/'

Onze Afbeelding is gemaakt naar zulk een

Vifch, van anderhalf Voet lang , dien de Heer

W. van der Meülen gevuld en gedroogd, en

aan de Hortus Medicus alhier vereerd heeft , al-

waar men hem kan zien* Deeze hadt in de ge*

melde Buikvin zo veel kragt , dat men toen hy,

leevende gelyk deeze Heer hem gehad heeft

,

, aan een Steen van over de tien Pond vaft ge-

zoogen was, dien Steen daarmede kon opligten;

alzo dezelve aan den Vifch bleef hangen : naar

zyn Ed. my verhaalt.

n. (2) Snottolf met het Ligbaam naakti

Van deezen Indiaanfchen wordt de AfbeeL

ding gegeven in de befchryving van het Kabinet

zyner Koninglyke Majefleit van Sweeden. De-

zelve heeft in de Rugvin 21 , in de Borftvin-

nen 20, in de Buikvinnen 15, in de Aarsvin 10,

in de Staartvin 12 Beentjes.

Ik

(*) Cyclopterus Corpore iudo. Muf AL FrlL I. p* ;7»

Tab, XXVIL Fig. i.
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Ik zal hier fpreeken van een Vifch, die, ten
IV#

©pzigt van de Kringronde Buikvin, zo veel o- Afdeex»

vereenkomft met den Snottolf heeft, dat ik xv**

naauwlyks begrypen kan, waarom hy niet mede STÜK/
tot dit Geflagt gebragt zy : noch waarom menKdngbaiit.

deezen meer Cyclogafier of Kringbuik noeme,

dan den anderen. De Heer Noseman hadt

hem befchreeven als een ongemeene inlandfche

Vifch , die van niemand nog waargenomen of

aangetekend was , en als zodanig een fraaije

Afbeelding daar van gegeven (*). De Heer -

Gronoviüs erkent dit laatfte , maar geeft hem

op als de Liparis van Willoughby zynde , dien

de Ingezetenen , in fommige deelen van Enge-

land , Sea»Snail t dat is Zee. Slek noemen, om
dat hy van een weeke Slymerige zelfftandigheid

is ,-en daar die Autheur ook de Af beelding van

heeft (f). Of daar in een groote overeenkom-

ftigheid zy, zal men kunnen oordeelen uit het

volgende , 't welk Ray van de gemelde

Liparis noftras of Eogelfche Zee -Slek ge-

tuigt (|).

„ Dit Vifchje is vyf Duimen lang ; van

„ Kleur , verfch gevangen zynde , overal
,

„ behalve aan den Buik, donkerbruin; doch,

„ na verloop van tien of twaalf Uuren, wordt

„ het*

(*) Zie het I. DEEL der Uitgezogte VttbandeL bl. $%u
PI. IX.% 3 , 4-

(t) Liparis nofter, Sea,SnaU Dundmenflbus. WlLL, Ichth*

Tab. H. 6. fig. i.

(|) Syn. Pi/c p. 74. N, Z^

J, Deel. VIL Stuk.
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lV „ het, uitgenomen de Vinnen, allengs blec-

Afdeel.,, ker. De Kop is dik en rond, niet plat: de

XVI. „ Bek tandeloos , doch de Kaaken een weinig

^?tI°" 33 ruuw. De Kieuwen - Openingen zyn kleine
SI UK»

Krmgbuik. » Gaten , daar naauwlyks een Erwt in kan.

„ Onder aan de Keel ziet men een ronde Vlak,

„ zeer gelykende naar 't Indrukzel van een

„ Signet , blaauwagtig wit van Kleur , met

s ,
twaalf andere bruine Vlakjes in 't ronde om-

„ ringd; beneden welke, op den aftland van

„ een half Duim , de Navel is: daar agter be-

„ gint een Vin die tot de Staart toe voorloopt

,

„ en met dezelve is vereenigd, gelyk ook de

„ Rugvin, die van de Schouders, of de plaats

„ der Schouderen , aanvang neemt : zo dat het

„ agterfte deel van den Vifch naar dat van een

„ Aal zweemt. De geheele Vifch, zo wel de

„ Kop als het Lyf , is zeer week en fmeerig

,

„ gaande ligt over in een Olieagtig Vogt ; wes-

„ halve hy den naam van Slek verdient. Men
„ vangt hem niet in Zee, maar in de Monden

„ der Rivieren, op vier ofMylen afftands van de

De Kringbuik is , gelyk uit de Befchryving

van den Heer Noseman blykt, weezentlyk ge«

tand, op beide de Kaakebeenen en in de Keel,

Ook ziet menzc hier, nu en dan, die veel groo-

ter zyn, wordende aan* de Nieuwsgierigen ver-

toond, met een Steen, dien zy doormiddel

van de Buikvin opligten , aan den Buik hangen-

de. De Borft - Vinnen zyn zeer breed , en

heb-
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hebben wel by de dertig Beentjes. Voorts wordt j^

deeze Vifch, zo wel in de Noord -Zee, als in Afdeel.

de Zuider-Zee en het Ye gevansen. T?VI *

HOOFD-
STUK,

XVtt. H OOFDSTÜK.
Befchryving van 't Geüagt der Zuiger- Visschen,

of zogenaamde Reraora's , die de Schepen kunnen

lelemmeren in hunne voortgang ; gelyk dit Stuk 9

dat voor een Fabel uitgemaakt was 9 bier zeer

aanneemelyk wordt betoogd* •

Den naam van Zuiger - Visch , die immer Naam,

zo eigen zou zyn aan de Snottolfen , geê-

ven wy , om den gewoonen trant te volgen 9

aan dit Geflagt, 't welk de Autheuren met den

tytel van Ecbenéis beftempelen. Anderen noe-

men dezelven Remora en Naucrates 9 welke laat-

jjte naam inzonderheid betrekking heeft tot de

Eigenfehap, daar aan toegefchreeven , om Sche-

pen tegen te houden in hunne Vaart* Om die zelf-

de reden worden zy, van de Franfchen, Af
rite - Nef of Smet , van de Engelfchen Sucking*

Fisb , van de Portugeezen Piexe pogador en Pïexo

pioltho geheteii.

De Kenmerken beflaan, in den Kop te heb* Kenmerto.

ben vet, naakt, breeder dan hoog; van boveö

plat , gerand en overdwars met groefjes Zaags*

wyze getand : het Kieuwen - Vlies met tien Straa*

len ; het Lyf naakt of ÖDgeich'ubd.

ï.deel, vil stuk, R Twe®
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IV. Twee Soorten daar van worden door Litf-

Afdeel. n^.üs aangetekend: te weeten
XVII.

TIoofd- ^ Zuiger < Vifcb met de Staart gevorkt en op

den Kop agUien Streepen.

Rernora.

Kleine zui- Het zal de Vifch zyn , dien Valentyn Koeto

Laoet of Zee - Luis, Schip - Klemmer of Klem-

vifch , en Dampier Zuigvifch noemt. Dit al.

les heeft betrekking tot de gedagteEigenfchap:

welke van de Ouden in 't algemeen geloofd

werdt , doch door fommigen hedendaags voor

1 fabelagtig wordt gehouden. De Waarneemin-

gen van den Heer Chevalier , weleer Koning*

lyk Geneesheer op 't Eiland St. Domingo ge«

weeft, naderhand te Parys Hoogteeraar gewor-

den, zullen ons een aanmerkelyk Licht omtrent

dit Stuk verfchaffen (*).

De Eigen- Eerfl: bïengt deeze Heer de Gevoelens der Ou-

derzogt!

1
°
n
"den by , die zelf meer de Werking van deezen

Vifch , dan deszelfs Geflalte , fchynen gekend te

hebben. Mutianus zag hem voor een Schulp-

vifch aan : Aristoteles meende dat dezelve

Pooten had , ten minfte Vinnen , die voor

Pooten verftrekken konden : Plinius zegt zeer

voor-

(i) Echenéis Cauda bifurca, ftriis Capitis o£odecim. Syfi.

Nat. X. Gen. 133. Echene'is. Amoen. Acad. I. p. 310. Art.

Óeh 15. Syn. 2,8. Gron. Muf. I. N. 33. ÏZoóph. Gron,

fafc. I. p. 7S» Remora, Catesb. Car. II. T. 16. Raj. p.

71. Iperuquiba & Piraquiba Brafilienfibus. WrLL. p. 119.

(*) Voyez fes trois Lettres , fur les Maladits de St. Dt*

winique , les Plantes de la mefw IJle , Is RwwW .&• les Al*

tpns. % ?«u ehez DURAND,
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Voorzigtig: 5, de Remora is een zeer klein Vifch- IV;

» je y \ welk men aan de Klippen vindt. Wan- ****&•

55 neer hetzelve zig aan de Kiel der Vaarmi- i^JqL
5 ,

gen hecht, gelooft men, dat zy 'erlang- wug.

„ zaamer door voortgaan en daar van is da

,, Naam afkomftig '\ Naderhand fpreekt hy

*er egter geheel anders , op een ftdlige en ver-

grootende 5 ja blykbaar Fabelagtige wyze van

:

verhaalende dat één zodanig Vifchje , gelykende

naar een grooten Slek , aan het Roer zig vaft

gezoogen hebbende, de kragten te leur ftqide

van vierhonderd Roeigaften.

De Heer Chevalïer (lelt met reden vaft,

dat het onmooglyk zy , dat één zodanig Vifch*

je de vaart van een Schip tegenhoude. Hy ge-

looft ,dac 'er veeien toe vereifcht worden en

meent dat het veeleer Moffelen of Schulpen

,

en in 't byzonder de Ganzen - Moffelen zyn

;

waar van, als de Schepen in Weftindie eenigea

tyd op de Reede leggen , een menigte zig on-

der aan dezelven hegt , die inderdaad de Zeila-

gie vertraagen. Nu komt het my voor, dat

indien de Schulpviffchen , die naauwlyks eeoige

beweeging hebben , tot die vertraaging in (laat

zyn, gelyk men weet; onze Zuiger . Viflchen

het nog veel meer kunnen doen : te meer, de*,

wyl men 'er dikwils, in de Weftindiën, eea

groote menigte aan de Huid der Schepen vindt

zitten.

Men fielt deezen Vifch flegts van grootte zh

een Haring en daarom geenzins tot de tegen*

i.Dsïx., vu. stuk, R 2 hou*
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IV, houding van een Zeilend Schip bekwaam te

Afdeel. Zyn (*) # 't Is waar : indien de Zaak dus be-

XVII. fchouwd wordt, zou het gantfch onwaarfchyn^

stuk." lyk zYn 5 doch niet alleen kan de evenredigheid

van deezen Vifch tot de grootte der Schepea

oneindig veranderen ; maar hunne menigte kan

de kleinheid vergoeden. Ik heb 'er één van

zes Duimen lang, Gronoviüs befchryft 'er één

van zeven en Willoughby fielt de langte op

agttien Duimen, 't Is al een groote Haring,

die veel meer dan de helft van deeze langte

heeft. Mooglyk worden 'er nog wel Zuiger-

Viffchen gevonden , die merkelyk grooter zyn.

. Ik heb de Plaat van zulk een Vifch, wel-

ke Plaat lang is vyf Rynlandfche Duimen en

byna twee Duimen breed. In myn gemelde

Vifchje, van zes Duimen langte, met Kop en

Staart; is de Plaat, op den Kop, nog geen

twee Duimen lang. Indien nu de Plaat of Kop

in evenredigheid toenam met den Vifch, zou

de langte van den genen, daar die Plaat van 23,

wel is waar, niet meer dan agttien Duimen zyn

geweeft : doch ik meen ontdekt te hebben , dat

in deeze Viflchen, even als in de Viervoetige

Dieren, de Kop in de Jongheid grooter is

ten opzigt van het Lyf. Ik heb 'er een van

over de drie Duimen , wiens Plaat één Duim

lang is. Volgens deeze Onevenredigheid , dan,

zou

(*) Watsons Diertyfe WtrtU door Noseman , Amfterd,

176 1. bladz, i$4.
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sou de Vifch, daar myn Plaat van is, vry veel IV.

grooter dan een Schelvifch geweeH: zyn. De Afdeel«

Heer W. van der Meülen heeft 'er een , van Ho0F^
twaalf Duimen lang, met een Plaat van vier stuk.

Duimen op den Kop.

Ik geef nu ieder een ïn bedenken , of zoda-

nige Zuiger -Viffchen , indien zy zig hechten

aan een Vaartuig , deszelfs voortgang niet aan-

merkelyk vertraagen kunnen ; al ware het zelfs

'een taamelyk groot Schip. Voeg hier by, dat

x3e Schepen der Ouden veel flegter getuigd en

minder bezeild dan de onzen waren. Dat zy

'er zig aan hechten wordt niet ontkend: men

vindtze zelfs zitten aan deLighaamen vangroo-
N

te leevende Haaijen of aan de Klippen ,

v
en het

fchynt dat dit behulp diene tot hunne manier

van Aazen. Men fchryft 'er aan toe, dat zy

Liefhebbers zyn van de Kuit en Groey van

andere Viffchen te verflinden; waar toe het leg-

gen met den gaapende Bek in droomend Wa-
ter hun goede gelegenheid verfchaft (*).

Zie hier, hoe de Heer Grokovïüs zyn Zuï- Gefake,

ger-Vifchje befchryft (f). Het Lyf is byna

rond van Omtrek ; de Kop van boven plat , met

een Schild gedekt , 't welk overdwars met ze-

ventien of agttien verheven Streepen is voor-

zien,

(*) In ZZoophyl. Gron. wordt verzekerd , dzt zy de Haai-

jen vergezellen , om in te flokken , 't gene uit derzelvej:

Knaken valt. Die zou ik eer van het Lootsmannetje van der^

Haay gelooven. \

(f) Muf. Ichth. Tom. I. p. 1$.

KDXF.L. YII.Stuh, R 3
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fy zien, die door een verheven Linie, overlangs

'At'Deel, in twee deelen zyn gefcheiden. In het gedeelte

XVJ h naar de Staart toe , zyn de Streepen voorzien

Hoofd* met beweegl^ke, aan elkander raakende, or«

dentlyk gelchikte Stekels ; door middel van wel-

ken zy aan de Schepen en Zee - Monfters bly-

ven' hangen. De Onderkaak (leekt voorby de

Bovenkaak uit. Verfcheide ryen Tanden zyn

'er op de Kaaken, Tong en aan 't Gehemelte.

De Schubben zyn zo klein , dat men die naauw-

lyks kan zien. Zeven Vinnen heeft het Vifch-

je aan zyn Lyf ; waar van de Rugvin 22 , de

Eoïftvinnen ieder 25 , de Buikvinnen 6, de

Aarsvin 22 en de Staart 17 Beentjes of S traa-

len heeft. Byna het zelfde getal vindt mea

ïü die van 't Sweedfch Kabinet te Upfal.

n. (O Zuiger - Vifch fhet de Staart ongevorkt en

Graotez^- °P ^e® Kop vierentwintig Streepen.

Een byzondere Soort heeft men gemeend te

moeten maaken van een Zuiger- Vifch, die, zo

wel als de voorige , zig in de Indifche Oceaan

onthoudt, en de Jperuqtdba of Piraquiba zou

zyn der Brafiliaanen. Aan deezen wordt, in 't

byzonder, de bynaam toegepaft van Nancrates

:

want het zou deeze moeten zyn , die in ftaat

ware tot het tegenhouden van groote Schepen.

Immers hy verfchilt van den voorgaanden , door

het

f2) Echenéis Cauda integra, flriis Capitis viginti quatnor,

Syft. Nat. x. Valisn. Nat. I. Tab,**. Echenéis Naucrares.
Hassejl<*. Itki p. ;uft N. ós*
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het Lyf grooter, de Staart langer, en de Vin- IV.

nen fcherper te hebben , zo Liknjeus aan- *™J
fc'

merkt. Hoofd-

De Heer Hasselqüist vondt te Alexandrie , stuk.

in Egypte, zulk een Zuiger - Vifch , van de

Arabieren Chamel of Ferrhun genaamd 5 zeer

zeldzaam in die Wateren. De langte van dee-

zen Vifch was vier en een halfSpan , of tuffchen

de drie en vier Voeten , wanneer men een Span

rekent op drievierden Voets ; en hy hadt een

Schild op den Kop van zeven Duimen lang.

Zulks beveiligt niet alleen myn voorig gefteldc >

maar het geeft ook zekerheid, dat 'er Zuiger-

Viffchen zyn, tot welken een Haring minder,

evenredigheid heeft, dan een Schuit tot een

Schip, 't Getal der Beentjes in de Rugvin was 39,

in de Aarsvin 36, in de Borftvinnen 19•* iu de

Buikvinnen 6, en 16 in de Scaartvin: de Kleur

van de Vinnen en Rug zwart ; van den Buik Zee-

groen , met een glinftcrende Streep op de Zyden.

De Heer T. Deknatel , vermaard Apotheker w
:
ix

hier ter Stede, heeft my uit zyne Verzameling,

tot het maaken van onze Afbeelding , een Zui-

ger -Vifch medegedeeld , die weezentlyk de

Kenmerken heefc van deeze Soort : te weeten ,

de Staart ongevorkt, en vierentwintig Streepen

in het Kopfchild. De langte van deezen Vifch

is zeventien Duimen, Rynlandfche Maat: de

breedte van den Kop, by de Borftvinnen, ge-

lyk ook de langte, van het voorfte Beentje der-

zelven, twee Duim. 't Schild heeft de langte

I.DEIL. vu, stuk, R 4 vao
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IV, van drie Duim en negen Lypen ; de breedte

Afdeel. yan één Duim en d.rie Lynetu De Onder*
XVU. faafc fteej^c meer dan een vierde Duims voorbv
fiOOFD- '

sxuE. de Bovenkaak uit, en is bezet met een menig*

te van zeer kleine Tandjes , die dezelve ruuw

als een Rasp maaken. In de Bovenkaak zyn

'er ook, doch minder. De Tong is zeer zigc-

baar en groot ; de Kleur van den Vifch rosag*

ttig , d^ar de gewoone Zuigerviflchpn braia

zyn.

Ik heb de Beentjes van de Vinnen ten naauw*

fceurigfte geteld, en in de Rugvin gevonden

37, in de Borftvipnen 22 , in de Aarsvin 38

,

in de Buikvinnen 5 die getakt zyn, gelyk ook

de 16 van de Staarcvin. Dit komt nog nader

overeen met de telling van Linis^eus, dan die

van Hasselquisï, als verfchillende maar één

Beentje in de Borftvinnen en één in de Aars-

vin; want onze Autheur heeft 21 inde eerden

en 37 in de laatile. Bygevolg twyfel ik geens-

zins , of deeze behoort tot den Ecbenéis Neucra-

fes* en zyne grootte toont aan, dat dergelyke

Viflehen , indien zy zig in menigte aan een

Schip hechten , deszelfs voortgang inderdaad

belemmeren kunnen: te meer, daar de enkele

begroeijing met Vuil, Mos, Schulpen of an-

dere Zee-Schepfelen , zulks doet, Opianus

verhaalt 3 dat de Zuigervifch zig in ruime Zee

pnthoudt en de langte heeft van een El Ie.

HctKop- Waarfchynlyk behoort de Zuiger- Piaat, waar

van ik gelproken' heb, die vyf Duimen lang

is
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is , tot zodanig eenen : hoewel ik in dezelve IV.

maar 22 Piooijen tel : want Hasselqu.st vondt Afdeel.

'er m ïn zyn groote Zuigervifch. Ik noem de r ,
II#

. r • ...
Hoofd*

Streepen dus, alzoo uit die Plaat zeer duide- stuk.

lyk blykbaar is , dat het eigentlyk Piooijen zyn

en geen Groefjes , Ribbetjes , 'Streepen of

Naaden. Zy leggen Schubswyze over, doch

niet op ©lkander, maakende zo veele gaapingen

agterwaards ; het zyn platte dunne Blaadjes,

op den rand zeer zigtbaar met kleine Tandjes

voorzien, als een Kam. Daar is geen Streep,

die deeze Blaadjes in tweeën verdeelt: zy zyn

als door zekere Knobbeltjes, daar zy in 'c

midden op ruften, aan elkander gehecht, en

deeze maaken die fchynb'aare middelltreep , of

verdeeling, in het Schild.

Aanmerfcelyk is het verfchil , wanneer ik

met myn Vinger, over hetzelve, van agtèréfi

voorwaards of van vooreu agecrwaards ftryk

:

want in 't eerfte geval is de. Plaat zeer ruuw

en houdt den Vinger veel tegen, in 't andere

Geval weinig of niet. Zo heeft de Schepper

voor deezen Vifch gezorgd , dat hy de fchuu-
#

ring van 't Water, die onder aan een Zeilend

Schip, of in flerke Stroomen, zeer groot is,

zou kunnen tegenftaan en onverhinderd voor.

waards zig los kunnen maaken : terwyl die

tuuwe Stekcltjes of Tandjes dienen , om hem^

naar believen , vafl: te houden.

$ Cl #
l d**l. vii, stuk, R 5 XVIIL
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Naam.

IV.

Afdëel.

XVIII. XVIII. HOOFDSTUK.
Hoofd-
stuk. Befchryving van 't Geflagt der Oranje-Vis*

schen of Dorado's , tot welken de Rivier-Doi-

phyn, anders Vyf-Vinger Vifch genaamd , dt

Scheermes-Vifch en anderen , worden fbuis ge*

bragt.

Den Geflagtnaam van Oranje - Visschen

geef ik aan de genen , op welken de

Griekfche naam KogvQow» toegepaft is van

Artedi : om dat Rondeletiüs dezelvea agt

de Vifch te zyn> die door de Zeelieden Dorado

genoemd wordt , van wegen zyn glinfterende

• Goudkleur. Gemelde Griekfche naam is aflei-

delyk van een Vin, die op den Kop begint,

en zig aldaar als eene Kam verheft: weshalve

men dien Vifch ook Hippurus of Paarde-Staart

getyteld vindt.

Kenmerken, De Kenmerken van dit Geflagt beftaan, ia

een zeer knotagtig ftompe Kop ; een Kieuwen-

. Vlies met vyf Straalen : op het Lyf eene Rug-

vin over de geheele langte.

Soorten, Behalve den gemeldén zyn 'er nog andere

Soorten , van dergelyke Viffchen , in dit Ge.

ilagt.

i. CO Oranje-Vifch met een gevorkte Staart en
l
j)Sol zestiS Straalen in de Rugvin.

Dee-

(i) Coryphsna Cauda Hfïda , Radiis Dorfalibus fexaginta.
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Deeze is de Hippurus der Autheuren , welken iy.

men ook Equifels en Eqwfelis getyteld vindt. Afdeel.

De Pórtugeefche .Zeelieden geeveri 'er den

'naam van Dorado aan, die Oranje- Vifcfa bete-

kent volgens Nieremberg : de Spaanfchen noe-

men hem Lampugo> de Engelfchen a Dolphin,

dat is , een Dolphyn.

De Franfche naam Dorade of Goud-Vifch

wordt op veelerley Viffchen toegepaft,die eenen

Goudglans hebben op een gedeelte of op 't ge-

heele Lyf. Das vindt men 'er een , dien de Ita-

liaanen Orata , de Engelfchen Giltbead of Goud-

kop noemen, gebragt onder de Spaaren. De

Chineefche Goudvifchjes , thans in ons Land

,

onder de Liefhebbers, gemeen, behooren tot

het Karper»Geflagt. Hierom kan alles , dat door

de Autheuren aan de Dorado's toegefchreeven

wordt, niet op deeze Soort toepailelyk zyn.

Het is, zonder tegenfpraak, eender fierlyk-

fte Viffchen; alzo hy,in 't Water zynde, een

,
glinfterende Goudkleur heeft op een groenen

grond. Zyn Oogen zyn groot , rood en vuurig;

hy is vlug en. zeer gulzig* Men merkt aan,

dat de Dorado een dood-Vyand zy van de vlie-

gende Viffchen , waar op hy met een onbegry-

pelyke fnelheid jaagt, en dus zig dikwils ver-

raffen laat* Men behoeft flegts twee Vederen

van

Syft. Nat. X. Gen. 134- Loefl. Epift. Osb. hik. 307 „

Coryphama Cauda bifurca. ART. Gen. 15. Syn.29. Hippurus

Authorum. Wijlj,. Pi/*, zij, Raj. FI/q, xoo, Jonst. Tab*

I. f. 12. - v

I.DSEL. VII. STUK,
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Hoofd
stuk.

Dorado,

IV. r van Hoenders of Duiven aan den Hoek te doen,
Afdbel. en d]

-

e cer aan jjec Schip te laaten fleeoen

:

Hoofd. deeze Wieken ^iende j fchynt hy zig te ver-

beelden ijat het een Vliegende Vifch zy , en

flokt deri Hoekin, die met een weinig Zeil-

doek omwonden is, om het Lyf te vertoonen.

Dus, een ander willende vangen, raakt hy, als

\ Spreekwoord zegt, zelf in de Knip.

Artüs , fprcekende van de VifTchen die 'er

aan de Goudkuil van Afrika zyn , beweert , dan

de befte Vifch in die Ztfcën de Dorado zy : heb-

telde de fmaak van Salm. De Engelfchen

geeven 'er den naam van Dolphyn aan : de Hol-

landers noemen hem Goud Vifch, en hy wordt

als de vlugfte zwemmer aangemerkt , onder allé

Zee-Schepzelen, Ik heb 'er, zegthy, altoos een

menigte van gezien agter de Schepen , die zig

gemakkelyk lieten vangen , als zy verhongerd

waren. Volgens de Waarneeming der Holland-

fche Zeelieden eeten zy ook
, geen genoeg-

zaam Aas magtig kunnende worden , wel eens *

elkander op. In Stilte ziet menze by Schooien

op de Ondiepten; want, volgens de Saizoenen,

worden door hun verfchillende plaatfcn bezogt.

Deeze VifTchen, vervolgt hy, zyn doorgaans

van vier tot vyf Voeten lang , en hebben , van

den Kop tot aan de Staart, een Vin , die tot de

fnelbeid van hunne beweegïng toebrengt. De
Huid is zagt, zonder eenige Schubben. Wil-

lüughby hadt in Spanje verfcheide Jongen ge-

zien, die 'er alleen in de Zomer gevangen wer-

den.

GefMte.
PI. LXI.
i%. i.
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den. De Spaanfche Vifïchers doen dezelven IV*

in Vifchkorven , en laatenze daar in groeijen ,
Afdeêï*

*t welk zeer fci)ielyk gefchiedt : zo dat menze «qq^
van dag tot dag ziet gfoocer worden: gelyk A- stuk.

riStoteles dit reeds van den Hippurus of Paar- Dorade

de Staart opgemerkt hadt. Hun Vleefch is niet

week , maar zoet en vet , gelyk dat van de

Spaanfche Makreel.

Dit is , boven alle anderen , een uitmuntend

en aanzïenlyk Kenmerk in deese Vifch, welke

in onze Zeeën niet gevonden wordt; zegt die

Engelfchman : dat , onmiddeïyk van de Snoet of

van den Kfcp af, zig een foort van Kam ver-

heft , die een overend fiaande breede Vin maakt,

welke zig uitftrekt tot aan de Staart. Een der-

gelyke , doch fmaller Vin , loopt van de Navel

ten ende uit. De Kieuw Vinnen zyn kort en

breed, als Ooren: de Buikvïnnen langer, zwart-

agtig , en de Navel bykans bereikende, die in

\ midden van het Lyf geplaatft is. Hy heeft

den Bek middelmaat:ig, met kleine fcherpe Tand-

jes, op de Kaaken, aan het Gehemelte en de

.Tong. De Oogen zyn groot ; de Schubben

zeer klein. De Kleur gelykt naar die van de

Bruinviffchen (*). Niet onwaarfchynlyk is
9t,

dat de Kleur der Jongen nog dien Glans niet

hebbe , welke de Ouden zo aanzienlyk maakt. 1

(2)

(*) Glauco Colore fimilis eft. Wi'll, fijc. p. 213,

LDïEL. VII. STUK,
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IV C2) Oranje Vifch met een gevorkte Staart en

Afdeei,. drie-eri-vyftig Strooien in de Rugvin*

Hoofd! Indien , alleenlyk , 't getal der Beentjes van

stuk. de Rugvin deeze Soort van de voorgaande

r?}
l

'rr< onderfcheiden moeft, zou men ze mifTchien

Gcfpikkdde.wei ajs de zelfden kunnen aanmerken. Ook ge-

tuigt onze Autheur , dat dezelve weinig van

den voorgaanden verfchille. Zyn Ed. haalt

hier den Braliliaanfchen Guaracapema van Maro
graaf aan , welken die Schryver oordeelt hec

Mannetje te zyn van de Dorado. Nieren-

berg hadt denzelven Aaratus ofAurantius> dat is

Vergulde of Oranje -Vifch geheten , en deeze

zou het zyn 5 dien de Zeelieden Dolpbyn noemen.

Een enkele uitdrukking der Reisbefchryveren

is in ftaat 9 om de Natuurlyke Hiflorie in ver-

warring te helpen. Rochefort getuigt, dat

de Amerikaanfche Dorades den Kop fpits heb-

ben, daar de {lompheid van de Snoet en rond-

heid van den Kop een byzonder Kenmerk is van

deeze Vifïchen. Men ontmoetze meed in de

ruime Zee , in 't Vaarwater tuflehen Europa

en de Weltindifche Eilanden. Men vindt 'er

tweederley Soort van , zegt Leguat (*).

5,
Sommigen hebben de geheele Rug ge-email-

„ leerd met blaauwagtig groene Vlakken , die

„ fchit-

(z) Coryphsna Cauda bifurca , radiïs Porfalibus quinqua-

ginta tribus. Syfi, Nat. X. Dorado. OSB. Itin* 3 os. Guara-

capema. MARCGR. Braf. 160.

(*) 'föytgts* Tom. I. p. iü
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„ fchitteren als Beril - Steenen * op een don- \y9

„ keren Grond. De Buik is helder Zilverkleur : Afdeel,

•• de Staart en Vinnen zyn als met fyn Goud XVlil.
HOOFD-

„ verguld. Niets is levendiger en glanziger , STUK^

„ terwyl de Vifch zig nog in zyn Element be^ * A ;gitcs

» vindt, of nog niet geftorven is, 't welk
'm marmi

„ weinig tyds gebeurt. Deeze is van vier tot

3 , vyf Voeten lang en niet dikker dan een Salm.

„ RoNDELETius noemt hem Zee - Braafem f. Ik
t Brêfm

,, verneem van onze Matroozen, dat de ande-^ Mr

3, re Soort van Dorado niet van deezen ver-

3 , fchille , dan daar in , dat de enden der beide

„ Kaaken een weinig meer uitfteeken , en dat

„ de Vlakken fierlyk Hemelfchblaauw zyn , op

3, een Grond van Goud \

Dit laatfte geeft eenige opheldering aan 't

getuigenis van Rochefort: wat meer of min

heeft nooit een Zaak de Waarheid geheel ont-

nomen. Ook fchynen 't my die laatftgemelden

te zyn , welke met deeze Soort bedoeld wor-

den; als zynde, door hunne uitmuntende ge-

ftippeldheid, van de anderen onderfcheiden.

Zie hier de befchryving van den Brafiliaanfchen

Guaracapema.

Dezelve groeit tot de langte van zes of ze-

ven Voeten , en heeft , by den Kop 3 de breed-

te of hoogte van anderhalven Voet. De Kop

loopt vierkant uit , met eene fcherpte: de Bek

is niet groot, met fcherpe Tandjes. De Go-

gen, _digt aan den Bek ftaande, hebben Krip-

gen van Zilverkleur. Een grootc Vin, van

JLDEEL. VII, STUK, ZC<*
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IV zeven of agt Duimen breed , (trekt zig van deri

Afdeel. top des Hoofds tot aan het begin van de

,XVÏU. Staart; beftaande uit een Vlies, op 'c gevoel

stuk*
Lederagtig en inwendig geftaafd met zagtp

Graatjes. De Vin daar tegenover , die van de

Navel naar de Staart loopt, is naauwlyks een

Duim breed. De Staart, ongevaar anderhalf

Voet lang , is met twee Hoorens zeer wyd uit-

gefpannen (*). De geheele Vifch is bekleed

met zeer kleine Schubbetjes , naauwlyks ge-

voelbaar, zo dat hy glad voorkomt. De Kleur

is aan den Buik wkagtig , voor 't overige Groen

én Zilveragtig gemengeld, met Hemelfchblaau-

we Vlakken doorfpreid van vericheiderley groot-

te* Het Vleefch droog en van goede fmaak (f).

Ik moet hier nog gewag maaken van de Beent-

jes of S traalen der overige Vinnen. In de Bord-

en Buikvinnen heeft deeze Dorado 'er byna

evenveel als de voorgaande , te weeten 19 in

de eerfte, en 6 in de laatften : doch maar 23

in de Aarsvin , waar de andere 26 of 27 heeft.

In de Staartvin vondt de Heer Osbeck 'er, in

beiden , 20 : maar het Kieuwen-Vlies hadt in

deeze 6 , in de andere 10 Straalen-

(3)

f*) ik denk dat het de Staart zal zyft van zodanig een

Vifch , die ik onlangs gekogt heb , onder den naam van

een Dolphyns-Staart. Dezelve heeft volkomen de geftake

Van een V, met de beide beenen even breed, een Voet lang

en aan 't end fpits uitioopende , alwaar zy tien Duimen va»

elkander zyn.

(t) Will, /#/?, F'tfe\ p. ai4*
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(3) Oranje- Vifch met <öyf zwarte Vlakken , IV.

overlangs naar den Kop hopende.
afdeel.

XVIII.

Deeze Chineefche of Ooftindifche , waar van STUK:#

*

wy de Afbeelding uit de Verhandelingen der m.
Koninglyke Akademie van Stokholm mede dÉfr^vjSSË?!

len , wordt aangemerkt de gene te zyn , dien vi
pj

h *

T XT

Valentyn Rivier - Dolpbyn getyceld heeft. &s- *.

De Sweedfche Vice - Admiraal Ankarkrona

geeft 'er, onderden naam van Vyfvinger. Vifeb,

de volgende Befchryving van (*).

De Geftalte zweemt naar die van een Tong,

zynde driemaal zo lang als breed , aan de zyde

zeer ingedrukt; zo dat hy langs den Buik en

Rug zo dun zy als een itompe Degen. De
Schubben zyn zo groot als in een Braafem,

ftomp , glad en met een bleeke dwarsftreep

getekend. Aan de zyden van den Kop 3 daar de

Wangen Vleezig zyn , ziet men kleine Schub-

betjes > doch anders nergens. De Kop is zeer

ftomp van vooren , met heldere ronde Oogen

;

de Kaaken even lang , met kleine fpitfe Tandjes

digt bezet , doch de twee voorften 9 boven en on-

der , veel grooter 5 en zelfs met een geflooten

Bek zigtbaar hebbende. Het Kieuwendekzel be-

ftaat uit drie vlakke Beenderen , die over elkan* .

der

(3) Coryphaena maculls nigris quinis verius Capüt longha-

dinalibus. Syft. Nat. X. Blennius maculis quinque utrimque

verfus Caput nigris. Atï. Stockh. 1740. p. 24.2. Tab. UI. f*

2. Rivier-Dolfyn. VALENT. Amboin. V. p. 435- Tab. 292,

(*) Stokholmf, Verband. Vol. II. VOOi 1740, pag. 24.Z.'

J. Deel, VII. Stuk» S
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TV der heen fchieten, en het Vlies heeft vier plat-

Afdeel. te Beenige Straalen. De Rugvin, die enkeld

XVIII. is, loopt van den Kop tot digt aan de Staart,

Hoofd- cn heeft 21 Beentjes, waarvan de zeven, van

het derde tot het negende , Doornagtig zyn.

De Borltvinnen hebben ieder ii, de Buikvin-

aen 6, de Aarsvin 14 Straalen. De Staartvin

is ongefpleeten , ftomp en beftaat uit 13 Straa-

len, die allen gelyk van langte, en, uitgeno-

men de buitenften , wederzyds takkig zyn. De
Zydftreep loopt regt, doch gaat niet aan de

Staart toe, vereenigende zig met die van de

andere Zyde agter de Rugvin : terwyl een an-

dere, die luidden op den Vifch begint, by de

Staart, op dezelfde manier, eindigt.

De Kleur is, over 't geheel, bleek, roet eene

witagtige linie op ieder Schubbe. Een aan-

zienlyke, geheel witte dwarsftreep, vertoont zig,

wederzyds, midden onder de Kaaken , en op

de Kieuwendefezels zyn veele dergelyke Streep,

jes. Het zonderlingfte aan deezen Vifch zyn

vyf zwarte Vlakken , die wederzyds naby den

Kop zitten , en door welken hy van alle ande-

ren zeer wel te onderfcheiden is. De voorde

Vlak is van grootte als een Erwt, rond, en met

een witten Kring omzoomd. Deeze ftaat naby

het Oog , een weinig boven de Zydftreep , daar

dezelve aan den Kop begint. De vier andereu

flaan in de langte agterwaards , en even wyd van

elkander, doch niet zo wyd als de afftand der

tweede is van de eerfte : zy zyn donker blaauw,

fliec
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biet rond maar hoekig en aan het end met een IV.

Afdefl
witte Vlak* Men hadt hem deswegens, in 't

XVIIJ.
*

Sweedfch , Funffingerjlfch genoemd , dewyl de Hoofd-

vyfde Vlak een Duim langte verder vooruit
STUK-

flaat.

In de Befchryving , welke Valentyn geeft Rivier-Dol*

\van den Rivier-Dolphyn , worde gezegd , dac
p yn '

dezelve een Voet lang is , hebbende den Kop

als een Dolphyn * met een hemelfchblaauwe

Streep , van onderen en op Zyde Vuurig

geel(*), gelyk ook de Oogen, benevens wel*

ken hy vier roode Vlakken heeft. De Vinnen

aan den Buik zyn paarfch en zwart , by heü

Lyf roodagtig , met een Oranjekleurige Streep

naar den eenen kant des Kops, en nog zeven

kleine Vlakken onder aan den Buik. De Rug-

vinnen zyn fchoon Zeegroen, met Vuurig geele

Randen , die van onderen een roode zoom heb-

ben. De Buikvinnen hebben die zelfde Kleur:

de wortel van de Staart beftaat uit twee Oran-

jekleurige Groeven op een zwarte Grond: de

Staart is paarfch en Vuurig geel.

De Heer Ankarkrona merkt aan, dat het

verfchil van Kleur kan veroorzaakt zyn, door»

dien de Heer Valentyn zekerlyk zyne Be-

fchryving naar een levendig Onderwerp ge-

daan zal hebben. De Geftalte, zegt hy,komt

met den mynen , die my in Spiritus overgezon-

den

(*) Vuur'g geel en Oranjekleur gebruik ik hier OHverfchil-

lig, om het Woord brandgelb te vertolken.

I.DïEL. VII. STUK» S 3
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IV# den is, taamelyk overeen, uitgenomen dat de
Afdeel.

staart gefpleeten wordt gezegd te zyn, in de
XVIII
Hoofd- zyne >

'

c we*k m ĉh^n aan uiterlyk geweld is

«tuk. toe te fchryven geweeft. Het is een goede

fmaakelyke Vifch , dien men in de Rivieren

vangt,

iv. JA) Oranje- Vifch j dfe de Kop en Vinnen met

^cheama- blaauwagtige flreepjes geruit beeft.

Vifch.

Wy vinden by de Ouden van een Novacula

of Scheermes-Vifch gewag gemaakt , dien de

Romeinen Pefce pettine of Kamvifcb noemen,

en zelfs Pe£ten of Kam. De Geftake , naame-

lyk, drukt die van een Scheermes uit, en de

Vinnen doen hem naar een Haair^Kam gely-

ken. Artedi hadt hem genoemd Corypbcena,

dat is Kam-Vifch, van een Handbreed groot,

die fraay bonc is , met een fcherpe Rug , en

de Woonplaats in de Middellandfche Zee ge-

fteld.

Willoüghby getuigt dit Vifchje niet gezien

te hebben; zo dat hy alleenlyk de Befehry-

ving opgeeft van Salvianus , die zegt , dat

hetzelve zig niet diep in Zee , maar aan 't Strand,

op Steenige Oevers, onthoude: dat het te Ro-

me zeldzaam , doch zeer menigvuldig zy aan

de Eilanden Rhodus en Maltha; wordende op

Ma.

(4) Coryphama Capite Pinnifque cancellatis lineis coetuleÊ

centibus. Syfi. Nat. X. Cöryphxna Palmarij
,

pulchxe varia
^

Dorfo acuto. ART. Gen. i$.Syn» 2$* Novaeiila Pifcia. WILL,

fjfi. Jlf &AJ. p. jEftl*
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Majorka en Minorka gevangen. Het zwerft IV.

alleen , en is teer , leevende van kleine Zee- Af derl*

XVIII,
katjes , Spieringjes en dergelyken. Het geeft hoofd*
niet alleen een ligtelyk verteerbaare , maar ook «tuk.

zeer fmaakelyke Spyze , en is daarom op de

plaatfen , waar men 't vangt, zeer geagt.

De Heer Pontoppidans geeft den naam van

Rage-Kniv of Scheermes aan een Vifcbje, dat

aan de Noorfche Stranden voorkomt , en van

Geftalte zeer naar he: gemelde zweemt. Het-

zelve is naauwlyks een Span lang , hebbende

het Lyf dun en plat , de geheele Rug bezet

met een breede Stekelige Vin : den Kop van

taamelyke groote , met een wyden Bek en

groote Oogen. Aan den Buik heeft hetzelve

een overlangfe doch fmallere Vin , en onder aan

den Kop twee middelmaatige. Hy hadt dit

Vifchje niet levendig gezien , zo dat hy van

de Kleur niet oordeelen kon , noch verzekeren

of het de Scheerjnes-Vifch der Ouden ware,

die ongemeen fieflyk, met rood, blaauw, geel

en groen, getekend was.

(5) Oranje-Vifch , welke de Rug , boven de pmfd*^

kromme Zydfireep f met geelagtige Bandjes

gefcbilderd beeft.

On.

(s) CoryphsnaDorfb, fupra Lïneam lateralem curvam , Fas-

ciolis fiavefcentibus pi&o. Syft. Nat. X. Coryphxna Caudi
arquaü, linea laterali cmvL Art. Gen, 16. Syn. 19. Pompi»
lus. WlLL. Pi/c, 215. IUJ, xoi,

I.DlEL, VIL «TUK, S 3



$7? B. ESCHRVVING V A 9

IV. Onder deeze benaaming wordt ons voorge.
Afdeel.

^;e j cj je pompfm feY Autheuren , een weinig
XVIil
HoofdI bekende Vifch , dien Willoüghby niet ge»

&ïu%. zien hadt , en waar aan deeze Naam zoude ge-

geven zyn, om dat hy de Schepen vergezelt of

volgt. De zodanige van de Tbynni, die zulks

doen, noemt men Pompili, zegt Plinius. Het

is een ongefchubde Zee-Vifch' , volgens Ron-

deletiüs , die door een onverdeelde Staart

van de Tbynni en Pelamides verfchilt , hoewel

hy dikwils verkogt wordt voor deeze laatftea.;

Linn^üs fchyn denzelven gehad te hebben:

alzo hy niet alleen het getal der Beentjes in de

Vinnen opgeeft, maar ook de Geftalte omftan-

dig befchryft. Het Kieuwen-Vlies , zegt hy,

heeft 5 Straalen, de Rugvin heeft 'er 33 , waar

van agt fcherp gedoomd zyn; de Borftvinnen

Ieder 14, de Buikvinnen 6 , de Aarsvin 14,

waar onder twee gedoomde ; de Staart 16.

Deeze Vifch, getuigt hy-,, onthoudt zig in

de Zee. Zyn Lyf is vet, "aan \ end dun uit*

loopende; met de Zydftreep krom, geelagtig,

en van deeze Kleur zyn ook de kromme Streep-

jes op de zyden van de Rug voorkomende. De

Kop is (lomp, de Onderkaak opklimmende, de

Bek'wyd gaapende, met de Kaaken op. Zyde

famengekleefd, van- binnen ruuw. De zyden

van den Kop zyn caverneus getand: de voorite

Rugvin mee de. agterfte vereenigd : de Borft.

vinnen zeer fpics.

XIX. HOOFD.
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^w&<*®&®&&4>&$#4>#w«& iv.

Afdeeu
XIX. HOOFDSTUK. X{X.

HOOFD-
Befcbryving van 't Geflagt der Gronpelen, stok,,

waar toe de Govekens , Meunen , en verjubel-

de anderen , als ook de Karnbek en Aai-Grondel

bebooren.

Ik geef den naam van Grondels aan een Ge-

flagt van Viffchen , die eenïgermaate naar

onze Vifchjes van dien naam gelyken (*), en

welker Kenmerken bèftaan, in den Kop te heb-

ben met twee Gaten tuffchen de Oogen , die

digt" aan elkander en het ééne voorlyker flaan.

flet Kieuwen <• Vlies heeft , in dezelven, vier

Straalen; de Buikvinnen zyn tot een Ovaale

Vin te famen gegroeid , die twaalf Straalen of

Beentjes heeft.

't Getal der Soorten is zeven, waar onder

ook die, welken de Heer Gro^oviüs Ekotbrü

noemt, betrokken worden.

(ï) Grondel $ wiens tweede JRugvin veertien r.

Sira^n heeft.
Wg^

Deeze p
*;.
LXL

(*). Onze Grendeltjes of Giundels zal men
9 in

3

t ver-

volg, in het, Geflagt der Cobites of Meirfiangèn gebragt vin-

(1) Gobius pinna Dorfi fecunda radiis <|uatuordecim. Syft9

Nat. X. Gen. 135. Gobius e nigricante varius
, pinna Dorfï

fecunddOfïkulorum 14.. ART. Gen. 28. Syn. 46. Muf. Ad. F*>

ï.p. 74. Apocryptes Cantorsenfis. OSBECK. Itin, 13 J. Gobius

niger. Will. p. 205. Gobius niger marinus. RAJ. p. jó*

Gobius, Gobio & Cobio marhuis. Charl. Onom, p, 1%$*

!. Dfel. VIL Stuk. 3 4
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IV. Deeze is 't , die van de onde Latynfche Au-

Afdeel. theuren Gobius of Gobio , naar het Griekfch
XIX

Hoofd- &&>&<& van Aristoteles, jElianus en ande-

stuk. ren , geheten wordt. Sommigen noemen hem

ook Cobio 9 in 't Neerduitfch Goveken. De
Venetiaanen geeven 'er den naam aan van Go

of Goget , de Liguriers dien van Zolero , de

Franfchen van Boulerot of Goujon , en de En-

gelfchen van Sea»Gudgeon of Pink. 't Woord

Gudgeon vind ik Grundel vertaald (*). Te

Penzance in Cornwall wordt] hy ook Rockfisb,

dat is Klipvifcb, geheten.

Rondeletius merkt aan, dat 'er verfchei-

derley Vifchjes van deezen naam zyn : waar van

fommigen den Oever der Zee nooit verlaaten

,

anderen by de Klippen gevonden worden ; ee,

nigen in de Monden der Rivieren. of in Zoute

Meiren ; anderen , eindelyk , in zoet Water

Jeeven. Zy verfchillen , zegt hy , in andere

opzigten : men heeft 'er witte en zwarte , zyn-

de de witten beft ; en geelen , welker zelffhn.

digheid drooger en magerer is : eindelyk zyn

*er ook groote, kleine en middelmaatige. Wy
ipreeken hier van de zwarten , die in Zee lee*

ven, komende, te Venetië, byna altoos op de

Vifchmarkt voor, alwaar menze, hedendaags,

zeer veel in waarde houdt. Linn^eüs merkt

aan, dat dit Goveken ook in Afie gevonden

worde; want de Heer Osbeck* heeft het in

ChU

(*) SEWFX &iïïhnary
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China ontmoet en Jpocryptes van Canton ge-
JV

heten ; miffchien om dat het zig in de Slyk Afdeel.

verbergt. Hec zoude de Tragos of Bokvifch XIV.

zyn van Atheseus.
Hoofd-

Zie hier de Befchryving welke Ray geeft van

een zwarten Zee - Grondel of Klipvifchje , dat

hy aan de Kuft van Cornwall gekreegen hadt.

Het is, zegt hy, glad en week, hoewel gedekt

met kleine ruuwe Schubbetjes : de Geftalte is

lang en Spilrondagtig : de langte een half

Voet: de Kleur bont, te weeten bruin met wit

of geelagtig gemengeld: de Rug-, Staart, en

Aarsvinnen zyn hemelfchblaauw , met zwart

geftippeld: de Kop' aan den grootenkant, met

gezwollen Kaaken,*die aan de binnenzyde door

een dubbele ry van Tandjes oneffen zyn. De
Buikvinnen, 't gene zonderling- en aan dit Ge-

flagt eigen is, vindt men te famen gegroeid;

zo dat het Vifchje , in plaats van twee , ééne

enkele Vin in 't midden van de Borft heeft,

door welke het, zo de Viiïchers getuigen,

aan de Rotfen of Klippen kleeft.

De Heer Gronoviüs betrekt dit Vifchje tot

zynen Eleotbris, die de Amore Guacu der Bra.

filiaanen zou zyn , en dat Vifchje , 't welk

Sloane noemt Mede -Soort van de Forellen ,

zynde in 't III. Deel van 't Werk van Seba

afgebeeld en befchreeven (*) , als van 4

On-

(^.Gobius ex nJgricante varins, Pfnna Dorfi fecunda Ofl]-

culis quatuordecim conflante. $%%, Muf, III. p* «8,

X. VEhL. VU. STUK. S J
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IV# Oneen en 5 of 6 Lynen lang : daar de Fi.

Afdeel guur eene langce van over de 5 Rynlandfche

XIX. Duimen heeft. Het gene zyn Ed. befchryft,

stuk!" was 3 Dirim en 9 Lynenlang; doch het fchynü,

my toe, dat de tweede Rug vin , in hetzelve,

maar 12 Beentjes had: de voorde hadt 'er 6,

de Borfivinnen 17, en de Buikvin 11 Straa-

len, byna gelyk in die, welken Linn^us ge«

teld heeft; doch de Aarsvin maar 8 en de

Staartvin 17 Beentjes. Dat Vifchje , 't welk

, Osbeck in China waargenomen hadt , verfcliil-

de, ten opzigt van het getal der Beentjes in

de Borftvinnen,
y

t welk maar 10 was, merke-

lyk van beiden. De Buikvin heeft, in deeze

Êixovt , een Tregterswyze gedaante*

ïï. (2) Grondel met de Staart- 9 en agterjie Rag-

Mama '.

?

vin, by 't Lyf, paarfcbagtig , de eerjle bt.

paald door een gecle Streep.

Dit is de witte of geelagtige Gobim der Au-

theuren, die te Venetië den naart! van Paga.

nello voert en van onze Viffchers Meune gehe-

ten wordt, komende veel aan 't Strand voor,

zo de Heer Gronoviüs aantekent. Klein hadt

dezelve genoemd Gobio, met de Straalen der

voorfte Rugvin boven de Vliezen zig verheffen-

de,

(1) Gobius pinna Cauda: Doffalique fecunda bafi purpu-

rafcente
,

priori linea lutea terminali. Syjf. Nat. X. Gobius

ïinea lutea transverfa , in fdmmo pinna; Dor£üis prima!. Art.
Gen. 29. Syn. 4$. Gobius Paganellus. HASSELC^. Itin. iz6t

Paganellus Venetorum. WlJLL. p. 207. Raj. p. 75.
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de, als Borftels; de Oogkringen Zilverkleur; jy^

de Buikvinnen geheellyk, doch de overigen aan Afdeeu

den rand alleen, blaauw: of Gobio die bleeker XIX-

van Kleur is , de voorfte Rugvin met een dwar-
Stux/

fe geele Streep ; een diep groefje van den Kop

afloopende : het Vlies aan de Buikvin laager.;

Witagtigê Gobius met de Beentjes van de voor-

fte Rugvin zeer hoog en Borftelagtig 9 hadc

Gronovius hem getyteld (*).

Zyn Ed. die deeze Soort uit de Kabinetten

van Seba gekogt hadt 5 befehryft dezelve, als

hebbende het Lyf Spilrond , langwerpig , hoo»

ger dan breed, klein en gefchubd: den Kop zo

breed als 't Lyf in
9
t midden, niet gewapend,

van de Rug fteil afloopende naar den Bek (f)»

die aan 't end van den Kop is , van middelbaare

grootte. De Tanden in beide Kaaken zyn taa-

melyk groot en fcherp: de Kaaken meteen ge.

flooten Bek egaal , met den Bek open is de on-

derde langer : de Oogen overlangs ovaal ; de

Rug fmal en fcherp met twee Vinnen; de Zy-

dcn uitpuilende zonder zigtbaare Zydftreep: de

Schubben klein, overlangfe ftreepen maakende.

Het Kieuwen - Vlies met vyf Beentjes, onder

de

(*) Het verfchil , dat ik tunchen de Kenmerken van Go*

bius en Eleothrh by deezen Heer vind , is inderdaad zeer

Iclein. Zyn Ed. geeft aan het Kieuwen-Vlies van den eerftén

vyf aan dat van den laatften zes Beentjes of S traalen. Ook
hadt zyn Ed. in de Buikvin van den Gobius nooit twaalf

Beentjes gevonden. Zöophyl. Gron. Fafc. I. p. si, 83.

(T) Caput latitudinem medü Corporis ïequans , inerme , af

Dorfb declive verfus Os*

I. Deel. VII. Stuk,



384 Beschryvikö van
IV. de Dekzels verfchoolen. De voorfte Rugvin

Afdeel.
zeer j1QOg met ^ Beentjes, de agterftc met 16;

Hoofd- ^e B°rrtvinnen ieder van 19: de Buikvin vaa

stuk. 12 (*), de Aarsvin van 14, de Staartvin van

15 Beentjes. De Kleur witagtig, met Zilver-

agtige dwarsftreepen die Yzergraauw gerand

zyn : de langte 3 Duim en 2 Lynen (f).

Wxlloügkby merkc aan , dat deeze Gobius

van den voorgaanden zwarten verfchille: 1.

doordien hy zelden zo groot wordt , 2. en

doorgaans bleeker is van Kleur: 3. dat de voor-

fte Rugvin aan den rand geel is of hoogrood

;

4. het groefje op de Rug niet zo lang noch

zo diep ; 5. de Kop wat korter en de Koonen

meer uitgezet ; 6. het Vlies van de Buikvin laa-

ger: waar door dezelve minder de gedaante vaa

een Tregter heeft : 7. dat de Paganello een

Klipvifch en de Gobio een Meir-Vifch zy.

Voorts merkt hy aan, dat de Ouden, 't zy

wegens de kleinte of om de geringheid, wei*

nig werks fchynen gemaakt te hebben van deeze

Vifchjes (+).

ui. (3) Grondel^ die de Aarsvin van negen Straa*

Ekotrh.
k

len beeft.
Chincefche. . On»

(*) Ik weet niet , hoe ik dit met het zo even gemelde

overeen zal brengen.

(f) VeriTjoedelyk ; fchoon 'er flaat 3 I*in. z Unc. Muf,,

Ichtb. Tom. II. p. 24.

(i) Ne qu^ras MtfUum f cum üt t\U Gobio fanmm , In

LocuIis/Juven Satyr. , Jprincipium Crenae Gobius efiè folct.

2egt B&UIEKINUS, een Frsmfch Schryver, de re Cibaria.

(i) Goblm plaai Ani radüs novem. OM»» Lagerftr. Go-

s
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Onder den bynaam van Ekotris wordt door IV.

Linnjeus een Vifchje voorgefteld, dat men uit
AFDEBr«

China gebragt heeft , en waar van 'er in de jf^^
Sweedfche Kabinetten zyn. Onze Ridder twy- stuk.

feit, of het ook de Eleotris, met de Btdhoinnen

famengegroeid , zy , welke de Heer Gronovius

uit het Kabinet van den Heer C. van Hoey be-

fchryft. 't Getal der Beentjes in de Rugvin-

nen, naamelyk, komt nagenoeg , en dat in de .

Buik- en Aarsvinnen volmaakt overeen , met

een Vifchje, van deeze Soort, 't welke in de

Chineefche Verzameling van den Heer Lager-

strom gevonden wordt. Dit was donker van

Kleur en dat andere bruin. Het gene in 't Vor-

flelyk Kabinet der Akademie van Upfal , onder

den naam van Tracbinus, voorgefteld wordt, is

dus befchreeven.

Het heeft den Kop effen, den Bek met klei-

ne Tanden , het Kieuwen - Vlies met drie Straa-

len , [daar 't zelve in dat van Gronovilts zes

Straalen heeft.] Het Lyf is met breede , (lom-

pe, effene (*) Schubben gedekt, doch tufïchen

de Rugvin en den Kop zyn 'er geene. Op de

Rug, boven de Kieuwendekzels , is een Violeu

kleurige Vlak. De Navel beftaat uit een zagt,

ïpits

fcius Chinenfls. Osbeck. It, z6o. Trachinus capite inermi

nudo , pinnis Pe&oraiibus coadunatis. Ameen. Acad. I. p#

3 ix, Eleotris pinnis Ventraübus concretb ? Gron. Muf.
*|. N. 1S9,

(*) Levibus vindt men en Caput Uvê : doch buiten twyfcl
gal het Uvibu; en Uve snoeten zyv**

I,DS*X,. VILSTVK,
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IV. fpits Knobbeltje, waar in twee gaatjes, t'een

Afdeel. voor ^
»

t an(jer ag ter ,.onderfcheidelyk zyn. De

j? • voorde Rugvin heeft 6 Straalen , van gelyke

stuk. grootte , niet fteekende , hoewel een weinig

ftyf : de agterlte Rugvin heeft 10 Straalen , die

allen, uitgenomen de eerfte, Takkig, de ag-

ter^ten langft zyn. De* Buikvinnen hebben 6

Straalen, waar van debinnenften langft en aan

• den Grondfteun vereenigd : de Borftvinnen zyn

Lancetvormig, met vyf Straalen , aan den Grond-

fteun famen verknogt. De nabyheid der Oogen

aan elkander, heeft den Heer Balk ditVifchje tot

de Pietermannen doen brengen, fchoon de Kop

niet ftekelig zy.

iv. (4) Grondel , die de Finnen ook bruin geban*

Nyf-*' deerd heeft.

€roiideltje.

Dit Grondeltje zou de Kobites van Aristoteles

zyn , welke men Aphya genoemd heeft by de Grie-

ken en Apua by de Latynen ; geevende *er , op de

Kuft van Genua , den naam van Nonnata aan. Het

wordt, teVenetië, Pignoletti ofMarficone geheten

,

ïn Engeland Sea-Locbe, in Vrankryk Locbe de

• Mer. Uit die alles fchynt blykbaar, dat des-

zelfs Woonplaats niet aan den Nyl bepaald zy.

Het verfchilt met de Meune, die men in Italië

Par
. )

f4) Gobius fafciis etiam Pinnarum fufcis. Syft. Nat, Xm

Gobius Uncialis Pinna Dorfi fecunda Oflïoalorum feptende-

cim. ART. Gen, 19, Gobius Aphya 6c Marïio di&us ART.
Syn, 47. Aphua Cobites. WiLL. Pi/c. 207. Marflo Vcneto-

rum. Raj, 76. Gobionaria, CHARL. Ongmt 143,
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Paganello noemt , voornaamelyk in kleinte : IV.

want de Heer Hasselquist, die 'er een in de
AFDEE!*

XIX
Haven van Smyma gekreegen hadt ; 't welk twee

|jO0F^
Duim lang was ; merkt aan , dat die Göbius , stuk.

welken Artedi door den bynaam van biuncia-

lis onderfcheiden hadt(*), flegts eene vcrfchei-

denheid zy van de tweede Soort P dat is van den

Paganellus.

De Ouden hebben gefield, dat deeze kleine

voortkwam uit de Kuit der grooteren. Inder-

daad , dit is veel waarfchynlyker dan 't Gevoe-

len van Rondeletiüs , en anderen , die meen-

den, dat zy gebooren werden uit het Schuim

der Zee , of der Rivieren , na een warmen

Regen. Om die reden 9 niettemin , was dit

Wchje aan Venus toegewyd. Men ziet het,

evenwel, zig in dat Schuim wentelen, gelyk

de Wormen in de Slyk. Veel werks hebben

'er de Ouden van gemaakt en 't zelve zelfs,

tot bewaaring of vervoering , ingezoiuen* He£

ftrekt tet Voedzel van andere Viflchen , zwem.

mende altyd Schoolswyze en zeer digt aan

één.

De Heer Hasselquist geeft ons een omftan- éeöaite,

dige befchryving van zulk een Grondelrje, 't

welk in 't getal der Beentjes van de Vinnen

veel overeenkomft hadt met deeze Soort ^

zyn»

(*) Ik denk dat hy Uncialis meenen zal , of het zoude
€en Drukfeil in 't Werk van Artedi moeten zyn ; dat niet
©nwaarfchynlyk is ; dewyl die Authcur de langte opgeeft
van 2 Duimen.

I.deel, vii. stuk.



288 Beschryving van
IV. zynde langwerpig en hooger dan breed van

Afdeel. £ p en Lyf ^ met |3iaauwe Oogappels in geele

Hoofd- Kringen* ee" dwarfe groef agter de Oogen :

stuk. vyf Beentjes in het Kieuwen-Vlies ; de Zyd-

flreep , naauwlyks zigcbaar ; de Navel in *t

midden des Buiks, raamelyk wyd. De Buik-

vinnen , te famen gegroeid , vertoonden zig als

een Geutje ; immers meer dan Tregterswyze.

De Staart was Wiggevormig met een fpitfe

punt , hebbende 20 Straalen. Het was digt

en eenigermaate Streepswyze, gefchubd, met

ruuwe langwerpige Schubben* De Kleur , wel-

ke dit Vifchje hadt , was Olyf- en witagtig

bont over 'cgeheele Lyf, en de Vinnen, hier

ea , daar met zwart gevlakt ; de Buik boven de

Navel wit , de Keel geelagtig , en het hadt

een hoogroode Vlak op de Staartvin.

inwendige. De langte van dit Grondeltje , 't welk de

Grieken, hedendaags, Gobia noemen, zegt de

Doktor, was twee Duim , doch hy hadt 'er ook

van drie Span gezien* Van deeze laatflen zal

hy waarfchynlyk de Ontleding geeven , die

volgt. „ De Buikfpieren waren , boven de Na-

„ vel , zeer dun : het Buikvlies Zilverkleurig

„ naar de Buikfpieren , naar de Rug toe zwart-

» agtïg. De Lever groot, witagtig, van on-

„ deren metroode Aders doorfpreid, en met

„ een Ligament aan de Maag gehegt, die kort,

„ langwerpig en dikagtig was. Het Darm-Ka-

„ naai enkeld, bogtig van onderen naauwer:

„ het Darmfcheil breed, dun, met zeer duide-
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p; lyke Bloedvaten. De Milc langwerpig , difo» IV.

^ agcig, wcderzyds fpits. Het Lugtblaasje van
AFDEF̂ è

^ 't Middelrift ukgeftrekt tot aan de Navel.
HooFJ^

3) Geen byhangzels aan den Uitgang van de .stuk,

» Rob* De Nieren nevens de Ruggegraat gó-

•5, plaatft , langwerpig van gedaante, Knob-

„ bekjes , op ryën gefchikt s aan 't holronde

^ gedeelte der Kieuwen.

(5) Grwidel met ie Straakh wn de Rugvin jr.

Borftelagtig aüjleekende. ***

,

ï Deëzfe fchynt de witte Gohïö te zyn van RbN-

deletius en Gesnerus , dien Wiliotghbï

aanmerkt als de derde Soort , by Salvianus

Voörgefteld onder den naam van Jozo , welke

Wc te Rome aan wordt gegeven, AUtéöS:

fróetrït hem Göbiüs met de Buikvin blaawüö éh

He Beentjes üan de Rugviê zig boven het Talies

Verheffende. Dus blykt, dat dezelve in deZuï-

clelykis deelen van onë Werddsdeél geVondea

/Worde.

*t Verföhil Van den jfozó niet dè zfozHe ëd

geelagtige, genaamd Gobio en Ptiganellö, be«

ïtaat daarin , dat hy kleiner zy dan die beideh |

hebbende de Schubben gróotei* èti rüuwer Öp %

Gèê

, ($,) fèobius radiis Dorfalibus eminemibus
5

'SetaCels, Syft<>

Nat. X. Gobius Firma Ventrali coerulea , Ofllculis Pinnaé

Dorfalis iupra mernbranam aflTurgentibus. ART. G*n. Jól
Syn. 47. Gobius tertius

, Jozo Romx Salviani , forte <?obiiks

albus Rondeletii. Will. Pi/e. 207. Raj. p. y6i

X;D*ju, 4 vu.sxu*. T
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]V, Gevoel; van Kleur bleeker en naar Zeegroen

Afdeel. trekkende : dat de Straalen van de voorde Rugt
XIX. v jn ^ a]s> gezegd is, Borftelig uitfteeken : dat

Hoofd-
é r, ,- . T .. . . _ .

stuk, de Zydftreep uit zwarte Lyntjesmet uitStippea

famengefteid zy : dac de Oogappels met een

Zilverkieurigen Kring zyn omgeven : dat alle

de Vinnen aan de enden biaauw zyn , en de

Buikvin t' eenemaal. 't Getal der Beentjes in de

Rugvinnen is 6, 13, in de Borftvinnen j6, in

de Buikvïn 12, in de Aarsvin 13 en inde Staart-

vin 14, volgens LiNJSfiÈüs.

"fit. (6) Grondel die de Tanden van de Onderkaak
Fectimros-

,

jfnv. Horizontaal heeft.

Karnbek.

Dit is een Chineefch Vifchje, 't welk men,

om dat de Tanden aan de Onderkaak zig'

Kamswyze vertoonen, genoemd heeft Karnbek.

Pletzelve heeft een week Lighaam , met naauvr.

lyks zigtbaare Schubben en byna naakt: het

* Kieuwen - Vlies met drie Straalen. De Boven-

kaak is door zeer kleine Kafagtige Tandjes on-

effen: de Onderkaak aan den buitenrand met

Borftelige Tandjes gehaaird. Drie Hoektanden

,

die langer zyn, vindt men in de eerfte, twee

in de laatfte : geene Voortanden in de Bek, De
Tong is naakt. De voorfte Rugvin, met witte

ftippelen befprengd, heeft 5 , de agterfte 26

Straa-

(6) Göbius Dentibus Maxillas inferioris Horizontalibus. SyJÏ.

Nat. X. Chhu Lagerftrom. N. 2p. f. 3. Apocryptes Chi-

netifis, Osb. Ititu 130»
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Straalen* Deeze laatfte is * overlangs , wit IV.

gerand. De Borftvinnen hebben 19, de Buik-
Afdbej*

XïX
vinnen die , gelyk in dit Geflkgt.J vereenigd HoofL
zyn, 12 5 de Aarsvin 25, deStaarivin* diefpits £tuk*

uitloopt, 15 Straalen. De Ocgen 'ftaati', bo-

ven op den Kop 9 digt aan elkander.

(7} Grondel die maar ééne Rugzin heeft. VÏL
v l ' Anguillartt*

Aa.l-Grondel«

Dit is ook een Vifchje uit China ? welks

Lyf de gedaante heeft van een Aal en glad

of glibberig is , met de Huid byna doorfchy.

nende, zo dat 'er de Aders door heen blin-

ken. Alle de Vinnen zyn rood. De Rug-

en Aarsvin loopen tot in de Staart uit» De
cerftgemelde heeft 52, de andere 43 Straa-

len. In de Borftvinnen , die zeer klein en

gerond zyn 9 vindt men 12, in de Buikvin

10 3 in de Staartvin 12 Beentjes. De Bek

ïs opgewipt mee uitfteekende Tanden (*).

(7) Gobius Pinaa Dorfali unica. Syfl. Nat. X.

(*) Os fimiim, Dentibus -exfèrtum. Linn. ibidm

I. diix. Vil Stuk, T % * XX*
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Arifem. ^^^^^^^^^^^^^^^«^^^^
„XX-

. XX. HOOFDSTUK.
Hoofd-
stok,

Bejchryving van 't Geflagt der Knorhaanen,

tot welken de Harnasman en Potshoeft ofDon-

derpadde , als ook de Govie en andere , meejl

Europifcbe ViJJchen, betrokken zyn»

Naam. T^ven Geflagtnaam van Knorhaanen geef

JLJ ik aan deeze Viffchen , om dat zy veel

naar onze Knor- of Zeehaanen gelyken. Hun-

nen Latynfchen naam , Cottus , zouden zy heb-

ben wegens de grootheid van hunnen Kop , die

breeder dan het Lyf en gedoomd is, 't welk

hun voornaamfte Kenmerk uitmaakt. Hun Kieu-

Wen-Vlies heeft zes Straalen , zegt Linn^eus.

Kenmerken. De Heer Gronovïus ïs ^ omtrent de Ken-

merken van dit Geflagt , veel breedvoeriger.

Zy hebben 5 zegt hy, het Lyf hooger dan breed,

eenigermaate langwerpig , vet en gemeenlyk

ongefchubd ; de Zydftreep zeer digt aan de Rug,

regt , onafgebroken , naar de Staart loopende

:

de Rug weinig verheven, veelal regt: de Na-

vel in 't midden van 't Lyf. De Kop is hooger

dan breed , doorgaans gedoomd en door uit-

ftekken oneffen , fcherpagtig : taamelyk groote

Oogen boven op den Kop, aan wiens end de

Bek is. De Kieuwen-dekzels zyn met Stekels

voorzien, en het Vlies is uitgezet, niet gedekt,

hebbende zes Beentjes. De Vinnen zyn agt in

getal, weerloos, uitgezonderd de voorde Rug-

vin,

,
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vin , welker Beentjes gemeenlyk eenigzins ge- *y

doornd zyn. De twee Rugvinnen ftaan digt Afdeed

aan elkander: de Buikvinnen, welke gemeen- XX.

lyk twee Straalen hebben, onder de Borftvin- ^u
Ben , die zeer breed en rond zyn.

't Getal der Soorten , welken de Heer Lin- soorten.

K^us in dit Geflagt heeft , is zes , begrypende

daar in , behalve de genen die men Harnasman-

netje en Donderpadde noemt , ook een Sterre-

kyker of Schelvisduivel van
u
den Heer Grq-

NOVUTS*

(1) Knorhaan , c\k geharnafl is , hebbende aan j.

4en Bek twee gefpleeten Wratten > en den Kop tu

*tap rac'

van onderen gebaard.
Hamasmaa»

. Deezen heeft Artedi getyteld , Cottus met zeer

veele Baardjes , bet Lighaam agtkantig. De Au-

theuren noemen hem Cataphraftus 9 om dat hy

,

als 't ware , overal geharnafl: is , en daarom

geeft men 'er den naam vanHarnasmannetje ofHar-

nasman aan. In de Noordelyke deelen van En-

geland wordt hy Pogge geheten. Hy komt

dikwils in de Noordzee voor. Men vangt hem

menigvuldig, het geheele Jaar door, aan den

Mond der Elve en Eider . Stroomen , zegt

Charleton ; alwaar hy , van de Ingezetenen

,

Stein*

(1) Cottus loricatus; Roftro Verrucis duabus bifidis, Ca.

pite fubtus cirrofb. Syft. Nat. X. Gen. 13 6. Cottus cirris '

plurimis, Corpore o&agono ART. Gen. ^9.Syn.yj,Spec.sj. Muf.
4d. Fr. I. p. 70. Cataphra&us. Wijll. p. 211. Raj-,

P- 77- '

4. »j>el. VU. Stuk, T 3
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IV#
Steinbicker> Muller en Bursbull geheten wordt:

Afdeel.- doch de Duitfc-hers , ia 'c algemeen, noemen

xx * hem Gafc/er.

H
stuk.~ Deeze Vifch heeft de langte van twee Hand-

Hamaman. palmen op 't hoogfie : zyn Kop is byna drie-

hoekig en twee Duimen breed ,• aan de Zyden

geknobbeld, van onderen gebaard, van agteren

gedoornd , met een kleinen Bek, Het Lyf is

agtkantig en naby den Buik zeskantig ; van bo-

ven bruin met zwarte vlakken; van onderen

witagtig. De geheele Vifch is met Beenige

Schubben of Schildjes bekleed
; gelykerwys de

Steur, De Rugvin die bykans in tweeën ver-

deeld is , heeft in het voorfte gedeelte vyf Ste-

kelige, in het agterfte zeven zagte Beentjes,

dat is 12 te famen: de Borftvinnen hebben 'er

15 , de Buikvin 3, de Aarsvin 6 en de Staart*

vin 11 Straalen. In het Kabinet van den Ko-

Hing van Sweeden vindt men 'er één , die in de

Borftvinnen 16, in de Buikvinnen 2, in de

Aarsvin 7 Beentjes heeft»

De Harnasman heeft geen Tanden, doch in

plaats van dien zyn de Lippen ruuw, en in de

Keel heeft hy eenige ftekelige Beenderen , ge-

lyk andere Viffchen. Hy leeft van Garnaalen

en andere kleine Vifchjes , wordende van de

genen, die aan de Zee- Kuil: woonen, voor

een lekkerny gehouden* Men fnydt 'er den

Kop af, dan kookt men hem in Water, en,

na het affchraapen van de Beenige Korft , worde

hy met Boter en Azyn genuttigd.

(2) Kner»
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(s) Knorbaan met vier Beenige Wratten aan den IV.

Kop. Afpkl.
AA,

Men vindt deeze Soort van Knorhaan in de °?^
D *

Ooiizee, wordende Hornjimpa genoemd van de IL

Sweeden. Zyne vier Hoornen, op 't middenj?*^^

van den Kop, doen hem by de andere uitmun- Yler^QOXm
ruge.

ten. De Heer Linn^üs heeft 'er, als nooit te pl lxl

vooren afgebeeld zynde , de nevensgaande Fi-
ig

'
4%

guur van in 't licht gebragt.

Deeze heeft den Kop platagdg, met de gaa-

ping van den Bek wyd , het Lyf eenigermaate

hooger dan breed : het Kieuwen - Vlies met zes

Beentjes, die zeer zigtbaar zyn. Op den Kop

zyn vier Hoornagtige by uitftek ruuwe Bul-

ten of Knobbels, in 't vierkant geplaatft, en

bovendien komen een menigte Beenige Stekels

uit de Beenderen, zo van de Onder, als Boven-

kaak, voort. -Het Kieuwen-Vlies heeft 6 Straa-

len , gelyk in alle Soorten van ditGeflagt: ook

vindt men verfcheide ryën Tandjes, zo in de

Onder- als Bovenkaak. Boven de Zydftreep

loopen wederzyds, langs de Rug, twee ryën

van kleine ruuwe Knobbeltjes. De Huid daar

tuffchen is ongefchubd en glad: de Kleur nu

grysagtig, dan donker, met zwarte dwarsftreep-

jes op de Zyden: de „uik wit: de Vinnen dik-

wils

(2) Cottus Verrads quatuor Capitis Ofleis. Faun Suec*

275. Syfl. Nat. VI. pag. 47. T. 4. f. 3. Muf. Ad. Fr. U

»# 70. Tab, 32. f. 4. Cottus fcaber, tuberculis quatuor CCh>

piformibus in medio Capitc. AJfct/Gj*»- 48. Sptc. 84.

&. DE*!,. VU. STUK* ï 4
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IV. ^^s getekend met zwartagtige Vlakken. JTUe

j(Udrel. van de Rug hebben gemeenlyk , de voorde 9 %

xx
- de agterfle 14 Beentjes: de Borftvinnen 17 of

tW&:> Iö > de Buikvinnen 4, de Aarsvin 14, deStaaro

vin 12 Beentjes of Siraalen. 'c Getal der Wer-

velen of Graatea van de Rug is veertig.

Dit Vifchje, dat zig onthoudt in de geheele

Qoftzee , zelfs in de Bothnifche en Finfche Gol-

ven , aan de Eilanden Gothland en Alandj

paart tegen 't end van December: het leeft vaa

Diertjes 3 die Zee - Piflebedden genoemd wor-'

den,

111. (3) Knorhmn, die de Keel met lapjes gebaard
Qrunnims.

^eiHndifche . heejt , bet Lyf naakt.

Deeze zou eigentlyk Knorhaan of Rnorrepot

genoemd mogen worden ; dewyl hy , gevangen

wordende, een knorrend Geluid maakt. Ook

yerbeeldt men zig , dat het de Knorhaan zy van

JS
Ti£UWHOFF , dien de. Brafiliaanen Nigid hee-

ten. De Heer Gronovius (lelt hem voor, by

den naam van ongefchubde , bonte Cottus, die de

* Qnderkaak langer dan de Bovenkaak en zeer ge-

haard heeft. Dpor zyn Wel - Ed. wojdt zoda-

nig een Vifchje befchreeven uit Brafil, van zes

of zeven Duimen lang, dat plat eq breed vaa

KoP>

(3) Cottus Gula ramentis villofa , Corpore nudo. Muf
Ad. Fr. II. Varietas alfa. ibid. Cottus alepidotus varius , Maxil-

la inferiore longiore multum cirrata. GRON. Muf I. n. io6«

Nigui. Marc&R. Braf 17S. Gallus grunniens. WiLL. Uht*

App* T; 4/ f,. 1.
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Kop , wyd van Smoel , hoog van Rug en breed f 1Y«

van Buik. is-, hebbende het Lyf Spilrond :

Afdeel*

;
de Kleur roodagtig bruin en witagcig bont en hoofd-
vqil 1 de Zydftreep beflaande uit enkele stuk.

gaatjes. In de Rugvin telde hy 25 Beentjes ^

^aar van de drie voorften kort en fcherp : in

de Borftvinnen 23 ; in de Buikvinnen 3 : in de

4arsvin 19 en 15 in de Staartvin. De Tellin-

gen, die men van dergelyke Vifchjes in Swee-

den gedaan heeft , verfchillen merkelyk, In
5

c

Werk van Seba vindt men de Afbeelding van

deezen Knorhaan (*) , die , zo getuigd

wordt, 't zy gebraden of gekookt, zeer fmaa-

I^elyk is.

(4) Knorhaan , [die den Kop met Streepen en

het Lighaam met Zaagswys getande Schab-

hen gedekt heeft, de Zydjlreep verbeven.

In deeze , wiens Woonplaats niet aangete-

kend wordt, ftelt Linn^eus het getal der Straa-

ten in de Kieuwen - Vliezen 7, in de Rugvin-

nen 9, 11, in de Borftvinnen 2 , in de Buikvin?

nen §, in de Aarsvin 11 en in de Staartvin 12.

'tBlykt klaar, dat hy, wegens de Zaagswys ge-

tande Schubben , dep bynaam van de ruims

draagt.

(5) Knor*

(*) Thsf. III. Tab. XXVIII. Tig. *.

(4) Cottus Capite ftriis Corporiscfue Squamis ferratis 3
li-

aea laterali elevata. Syft. Nat. X*

' LDexl. VII. Stuk. T'J

IV.

Scaber*

Ruuwe.



IV.

Afdeel.

Hoofd,
stuk,

Scorpius.

Donder-
padde.

pk lxl natuurlyk

2pg Beschryving van
(j) Knorhaan met veele Stekels aan den

Kop , hebbende de fiovenkaak een weinig

langer.

Deeze wordt Scorpius of Scorpius marinus 9

dat is Zee • Scorpioen , by de Autheuren gehe-

ten , en onder deezen naam , doch gantfch niet

by Johnston afgebeeld. De Ne*

derlanders noemen hem Donderpadde , volgens

den Heer Gronoviüs ; doch volgens Artedi

Potshoeft , en volgens Willoüghbv Potshoeft.

Miffcliien is dit laacfte, by verbaftering, af-

komftig van Paddehoofd ; dewyl de Kop naar

dien van een Pad gelykc. Ook zweemc de gedaan-

te eenigzins naar de Vorfchen - Poppen. Van

de Engelfchen , in Cornwall, wordt dit Vifchje

Father -Lasher, dat is Vader Geeffelaar, gehe-

ten : de Sweeden noemen het Rotjimpa , Skrdbm

la en Skjalryta ; de Deenen Ulka , de Holfteiners

Wulh> zegt Artedi. Ik verbeeld my., egter,

dat die Vifch , welken de Heer Pontoppidans

onder den naam van Ulk befchryft , tot het vol-

gende Geflagt behoore.

De Heer Gronoviüs betrekt tot deeze Soort

den Virginifchen Scorpioen , welke in het Werk

van - WiLLOUGHBY keurlyk is afgebeeld (*):

doch,

(s) Cottus Capite fpinis pluribus, Maxilla fuperiore pauto

longiore. Syfi. Nat. X. Ulka. h. Scan. n$. Cottus alepi-

dotus, Capite, polyacantho, Maxilla fuperiore paulo longiore.

ART. Gen. 49. Syn. jj. Spec. 86. Faun. Sue*. 280, Mufm
<4d. Fr. I. p. 70. GRÖN. Muf. I. n. 104..

(*} Scorpius Virginianus. WiLL. Icbtb. Tab, X. f. i$*
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doch die verfchik merkelyk van onze Donder- IV;

padde; alzo de Rugvinnen, in dezelve, van el-
Afdeei^

leander afftaan:' hoewel hy anders, in gedaan- j^f* ,

te en gevlaktheid , zeer naby komt aan stuk*

myn Voorwerp, naar 't welke de Afbeelding

gemaakt is 5dat in 't getal der Beentjes van de Vin*

nen meeft overeenftemt met de Telling vaa

gemelden Heer , welke wederom eenigermaate

verfchik met die van den Heer Linn^us*

Willoüghby getuigt, dat de Donderpadde,

die men in Cornwall, fpottende, Father Lasher

poerat; de langte heeft van een half en fom?

tyds drie vierden Voets. Myn Vifqbje is ag|

en een half Duim lang : het heeft de gaapïng

van den Bek meer dan twee Duirden wyd , ea

de
v
Borftvinnen zyn twee Duimen uitgeflreku

In de Rogvio , die uit twee deelen beftaat 3

welke byna van elkander afgezonderd zyn, tel

ik in het voorde deel 8 fcherpe, in het agter-

fte 14 flappe Beentjes ; de Borftvinnen hebbea

15 , de Buikvinnen 3 , de Aarsvin 9', de

Staartvin 11 Straalen. ,

Dit Vifchje komt , ten opzigt van de ge-

daante 5 veel met de voorigen overeen. Het

ontbeert , egter , die vier Hoornagtige Knob-

bels van de tweede Soort, en de Bandjes van

de derde. Ook maakt het uitfteeken van de

Bovenkaak , voorby de Ctederkaak , een aan-

merkelyk verfchil. De Kop is met verfcheids

doornagtige Stekels gewapend , van welken 'e*

"wederzyds drie 9 zeqr regelmaatig , geplaatft

1. df.el, vu. sxus. zyn $
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1V#
zyn, aan de kanten van een wyde Groef of

Afdeel. uitholling, tuflchen de Oogen* De Kleur is

XX. rosagtig bruin en vuilwit gemarmerd, inzon-

stuk/ derheid op de Rug en Vinnen , uicgenomen aan

den Buik , die geheel wit is. Men vindt het in

de Noord- en Ooftzee, en het wordt van den

Gemeenen Man gegeten.

VI. (6) Knorhaan , die glad van Lyf is , met twee

Géh. Doornen op den Kop.
Govie.

£ M

Dit is de Cottus der Ouden, dien men ook

wei Capitatus of dik-Kop , en Gobio fluviatilis

Capitatus >dat is dik-Koppige Rivier-Govie s ge-

noemd vindt. De [taliaanen geeven 'er, om
die zelfde reden , den naam van Capo grojjo aan

,

en de Engelfchen dien van Bullhead of Stieren-

Kop ; anders ook van Millers- Thumb of Mo-

lenaars Duim : de Sweeden dien van Sten-fimpa

of Stenlake. Die laatfte naam is, buiten twyfel

,

van de Levenswyze afkomftig: want dit Vifch-

je verfchuilt zig doorgaans onder Steenen, op

den Grond van Beekjes en Rivieren , maakende

aldaar zyn Ncrt en broedende zyn Eijeren,

zegt LiNNiEüs. Anderen getuigen , dat her

Wyfje onmaatig zwelle door de Kuit, welke,

op de Borft Klootswyze vergaderd , zig als

twee
i

(£) Cottus lacvis , Capire fpinis duabus. Syft. Nat. X.

Cottus alepidotus glaber , Capite diacantho. Art. Gen. 43.

$yn. 76. Spec. %i. Faun. Suec. 279. Uranofcopus CapitC

utrinque monacantho. Gron. Muf. II. N. 166. Gobio

fluviatiüs capitatus. WiLL. p. 137. Tab. H. 3. fig. 3.
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tvtfëe Prammetjes vertoont , bcflooten zynde in IV;

een zeer zwart Vlies. Het heeft de langte van Afdeew
> YY

vier of vyf Duim, zelden van een half Voet. „ *
: HOOFD-

Te Fablun vondt men 'er een van twee Duim stuiu

kng-, genaamd Slagg - Simpa , dat. naauwlyks

van deeze Soort fchynt te verfchillen, wier al-

gemeene Woonplaats is in de Rivieren van Eu-

ropa.

De Heer Gronoviüs waarfchouwt thans , dat

men deezen Knörhaan niet verwarren moet

met zyne derde [eerfte] Soort van Sterreky-

ker, naar welken hy in gedaante zeer gelykt

,

en waar toe dezelve , te vooren , door zyn Wel
Ed# was gebragt geweeft. Het Vifchje , dat

door hem thans, uit den Donau afkomftig, als

deeze Soort voorgefteld wordt (*) voert by

Klein den naam van Percis , die groot van

Kop is, glad en Kort van Lyf , met den Kop

,

in de Jongen , grooter naar evenredigheid

van het Lighaam ; de Onderkaak langer en

Afchgraauwagtig ; de Rugvin en egaale Staart*

vin met verfcheide bruine Stippen getekend: de

de Oogkring wit, in een breede zwarte cir-

kel : 't getal der Vinnen zes. Andere Soorten,

van dit Geflagc ^ hadt deeze Heer Coryjlion ge-

tyteld.

(*} Cottus alepidotus; Capite plagio-plateo, lato, oBtufb

utrimque manacantho. Zoóph. Gron, Jafc. I. p. 79. N,

*70,

* Cl f
ï. J>EII.. VII. STUK* XXL



302 B E S C H R Y V I N G V A J*

Afdeel.

XXL XXL HOOFDSTUK.
Hoofd-
stuk. Befcbryvïng van

9

t Geflagt der Zee - Scorpioe-

nen, wegens hunne Scekeligheid dus genaamd y

tot welkende Noorfche Zee-Ulk, en Bengaal-

fche Tover - Vifch , fchynen te bebooren.
'

|tider den naam van Scorpcsna, die door de

Ou den reeds aan zekere VifTchen gegeven

was , welken laater Autheuren Scorpius marinus

of Zee - Scorpioen getyteld hebben , komt

dit Geflagt voor. De Kenmerken zouden be-

flaan, in een groote Stekelige Kop, de Oogen

digt aan elkander: Tanden in de Kaaken* het

Gehemelte en de Keel : doch dit wordt ook in

veelen van 't voorgaande Geflagt gevonden.

Dat in het Kieuwen - Vlies zeven Straalen zyn

,

en maar zes in dat van den voorgaanden , komt

my voor als een fyne onderfcheiding. De
Baardjes , die 'er aan den Kop der Zee*Scorpioe-

nen zyn, maaken wel het duidelykfle verfchil

iuet de Knorhaanen uit.

In dit geflagt zyn maar twee Soorten, een

kleine en een groote, als volgt.

lm
(i) Zee-Scorpioen met Baardjes aan de Oogen

*££ •

m N™gaten.
Vin-

(i) Scorpsna cirris ad Oculos Narèique. Syft. Nat. X, Gen*

137. Zetis cirris fupra Oculos & Nares. Muf. Ad. Fr. I. p.

<5g. Scorpaena pinnalis ad Oculos & Narcs. Art. Gen. 47..

$y*** 75. Hasselo^. hin. 330. Scorpius minor & Scorpsna*

WlLL. p. 331. B-AJ. p. l*a.
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Vinnetjes by de Oogen en Neusgaten, hadt IV»

Artedi aan deezen töesefchreven : Spiegelvifch
FDEfi**

XXI
met Baardjes boven de Oogen en Neusgaten., ?|qq^L

hadt Linn^üs hem , in de Befchryving des stuk.

Kabipets van den Koning van Sweeden, gecy-

teld. Die byhangzels onderfcheiden hem ge-

noegzaam van onze vyfde Soort van Knorhaa-

nen : doch het is zonderling , dat fommigen de*

zeiven geenszins by de Oogen, anderen in %

geheel niet vinden (*). De Kop is , inzonder-

heid op> de Kieuwendekzels , zeer ilerk ge-

doomd ; gelyk de Heer Gronovius dit in een

Voorwerp van den Heer Vosmaer , uit den

Atlantifchen Oceaan , waargenomen heeft ;
9

t

welk zeer naauwkeurig van hem befchreeven

wordt (f).

Zyn wel . Ecf. heeft deeze beide Soorten thans

betrokken tot het Geflagt der Baarfen , noe-

mende deeze: Baars met iéne Rugvin , den Kop

Kuilagtig) gedoomd, ongsfcbuM: dm Bek onge*

kwveld ; Baardjes aan de Oogen 3 aan de zydenvan

't

(*) ïn het onderfte Kaakebeen zyn veele kleine Baardjes

Sn in het bovenfte eenige weinigen. Ook ileekt een enkeld

Baardje , van vooren , aan weerkanten van het Nensgat uit

;

maar langs de Zyiyn ziet men zéér veele kleine. Doch,

daar is 'er geen omtrent de Oogen, Seba. Tbef, III. p, 79.

Tab XXVIII. N. 2. Ook wordt tot deezen, van den Meer

Gronovius, betrokken die Vifch, weiken de Heer KleïH
genoemd heeft, Coryftion fordide flavefcens , unica

y
parurn in~

,
terrupta , Firma Dor/alt , Caput crebris Spinis horridum £y ru-

gofum , appendlcibus carens ; dat is
y

zonder Byhangzels*

KLEIN. Miffl IV. p. 47. N. 13.

(f) Zoóphyl. Gron. Pafc. I. p. 87.

2, DEEL, VU. STUK,
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Be'schryvUg van

IV. 't Lyf en den Kop. Doktor Hasselquist, die

Afdejül. '

er cen 9 in de Haven van Smyrna gevangen zyn.

fXXI. ^e, befchryft; vondtdaar in veele Scherpagtige

stuk/ Doornen over den geheelen Kop verfpreid , en ,

boven de Oogen * twee verheven bultjes , half-

rond en ongelyk , waar onder twee andere klei-

nere waren : een Kuil tufTchen de Oogen, die van

onderen driehoekig , van boven langwerpig was:

twee kleine Vliezige Vinnetjes by de Oogen

,

en andere kleinere nevens de Neusgaten: een

driehoekig Knobbeltje boven de Bovenkaak : de

Neusgaten naaft daar boven , beneden de Oo-

gen, taamelyk groot en rond. De Kieuweü-

dekzels waren ook zeer gedoomd (*).

stekeüghtid* De Stekeligheid van den Kop heeft aan-

leiding gegeven om deezen Vifch Scorpioen te

noemen ; te meer , dewyl deeze Stekels niet

minder Venynig geagt werden door de Viflchert

aan de Middellandfche Zee, dan die van den

Pieterman door de Nederlanders en Nooren.

Rondeletïüs verhaalt * dat een Jongen, door

zulk een Scorpioen , terwyl hy denzelven in zyn

Voorfchoot wilde doen, op een deerlyke wyze

gedoken zynde, van hem geholpen ware met

'er op te leggen en doorgefneeden Barbeel cö

de Lever van den Scorpioen zelf; gebruiken,

de, aan den omtrek van de Wond, geftooten

Maftik. Dus werdt die Jongen door hem gene.

zes*

(*) ïïeifc narfj païajtina. Roft. 1762. p.378.
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£en , ten hy verhaalde zulks, om te toonen, IV,

tiat de Middelen, welken de Oudeb tot Tegen- ^ FDEE**

gift van den Scóïpioéhs- Steek opgegeven had* o
XXI'

den , goed en door Ondervinding beveftigd stuk*

waren.

Te Rome wordt deeze , die zelden zwaarder

dan een Pond fchynt te zyn, Scrofanello gehe-

ten. Hy is dbnker vuilgeel van Kleur, met

bruine Vlakken , het Lyf gedekt met kleine

Schubbetjes. In de Rugvin heeft Ha'sselqoist

geteld 12 Stekelige of fcherpe en 9 zagteStraa*

len; 16 in de Borftvinnen > 6 in de Buikvin-

nen : in de Aarsvin 8 waar van 3 doornagtig *

en 13 in dé Staarcvio. De Tellingen van de

genen , die men in de Sweedfche Kabinetten

vondt, verfchillen daar van weinig*

(2) Zee - Scorpioen met Baardjes aan de Ónder- 1L

kaak. *zii

Deeze , dien de Heer Gronoviüs thans noemt

:

Baars met eene Rugvin, den Kop Kuüagtig, ge-

doornd , ongefcbubd

;

.
de Stadrt gerond ; de tip van

de Onderkaak met twee Baardjes gekneveld? heet

by de Ouden eigentlyk Scorpius , daar de voor*

gaande Scorpides öïScorpma, of kleine Scorpioen,

getyteld wordt. Deezen noemen de Vifch-

ver*

(2) Scorpsena cirris ad labium inferius. Syft. Nat. X»

Scorpacna tota rubens , cirris plurimis ad Os. ARt. Gen. 47 ^

jSyn. 76. Scorpaena Capite cavernofo, cirris geminis in JVfaxiU

ja inferiore? Gro#. Muf I. N. 103, Scorpius major.,

WlLL. p. 331. RAJ. p. XfU
LDEEL. VU. STUK, V
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IV. verkoopers te Rome Scrofano , en daarom geeft

Afdeel. LiNNiEüS, miflchien, 'er den bynaam aan van

^XI - Scrofa, dat een Zeug, en aan de andere dien van

stuk.
'

Poreus , dat een Mannetjes Varken of Beer be-

tekent. De ruige Vertooning , die zy maaken,

zal mooglyk aanleiding daar toe gegeven heb-

ben. Deeze wordt te Marfeille Scorpena gehe-

ten* Men agt den kleinen, op ver na, zo ge-

zond niet tot Spyze , als den grooten , die ook

menigvuldig voorkomt in de Middellandfche

Zee.

Deeze Soort van Zee - Scorpïoen is van de

voorgaande, daar in, zo men aanmerkt (*),

verfchillende: i. Dat hy drie- of viermaal zo

groot : 2. Dat hy geheel rood of rosagtig zy

,

maar gefprenkeld met zwarte Vlakken : 3. Dat

hy veele Vezels of Baardjes heeft, voorname-

lyk aan de Onderkaak, die den voorgaanden

ontbreeken , en fommigen ook aan de Boven-

kaak. 4. Dat de Kleur van de Lever hooger

zy en bykans Saffraangeel : 5. Dat de Kieu-

wendekzels, aan de hoeken, met Stekels be-

zet zyn. Omtrent de inwendige dcelen wordt

geen verfchil gevonden.

Noorfche ik vind my , met den Heer Pontoppidans ,

geneigd om te denken , dat de Vifch , die in

Noorwegen Ulk of Zee-Ulk wordt geheten, en

aldaar wel twee Ellen lang valt, deeze groote

Zee - Scorpioen zy. „ Het grootfte en aan-

zie^

(*) WILL, Pt/b. p# 33ï.
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# zienlykfte , of eigentlyk het haatelykfte [en IV<

„ affchuwlykfte] daar aan (zegt deoe Biffchop)
AvD&®"

,, is de Kop , wiens Smoel wel dé wydlè
i±om

'

Dd>

„ heeft van een half Elle; weshalve femmi- stuk*

„ gen hem Wydfmoel [of Gaapert] heeten,

%> en die zelfde naam wordt overdfagtig toege-

„ paft op fommige Menfchen , die met een o$~

„ gefperden Mond loopen é Aart het Lyf , daê

„ roodagtig is , heeft hy kleine Schubben , by«

>, kans als de Slangen. Langs de Rug ftaateen

„ fterke Vin, met fcherpe takken. Het ee-

m nigfte , dat men van deezen Vifch gebruikt , 'm

„ de Lever , die goede Thraan geeft» Hy ig

,5 zeer gulzig, verflindende niet alleen andere

*, Viffchen , van byna gelyke grootte als hy

5, zelf is , maar ook verfcheiderley Zee . Vo«

9, gels, inzonderheid Strand- Meeuwen eh Tei*

* ften * (*>

Op deeze Zee - Scorpiöenön laat de Heer Beftgartffche

Gronoviüs de befchryving volgen van eèa

Ooftindifchen Vifch, Ikan Sowanggi Bezat , of

de groote Tover* Vifch, by Valentyn gety-

teld, hem door den Heer Vosmakr medege.

deeld. Denzelven noemt zyh Èd. Ongefchubdè

Baars , met èéne Vin op de Rüg> den Kop KüiU

figtig en Knohbelig. In deszelfs Rugvin herfc

deeze

(*) &atutl$$i$. btmMoik. II. Th* p.jor,
Teiften , denk ik , zullen een foort van Fuuten of dergeiyke

£ee-Duikers zyn , die wel peeft bloot ftaan voo* de aanvaJU
len van den Vifch i

terwyl zy duikelen.

LttoÈLi VIL STUK. VJ
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IV. deeze Heer iets byzonders aangetekend ; 't welk
Afdeel. joor hem nog nooit, in eenige andere Vifch,

XXI. waargenomen was. Van de ruime Huid , naame
Hoofd- ° *

mjKe lyk,die de Beentjes der Rugvin bekleedt ,over-

Ipreid met Eeltagtige knobbeltjes 9 wordt het

gedeelte, dat de dertien voorftea bedekt, naar

de tippen der Beentjes toe verbreed , uitgefpreid,

en gaat over tot eene gelobde Kam. 't Getal

der Beentjes, in de Rugvin , was 20, in de

Borftvinnen 15, in de Buikvït\nen 6> inde

Aarsvin 9, en 14 in de Staartvin. Van die der

Rugvin waren 13 fcherp of Doornagtig. Dit

komt nagenoeg met de Tellingen van den Zee-

Seorpioen overeen.

Kaapfche.1 Een andere Scorpana , dieGRONovius noemt:

Baars met ééne Rugvin; den Kop wederzyds 9 bo-

ven de Oogen , viertandig : de Dekzels met twee

Stekels gefchubd : de Staart egaal: fchynt rner-

kelyk , in de Telling , met den voorgaanden te

verfchillen. In de Rugvin waren 26,Beentjes,

waar van 14 ftyf en fcherp: in de Borftvinnen

18; in die van den Buik 6, waar onder één ge-

doomd : in de Aarsvin 9 , van welken drie ftyf en

fcherp; in de Staartvin 12 Beentjes. Zeer naa

komt deeze , in het getal en de geftekheid van

de Beentjes of Straalen der Vinnen, met on-.

zen eerften kleinen Zee - Séorpioen , overeen»

Men vindt hem in Zee, by de Kaap der Goe-

de Hope.

XII,
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Afdeel.

XXII. HOOFDSTUK. *X3Öff
Hoofd*

Befèbryving van 't Geflagt dtfrSpiEGELvisscHEN, ^
TUK#

waar. toe de Weftindifche Zilver-Vifchjes , en

de Zonne-Vifch , anders ook Smid genaamd 5

betrokken zyn.

De naam van Zeus , op dit Geflagt toegepaft , Naam,

was by de Grieken den Opperden der

Heidenfche Godheden eigen. Pliniüs heeft

denzelven, zonder te melden, om wat reden,

aan dergelyk een Vifch gegeven. Ik geef aan

dit Geflagt den naam van Spiegelvisschen,

welken fommigen inderdaad voeren 9 en de eer*

fle Soorten .verdienen dien te regt.

Volgens LinisjEüs beftaan de Kenmerken, in Kenmerkeis

een op Zyde platten , van vooren fteilen Kop:

de Bovenlip met een dwars Vlies gewelfd : de

Tong Elsvormig. Het Kieuwenvlies heeft ze-

ven Loodregte Straalen, waar van de onderfte

dwars loopt. Het Lyf is famengedrukt of plat

op zyde. 't Gemelde dwarfe Vlies dient, zo

de Heer Gronovius verzekert 9 om de Boven-

kaak , welke deeze Viffchen naar welgevallen

uitfteeken en inhaalen kunnen , te verbergen.

Zyn Ed. merkt aan , dat zodanig een Vlies ook

in de Baarfen*- Spaaren en andere Geflagten te

vinden , en -derhalve t'onregt voor een onder*

fcheidend Kenmerk opgegeven zy ; weshalve

van hem , de Bek aan de tip des Kops , en zeer

h deesl. vni'STUK. V 3 kleine
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IV. kleine Tandf-es, te hebben, in de plaats gefield
Afdeel

' wordt (**

Hoofd- 'c Getal der Soorten, welken Lixnjeus op.

stuk. geeft 9 is vier , waar onder de Weftindifche

Zilvervifchjes en onze Zonne -Vifch behooren.

i. CO Spiegehifcb met een gevorkte Staart , en

ziivav£'bje.
een neerleggende Graat voor de Aarsvin.

Onze Autheur betrekt hier toe het ongefchub-

de Zilverkleurige Ruïtvifcbje , va» Browne op

Jamaika waargenomen , met alle de Vinnen

kort. Het Voorwerp , dat door dien Heer , in

de Befchryving van het Kabinet zyner Koning-

lyk Sweedfehe Majefteit , afgebeeld is , hadfc

twee Graaten agter de Navel ; en fcheen , dus 5

eenigermaate overeen te komen met dat van

Seba ,_ genaamd ZilvQrverwige Cbatodon (*);

verfehillende ten minlte , door de konheid der

Vinnen, van de volgende Soort.. Het is Ruitag-

tig van figuur , gelyk de gewoone Weftindifche

Zilyervifehjes ,en Ziiveragt-ig van Kleur, 't Ge-

tal der Straalen, in de Vinnen , verfchilt weinig

met dat - van 't volgende.

CO spfa

i

-

(*) Éoophyl, Gron. Fo.fc. I. p. 9^.

(i
y Ze-.is Ca'jda 'bifarca ,'Sp^ia- ante Pfcinam Ani dèciinih

benïe. Syft. .Nat. X, Gen. 138. Khomopida , alepidpta, Ar-

gentea, Pimiis omnibus brevibus. Bjown. Jfm\
454-. Z^ji

Oauda &¥nrc*. Muf. Ad. Fr. I. p." 66. ¥aS: aXXI. £g. 9.

C\, Chxtodoa qiiavL\itii5, Ar^entsi oAoiis , aauieia* duojus
brev^us loco Pinnarum Veimalium prsdittis. Ss£. TUf.llU

f
/
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(2) SpiegeMfcb met de tiende Straal van de IV.

Rugvin > en de tweede van de Aanving lan*
Afdeeu

ger dan bet Lyf. ™£
STUK.

II.
De langheid van twee Straalen of Beentjes

der Vinnen , is het Soorcelyk Kenmerk van dit Gallus.

Vifchje , 't welk van de Brafiliaanen Abucatuja

en van de Portugeezen, in Brafil, Peixe-Gallo

of Haanvifchje geheeten wordt, Ikan Kapelle

is een Ooftindifche naam , welken Ruisch ge.

bruikt , en Valejntyn fchynt 'er , onder den

naam van Ikan batoe Jang Maba afing\ gewag van

te maaken. De naam van.Lune of Maan wordt

'er door du Tertre , in de befchryving der

Voor-Eilanden van Amerika , niet onaartig aan

gegeven : weshalve wy het Maanvifcbje noe-

men. Gemeenlyk worden zy Zilvervifchjes ge*

hetei*, en deeze naam voegt hun immer zo

wel , als aan die van de voorgaande Soort. Zie

hier de Befchryving , welke de Heer Grono-

viüs ons van zulk een* uit de Verzameling van

den Heer Vosmaer , geeft.

Hetzelve heeft Lyf en Kop dun en perpen-

diculaaar breed; de Rug en Buik zeer fcherp;

de Bovenkaak een weinig korter dan de Onder-

kaak : naauwlyks zigtbaare Tandjes in de beide

Kaa-

(2) Zcus radio Dorfali dccimo , Analiquc fecundo , Cor-

père longiofibus; Syft. Nat. X. Zeus Cauda bifurca. Art.

Gen, 35. Syn. 78. GRON. Muf. I. N. *o8. Rhomboida ma-

jor alepidota , radiis anterioribus PiniKe Dórfalis &Anllongis-

fimis. Brown. Jam. 455. Abucatuja. Marcgr. Braf x*i,

I. Deel. VIL Stuk, V 4



gi2 Beschryvino vak

IV. Kaaken: het Lyf glinfierend Zilverkleur ; de
Afdeel.

2ydftrecp krom , naarde Rug geboogen: eene

Hoofd- Rugvin, van 31 Beentjes, van weiken de ne-

stuk. gen voorften Doornagtig fcherp , de overigen

Maamychje.zwgü Van deeze laatften is het eerde als een

Borflel uitgerekt: de overigen zynveel korter;

de Borftvinnen lang : uit 20 Beentjes beftaan-

• de ; de Buikvinnen zeer lang en zwartagtig,

van 6 Beentjes. De Aarsvin heeft 20 Beentjes,

waar van het eerfte alleen fcherp en ftyf is, de

overigen zyn zagt en flap,. en het eerfte van

deeze laatften is als tot een Borftel verlangd

,

even afsf dat Beentje van de Rugvin, De Staart

is breed en zeerwyd gevorkt, hebbende 17 lang-

agtige Beentjes. De Buik, 'tuffchen de Aars-

en Buikvinnen , beftaat uit een enkel dun en

fcherp Been.,

?]. ixt. Ik vind aangemerkt, dat het een fmaakclyfc
Ftg, 6. geten Zy -

jn de Weftindiën, Ook moeten 'er

van taarnelyke grootte voorkomen, in welken

de Rug dikagtig is. Ik heb
a

er een van twee Dui-

men breed en drie Duimen lang , behalve deStaan;

Daar 't welke de Afbeelding is gemaakt. In 't

zelve is de Rug byna een vierde Duims dik: de

Straalen van de voorfte Rugvin zyn nagenoeg

twee Duimen, die van de Buikvinnen merke.

lyk langer dan de voorde Beentjes van de Aars.

vin. Deeze laatfte Vin heeft 19 » de Bord-

vinnen £0 Beentjes: de anderen heb ik niet

geteld,

(3) *****
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- (3) Spiegelvifcb met een geronde Staart > de iv,

Zyden in '4 midden bruin geoogd. Apdeel»

XXII.

Deeze is de Faber of Zee -Smid, en Gallus Hoofit-

tnarinus of Zee- Haan der Ouden , van fommi-
STÜK'

gen St. Pieters - Vifch genoemd ; als of de ronde Fabèr.

Vlak , op zyne platte Zyden , den Stater ver.
Zonne-vifch*

beeldde, dien de Apoftel Petrus in de Bek van

den Vifch vondt, welke door hem, op 's Hei-

lands bevel den Hoek in Zee werpende , met

den Hengel werdt opgehaald. Wegens die

zelfde Vlak wordt hy , van de Katwykers f

Zonne - Vifch geheten , zegt Gronovius. In

veele deelen van Italië noemt men hem , nog

hedendaags, Pefee fan Pietro, Citula en Rotida j

in- Dalmatie Fabro; 't welk de Ingezetenen aft-

leiden van de Smids Werktuigen , die hy aan 't

Lyf féhynt te hebben, doch anderen oordeelen

het afkomflig van de Koperagtige Kleur: wes*

halve de Grieken hem x#Ajcw noemden. Dus

geeven de Franfchen 'er, nog heden, den naam

vdn Dorée , dat is vergulde Vifch aan , zo wel

als de Engelfchen, en de Spanjaarden noemen hem

Gal.

Het is een by uitftek breede Vifch, met hec

Lyf zeer plat,- overal even dik* en dus naar

eea

(3) Zeus CaucU rotundata, Lateribus rnediïs Ocello fufco,

Syji. Ndt. X. Zeus Ventre aculeato, Caüda'ïn extremo circi»

jiati. Art. Gen. $0. Syn. 78. Zeus Ventre aculeato, Caud4

xotundata. Muf Ad. Frid. I. p. 67. Tab. £XXL % z,

Gron. Muf I. N. 107. Faber fïve Gallus marinus. Wül*
JPJf. p. 294. R.AJ. Fifc, pk 99.

J.DV.TL. VII. S.TÜK. V 5
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IV# een Schol gelykende : doch niet op zyn plat

Afoeel, ZWemmende, gelyk zodanige Viflchen, en daar-

Hoofd-
om öok niet toc de Platvi ĉheD behooren.

stuk. de. Den Kop heeft hy zeer groot, met een

Zmm*rycb. vreezelyk wyde gaaping van den Bek: de Oo*

gm zyn groot , met wyde Appelen en geele Krin-

j de Neusgaten ftaan digt aan de Oo-

geii. De Zyden zyn Olyfkleur , met witagtig

blaauw verfcheidelyk befprengd of gemengeld.

In 't midden van ieder Zyde vertoont zig een

fönde zwarte Vlak , ter grootte van een Zefl>

half. De Vifch heeft kleineSchubben*kleineTand-

jes, en bovendien ruuwe Beentjes in de Keel,

Op de Rug zyö twee Vinnen , waar van de

voorde ro Beentjes heeft
5

die ftyf zyn 9 met

fïappe Straaten daar nevens 3 die verder uirioo-

pen met het Vlies , 't welk aan deeze Vin de

gedaante, van een Zeiden geeft. De agterfte

Rugvin heeft 24 , buigzaame , Kraakbeenige

Straalen 9 waar van de twaalfde de langde is.

De Staartvin » uit 15 takkige Beentjes bedaan.

ée, heeft eenen ronden Omtrek aan 't end. De
Borftvinnen hebben ieder 14 Straalen, de Buik-

tönneg 7; zynde daar van de eerde of voor-

lyfcfte ftyf , Béénig en Graatig* de andere zes

Kraakbeenig en buigzaam. De voorde Aars-

vin heeft 4 ftyve, de agterde 22 flappe Straa^

len. Voorts zyn 'er aan den wortel der Rug-

€t\ Aarsvinnén, wederzyds, zekere Doorutjes,

aan dien der voorden enkeld, aan dien der ag*

terden dubbeld ; ook vindt men twee ryëa

Doorn-
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Doorntjes, die van de Kieuwen naar de Buik- IV.

vinnen , en verder naar de Aarsvin , langs de
FDEEL*

fcherpce van den Buik , zrg uitftrekken ; en n0oF^
verfcheide Stekels agter aan den Kop» stuk.

Met deeze BefchryviDg der Geftalte* uit bet^«-^M
Werk van Willoüghby ontleend , komt nage*

noeg overeen die van den Heer Gronoviüs,

door wien de Zonne-Vifch aldus befchreeven

wordt (*). Het Lyf is hooger dan breed„

breed, ovaal en zeer plat; met kleine Schub*

betjes gedekt ; aan de Wortels der Rug- en

Aarsvinnen met tweepuntige Stekels gewapend,

aan den Buik geharnafl: met uitermaate harde

Doornagtige Schubben , en op 't midden der

Zyden met een ronde zwarte Vlak getekend.

De Zydftreep is zeer gekromd en komt digü

aan de Rug met haare kromte , (trekkende van

den Kop byna tot aan de Staart, en dan regt

in de Staart voortloopende. De Kop groot,

wanftaltig ; met den Bek aan de tip ; de On-

derkaak veel langer dan de Bovenkaak , en klei-

ne Tandjes in beiden. De voorfte Rugvin is

groot en zeer Vezelagtig 3 beftaande uit 10

driehoekige zeer fcherpe Beentjes , met een

zwart Vlies aan een verknogt : de tweede heeft

20 of 21 weerlooze flappe Beentjes. Zy ftrekt

zig van de voorfte tot aan de Staart uit. De
Börftvinnen hebben 13 enkelde Beentjes , de

Buikvinnen 7 , waar van de voorden Dóorn-

agtig

(*) Muf. hhth. Tom. I. p. 47,

LDeel. vu. Stuk.
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IV, agtig zyn. Deeze laatften zyn onder de Keel,

Aj?deel.
djgj;er aan den Bek dan de Borftvinnen

, ge-

^
CXI1

* plaatft, De voorde Aarsvin , digt ageer de Na-

stok. vel, die in 't midden des Lighaamsis, befiaat

&<mne-nfef>.uk 4 ftyve gedoomde, driehoekige Beentjes,

met een zwart Vlies te famen gevoegd : de ag-

terfte,die zig tot aan de Staart uitftrekt, heeft

22 enkelde, weerlooze en flappe Beentjes: de

Staartvin , rond van omtrek en groot , heeft

14 getakte Straalen (*).

Gebruik. . By de Ontleding wer.de de Rob vol Smelten

gevonden. Men heeft 'er gezien van zeven-

tien Duimen lang en zeven Duimen breed. Aan

de Kuften van Engeland niet alleen , maar ook

in de Noordzee, wordt hy dikwils gevangen %

zo wel als in andere deelen van den Oceaan*

Men telt hem onder de eetbaare niet alleen,

rnaar onder de fmaakelyke en gezonde VifTchen*

Salvianps verhaalt > dat de Zonnevifch, van

wegen de dunheid dcsLighaams niet wel gebraden

kunnende worden ; 't zy gebakken en met Ver-

juis en Oranje-Appelen Sap befprengd , of in

half Wyn en Water gezooden , en dan
v met

Olie, Zout en Speceryën toegemaakt, voorge-

zet worde. A^drovandus zegt, dat men hem

in de Kriften Kerken plagt op te hangen; waar*

fchynlyk wegens die fchoone Vlakken op de

Zy.

,

(*) In een verfche Zonne-Viich van ons Strand, die 10

puimen lang is en Goudkleurig; my door den Heer W. van

derMeulen bezorgd, vind ik alles nagenoeg met deeze Be-

fchryving overeenkomftig.
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Zvden 9 welke de indrukzels zouden zyn der IV.

Vinseren van St. Kriftoffel: weshalve men hem Afd£EL*

XXII
ook St. Krifloffels-, zo wel als Sc, Pieters- Vifch, hoofd-
genoemd heeft, stuk.

Ik geef hier de Afbeelding van een Zonne- ^.
LXL

Vifch , welke my door den Heer Doktor van

Hagen, uit zyne Verzameling van Natuurlyke

Zeldzaamheden , daar toe verleend is (*). Die

Voorwerp heeft de langte van vyf en de breed-

te van drie Duimen. Zo veel ik door het Glas

heen kan oordeelen,komt hetzelve naad met de

voorgaande Befchryving overeen ; hoewel de

Vifch niet Olyf-, maar wit of Zilverkleur is,

roodagtig aan den Kop of Rug, gelyk de vol-

gende , tot welke Soort ik hem egcer niet heb

kunnen brengen.

(4) Spiegelvifch met een gelyke Staart , bet Lyf *v.

roodagtig. Zee-Zwya,

Men houdt deezen voor den Aper van RoN-

deletiüs , dus genaamd , om dat hy op de

Rug als Varkens Borftels draagt en lang van

Snoet is , of met den Bek opwaards geboogen

:

ge-

(*) Zulks was te meer noodig , om dat men in een on-

jarigs uitgekomen Werk de Mola van SALvtfANUS , die fom-

tyds de Maan (Luna) en van de Engelfchen the Sunfisb ge-

heten wordt, met onzen Zonne-Vifch zodanig verward ziet,

dat niemand in ftaat is, om eenig denkbeeld daar van op te

maaken ; terwyl de Befchryving niet het rainfte met de Af-
beelding ftrookt.

(+) Zeus Cauda aequali , Corpore rubente. Syjï. Nat. X
Zeus Cauda aequali totus rubens , Roftro reflexo. ART. Gen,

50. Syn. 1%. Aper Auth rum. WlLL. p. 296. RAJ. p. $&„

I. DF.EL. VM. STUK.
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IV. gelyk Artedi zegt : weshalve ik hem Zee.
Afdeel. Zwyn noem. Te Genua wordt hy Strimle,
XXII.

te Rome Riondo geheeten. Hy onthoudt zig
Hoofd- ^
stuk. naby den Grond der Zee , en wordt daarom

zelden als na een fterke beroering der Wate-

ren , door Stormwinden , gevangen. Of het

de K&7r£og der Ouden zy , die een knorrend

Geluid maakte, fchynt zeer twyfelagtig.

Dit Vifchje is ongelyk kleinder dan de

Zonnevifch , doch van de zelfde Geftalte.

Nooit hebben wy het grooter gezien dan vier

Duimen 9 zegt Willoüghby. De Kleur is

rood ; het Lyf bekleed met Schubben , die ruig

of Hairig gerand zyn, en daarom ruuw op 't

Gevoel : de Bek fcherp een weinig opwaards

geboogen : de Staart geenszins gevorkt , aan 't end

hoogrood. Twee Rugvinnen zyn 'er , waar

van de voorfle 9 ftyve, fterke Stekels heeft;

de agterfte 23 flappe Beentjes. De Borftvin-

nen hebben 14 Kraakbeenige Straalen, de Buik-

vinnen 6, waar onder één ftyf en fcherp: de

Aarsvin 26 9 van welken de drie voorften kórtft

en Doornagtig. Het wordt, aan de Engelfche

Kuft , of niet gevangen of wegens zyne klein-

heid van de VifTchers weg gefmeeten.

XXIII. HOOFD-
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m
AfVEEU

XXIII. HOOFDSTUK. XXIIL
Hoofö.

Befchryving van 't Geflagt der Platvisschen , stok*

waar in de gewoone Europifche, Schol, Both*

Tong, Schar, de Heilboth, Tarboth, Griet *

Kaan , benevens de Scharretong , en veele uit»

beemfcbe , onder welken eenigen aartig geflippeld

en geftreept zyn.

TTve Geflagtnaam van Platvisschen kan met Naun.

-*~^ zeer veel regt gegeven worden aan die 9

welken men, in de oude Verdeeling , door hun-

ne Platheid onderfcheidde , en Platte ViJJchen * * P&*

noemde, gelyk wy gezien hebben (*). Hecis ?

tevens de gewoone naam van dezelven , zo on-

der 't Gemeen , als by de Luiden , die met

Vifch te vangen en te verkoopen hunne Koft-

winning betragten. Van de Hedendaagfchen

worden zy begreepen onder den Griekfcheii

Geflagtnaam PleuroneStes'., die van het zwem-

men op de Zyde , of liever van het voortgaan

door de beweeging der Vinnen, waar mede

hunne Zyden bekleed zyn , afkomftig zal zyn.

De

(*) Blad. 64. Het is daarom, , myns oordeels , zeer dub-

belzinnig en oneigen, de Viiïchen, die Plapoplatei genoemd

worden , om dat zy breeder dan hoog van Lyf zyn , Plat
te.heeten , en , in tegenftellin^ daar van, de Cathetoplatei ,
die hooger zyn dan breed, RANK. Een klein, en naauw-

lyks op 't oog gewaarwordelyk verfèhil, zou dus een Vifch

van rank
, plat , en van plat , rank maaken. Wy zien , in-

derdaad, dat de Ouden naauwkeuriger en bepaalder gewecH
j&yn in hunne onderfcheidende Benaamingen,

I.DEEJL. VIL STUK,



320 BïSCttlT VING VAN

IV. De Heer Klein , evenwel, heeft deeze Vis*

Afdeel,
fchen hy de voorheen gebruiklykcSoortnaamen,

XXfIÏ
- van Patfer* Solea , Rhombus , enz. onderfchei*

Hoofd- ^

stuk* den.

Kenmerken. De Platviffchen verfchillen van alle anderen,

door de beide Oogen te hebben op de eece

zyde van den Kop , en het Lyf aan de eene

kant, die de bovenfte is, gekleurd, aan de an-

dere bleek of witagtig; als ook door fcheef te

zwemmen. Hier voegt Linis^üs by , dat zy

ïo het Kieuwen - Vlies van vier tot zeven Straa.

iea hebben; doch de Heer Gronoviüs merkt

aan , dat hy nimmer dit getal van Beentjes daar

in heeft kunnen vinden : fchryvende 'er zes aan

deeze VifTchen toe , door welken het Kieuwen-

Vlies , dat onder de Dekzelen bedekt is , we-

derzyds geftevigd wordt; indien ik zynEd. wel

begryp (*). 't Gaatvaft, (zoo hy aanmerkt),

dat de witagtige of bleeke Zyde altoos zonder

Öogen zy: doch men kan niet zeggen, dat

die Zyde attyd de zelfde is; dewyl 'er de Na-

tuur fomtyds in fpeelt. Nog minder algemeen

fchynt my het Kenmerk te zyn , dat de ééne

Zyde altoos bont zyn zoude. De Navel is zeer

digt aan den Kop.

lootten. Veele Soorten die ons bekend zyn , en zeer

menigvuldig gegeten worden, ja byna het ge-

heele Jaar aan onze Markten komen, zyn 'er

on*

(*) Membrana Branchioftega fub Opereulis conte&a Otfi-

culis fuffulta utximque fex. ZiiophyL Gron. fafc. I. p. jz.



dé Platvisschen, 321

zeflien van Linn^eüs begreepen. Van deeze IV.

hebben de twaalf eerften de Oogen aan de reg- _ *

ter, de vier overigen aan de flinker Zyde (*>
j]00FDI

Gronoviüs heeft lien Soorten van Pleurowttes stuk,

aangetekend.

1.

Achirus.
(l) Platvifcb met de Oogen aan de regter Zyde

het Lyf glad en geene Borjlvinnen* switmm*

Uit het voor eenige Jaaren uitgegeven Werk

van dien Heer is deeze Surinaamfche Platvifch

,

door onzen Autheur , in zyn Samenftel ge*

bragt. Dezelve heeft het Lighaam Ovaal, aan

de regter Zyde met kleine zwarte dwarsftreep-

jes getekend: den Kop aan de flinker Zyde

zeer gebaard ; de Zydftreep is regt :•'" de Rugvin ,

loopende van den Kop tot aan de Staart , heeft

60 Straalen; de Buikvinnen hebben 'er vier.

Deeze ftaan onder aan den Buik, kort voor de

Aarsvin , die 40 Beentjes beeft, en de Staarc

16 takkige. De Vinnen zyn aan de regter Zy-

de bruin, aan de flinker Zyde witagtig. De

geheele langte was zes, de breedte drie Dui-

men en een half. Men vangt deezen Vifch io

de Rivier van Suriname.

00 Pin*

.(*) Onze Autheur heeft hier den algemeenen Regel ge-

volgd, zonder op eenige fpeelingen der Natuur, die ook wel
eens de witte Zyde bont maaken , agt te geeven.

(1) Meurone&es Oculis dextris , Corpore glabro , Finnis

pc&pralibus nullis. Syjt. Nat, X. Gen. 139. Gkon. MhA Ï»

n, 42.

1, DSEL, VII. STUK, %
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IV. (2) Platvifcb met de Oegen aan de regtet

XXllU ^de
' ^et **$ ruuw ' ** Borfivinnen cdf

Hoofd- Draaden.

STUK.

11. Een omftandige Befchryving van deezen , die
Trkk9da^vm ,

t Eiland Amboina,in Ooftindie,herkomftig

Ambonfche.
js . worcjt jn >

c Werk van Arteoi gevonden.

Dewyl Linm-«us de Borftvinnen Vingers noemt

,

ziet men klaar de Afleiding van den priekfchen

Naam. De Kleur is y aan de ge-oogde Zyde,

donker grys of bruin 5 met donkerer Vlakken

als gefprenkeld ; aan de andere Zyde wicagtig

gry s. De Rugvin beftond uit ongevaar 53 Been*

tjes, de Borftvinnen, die naauwlyks zigtbaar

zyn , hebben 'er 4 3 de Buikvinnen 5 , de Aars-

vin 43 , de Staart 16. De middelfte munten,

in de twee laatfte Vinnen , door hunne langte

uit* Het Voorwerp was flegts derdbalf Duim

lang en één Duim breed.

(3) Platvifcb fnet de Oogen aan de regier Zy*

Lineatus. de , en zeven dwarfe Zydfïreepm.
Geftreepte.

Met

(z) Pieurone&es Oculis dextris , Corpore afpero, Pinnis

Peit-oralibus Filiformibus. Syft. Nat. X. Tleuronetes aspcr

caneicens
3

Pinnis- lateraiibus vix confpicuis. ART. Oen. ig.

Syn. 33. Spec. 60.

(3) PIëuronectes Oculis dextris «, Lineis lateraiibus feptem

transveriis. Syft. Nat. X. Pleuroneftes tuscus iubrotundus gla-

ber , lineis feptem nigris transverfalibus inter Pinnam Pe&ora-

lem & Caudam. BROWN. Jam. 445. PafTer lineis transverfis

notatus. SLOAN. Jam. IL p. 277. T. 246. f. x. RAJ. Pi/c

157. Pleuronecies oblongo-ovatus , Oris latere albo cirrofb »

Maxilla fuperiore breviore, Pinnis Pectoralibus nullis. Zooph.

Gnn. Fafc, I. N. 250,'
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Met regt kan men deezen de Geftreeptt Plat- IV*

vifch noemen , alzo hy zeven zwarte Streepbn
AFI?Ep>

overdwars heeft, tuflbhen de Borftvih en de
HooFI

**

Staart, naar 't gene Brown aanmerkt. Sloane stuk*

hadt hem flegts genoemd de Jamaikafcffè Schol

bet dwarè - Streepen getekend. Klein hadt

hem getyteld Rhonibötides met ies Streepen

overdwars, die de kromme Zydftreep verdèelen*

Gronoviüs betrekt deezen tot zyne voorgaan*

de Soort , boder den naam van langwerpig O-

vaale Platvifch, met de witte Zyde van deri

Bek gebaard , de Bovenkaak kortft en geenë

Bordvinnen. In de Ambonfche was de Bo«

ienkaak , met den Bek digt , wat langer dan de

Önderka^L

(4) Platvifch niet dè Oogen aan de regier Zy- J

J-
<

,

de , bet Lyf met vier zwarte plekken , die Ge-oogde,

in koitte Kringen ftaah , ge - bogd*

De gemelde plekken , naar die van dèö Zoü-

he- Vifch gelykende, gaven aanleiding tot deë-

ien Bynaarii* De Rugvin, welke 66 Straalen

heeft , is geplooid : de Borftvinnen hebben ie-

der 3 , de Büikvinnen o Beentjes; in de Aars-

vin zyn 'er 55 , in de Staart, die zwart ge-

bandeérd is, 14. Men vindt deèzën Platvifdi

ïh Suriname.

(4.) Flëurone&es Öculis dextris 9 Corpore Ocdiis 4 «ril

jiidibus albis. Syft. Nat. X$
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IV, (5) Platvtffb met de Oogen aan de regter Zy-
Afdeel» de, het Lyf met Stippen en halve Oogjes > die

XXIII. blaauw zyn , eefprenheld.
Hoofd-

j
'
6jr

STUK,

V.
Maanvormige en geftippelde Tong worde

Lunatus. deeze van Catesby , in zyne Befchryving der
Maanvormi-

NacuurlykeHiftorie vanKarolina, getyteld. De
zelve onthoudt zig, derhalve, in Noord-Ame-

rika.

VJ (6) Platvifch mt de Oogen aan de regter Zy-

Hippogios- fo^ het geheek Lyf glad.

Heilboth.

Deeze is een der bekendften, hoewel gantfeh

niec de gemeende en als de Reus onder de

Platviflchen. Men heeft hem, weleer, Hip»

poglojjas of Buglojjus getyteld ; het zy om dat

de Geitalte naar die van een Paarde- of OlTen-

Tong gelykt ; of liever , naar ik my ver-

beeld , om dat hy in grootte zo byfter uitmunt

by de Viflchen van dit Geflagt. Van Charle-

ton wordt hy genoemd Brittannifche Schol,

en de Gedaante zweemt , inderdaad , meer naar

die van een Schol of Both , dan van een Ton*

ge. De Engelfchen , in 't Zuider deel , noe-

men

(5) Pleurone&es Oculis dextris, punfèis Ocellisque dimï-

dlatis coeruleis fparfis. Syft. Nat. X. Solea lunata & puri&i..

ta. CATESB. Car. II. p. 27. T. 27.

(6) Pleuronecte Oculis dextris , Corporc toto glabro.

Faun. Suec. 302. Pleurone&es Oculis a dextra, totus glabcr.

ART. Gen. 17. Syn. 31. GRON. Muf. II. n. 158. Zóoph.

Gron. Fafc. I. N. 247. Hippoglofllis Rondeletii. Rat. p. 35l>

Will. p. 99. Pafler Brittannicus CHARL. Onom. 145, Nat.

Hift. von Norw. Tab. ad p. 247. ie. opt.
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men hem JSolybut of Heilige Both (waar van IV.

ons Heilbolb zal afkomftig zyn); ook welffe/.
Afdeel-

hut : die van de Noordelyke deelen , merken
«hq0FD1

het als een groote Soort van Tarboth aan. In stuk.

Sweeden heet men hern Halgflundra, in Dee- Heiibqth.

nemarken Helle - Flynder.

„ De HippogloJJus van Rondeleteus en Ges«

,, nerus (zegt de Heer Pontoppidaks), die

„ anders ook , [in Noorwegen] , Queue en

j, fomcyds Styving genoemd wordt , zweemt

„ naar een Both , zynde aan de ééne Zyde wit,

„ aan de andere donker en de Oogen aan de

„ ééne Zyde hebbende ; niet wederzyds ge-

„ lyk andere Viflchen. Hoe aanzienlyk groot

„ hy zy , is daar uit te befluitcn , dat hy een

„ groote Boot geheel bedekken kan , en dat 'er

„ een geheele, ja wel anderhalve Ton vol ge*

„ maakt worde met zyn vette Vleefch , wan-

3, neer men 't zelve aan Stukken fnydc en in 't

„ Zout legt. Hy leeft van anderen Vifch ,

„ inzonderheid van Krabben en Snottolfen.

39 By gebrek van Voedzel eet de een den an-

3, deren de Staart van 't Lyf , gelyk men dik-

„ wils gezien heeft. Hoe de Adelaar door hem

„ bedroogen en naar de diepte gefleept worde, .

„ hebben wy te vooren aangetekend (*)."

„ De Heilboth heeft, in zyne Staart , zo

„ veel kragt, dat de Viffchers zorg moeten

„ draagen , dat de Vifch daar mede niet aan de

„ bo»

(*) Zie het IV. Stuk deezer Natuurfake WftorU*

h DEEL. VII. STUK. X 3

Vangft.
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IV. 39 bovenkant van de Schuit kome , anders zou

Afdeel. ^ hy
>
cr de Boeiplank ligt afflaan , of zelfs

XXIXI.
,, het Vaardig omver fmyten kunnen. Zy ko-

^tükT 3? nien wei, op zekere tyden, nevens anderen

&fimh 9f Vifch onder 'c Land , inzonderheid in 't Voor-

„ jaar ; doch worden , met en benevens de

9, Leng, yoornaamelyk gevangen op Stor-Eg-

n geQ 9
'

c we ĉ een Zandbank is , die , voor de

5 , Scheeren heen * langs het Noorfche Strand

„ loopt. Men vangtze aldaar door middel van

$, het Gangvciad , dat k een menigte van lange

L Touwen , die ieder in 't by^onder met een

Jf
'

groote Hoek voorzien zyn , en op de Grond

3, zig uitbreiden , doch naar boven toe allen

S5 in een Hoofdtouw famenloopen, welks end

„ door een dryvendePlank of Boey wordt aan-

3, geweezen. Wanneer dit Gangpaad een

99 Nagt in 't Water i$ uitgezet geweeft, heeft

,, men hope, om 's morgens drie, vierof vyf t

s ,
van deeze groote Viffchen daar mede op te

f,
haaien* De Stukken van een Snottolf, in*

„ dien men die heeft , worden gemeenlyk „

95 voor Aas, aan den Hoek geiïagen."

Gcfcmik, 3 , Behalve het gene dat van de Heilbothen

3, in 't Zout gelegd wordt, fnydt men van de

s , vette Vinnen de bekende Raf, en van het

^ Vieefch de Rekel, die inzonderheid van An-

„ denaes en Tromefen in Noordland herwaards

„ naar Bergen gebragt en dan van hier verder

„ vervoerd wordt. De Franfchen , die onder

^ Terreneuf begonnen bebben Heilbothen te

van*
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, vangen, welken zy Flaitans noemen , ver- TV.

„ ftaan de Konft ook, om Raf en Rekel te maa- Afdeel»

„ ken. Men is met deezen Vangft niet langer jPo"'
9, gewoon aan te houden , dan tot St. Jan : de- stux.

*

„ wyl de groote Vettigheid van deezen Vifch JMWi

„ geen warme Lugt verdraagen kan (*)<.

Ik zal niet onderzoeken , of de Heilboth zy-

ne Oogen met een Vlies kan bedekken, om
door de Schuuring aan 't Zand dezelven niet te

befchadigen; dewyl de Natuur zelve daar voor

gezorgd heeft, met de Oogen aan den boven-

kant des Kops te plaatzen. Dat hy geen Lugt-

blaas heeft , gelyk alle Platvifïchen , is zeer

waarfchynlyk. Ook begrypt men ligt , dat hy

,

zo plat en breed zynde , met een zo kleine

Staart , niet veel voortgang maaken kan , in 'ê

Water. Voeg hier by de logheid , van wegen

zyne Grootte , die uitneemende is. Men vangt

er, in de Noordzee, van honderd tot honderd-

vyftig, en aan Ysland wel van vierhonderd Pon-

den zwaar. Klein geeft 'er de lengte van vier

Ellen aan (f)*

De Kleur der Heilbothen is; gelykerwys die Geftake.

der Platviflchen in 't algemeen s van boven don-

ker van onderen witagtig Hy heeft kleine

Schubbetjes , en nergens eenige rauwheid of

Stekeltjes , noch aan 't Lyf , noch aan de Vin-

oen. De Bek is , daarentegen , zo veel te meer

ge.

(*) Bztml ^ifb bon ^o?ta. II. Th.bl. 220.

(\) Paffer cubitos quatuor longus. Miff. IV. p. 33. N» 2»

I. Deel. VII. Stuk, X 4 ,
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IV. gewapend; zynde voorzien met 'een dubbelde
Afdeel.

ry van Tanden , die een weinig inwaards ge-
XXIU. ^.qj^^ en fGherp zyn ; hebbende ook, aan 'c

stuk» Gehemelte, twee ruuwe getande Knobbels , en

ïbtiboth* de Kieuwen zyn zeer ftekelig* In de Rugvin,

die boven de Oogen begint en byna tot aan de

Staart uitloopt, telde Willoüghby 105, de

Heer Groï?ovius 102 Beentjes, in de Borft-

vinnen 16, in de Buikvinnen 6, in de Aarsvin'

nen 78 en 19 in de Staart.

ïtigöwanden. By het naauwkeurig' openen van een Heil-

both , hier te Amfterdam gedaan , vondt men in

de Maag een zeer helder Vogt , dat Zoutig

was. Een dergelyk Vogt , doch bitteragtig,

leverde het Alvlees uit , dat vier zeer lange en

wyde , Klieragtige byhangzels hadc. De Ka-

naaien hebben oneindige Zydbüisjes , als de

blaasjes van de Longen der Kikvorfchen of de

hokjes van Honigraaten, maar fcheef en onre-

gelmaatig geplaatft. Het maakzel der Darmen

kwam volkomelyk overeen met het inwendig

maakzel dier Kanaalen. De uitgang van de

Galbuis werdt zeer naauw gevonden (*).

Tong»

viïp
(7) Platvifch met de Oogen aan de regter Zyde>

Scharrc- het Lyf langwerpig , glad, de tanden Jiömp,

de Staart rondagtig*

Zon-

(*) WlLL. Pi/c. p. *$>

(7) Pleuïone&es Oculis dextris , Corpore oblongo glabrö

Dentibus öbtufis, Cauda fubrotunda. Gron. Muf. I. n. 3p.

Il, p. iu ZoopbyL Gron. Fase. I. N. i$z.
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Zonderling is 't, dat onze Autheur een Vifch, JV.
v

die zo klein is als deeze, onmïddelyk op den Afdèêl*

allergrootsten der PlatvifTchen volgen laat. Nog u00F^
meer is het te verwonderen , dat de Heer Gao- stuk.

fovius deezen verwarren kon met de Heilbot- Sckamtmgy

hen , gelyk zyn Ed. zelf erkent. Maar 't al*

lerzeldzaamfte is, dat.hy in zyn laatfte Werk,

waarfchouwende , dat de Synonyma, in 't II.

Deel van fcyn Mufmim Icbtloyologicum aange* •

haald , moeten weg gedaan worden ; (alwaar hy

zulks gezegd had, ten opzigt van het I. Deel:)

nog de aanhaaling behoudt van de derde Soort by

Artedi, welke geen andere is dan de Heilbotb.

Hier uit is ook de verwarring, die men in het

vertaalde Stuk, genaamd Viffen van Nederland,

in het I. Deel der Uitgezogte Verhandelingen ,

bladz. 153 en 154, vindt, gefprooten : want

de oude Heer Dr. J. Fr. Gronovius , hadt die

Soort van Artedi , te regt , onze Heilboth
'

gezegd te zyn :.waar van in 't zelfde Deel,

bladz. 330 , de Kenmerken opgegeven wor-

den.

Wat Autheur 't woord, Cynogloja of Cyno-

glqffum, dat een Kruid betekent, 't welk men «

Hondstonge noemt , allereerft op een Vifch

toegepaft hebbe , is my duifter. Het worde

gebruikt van Gesnerüs en Rqndeletius, By

JüNius vindt men het Scharretong vertaald.

LiNNAüs ftelt de Woonplaais in de Zee, die

onze Stranden befpoelc. Zie hier de befchryving,

i.DifeL. vu. stuk, X j welke
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ÏV
welke de Heer L. T. Gronovius geeft (*)

Afdeel. van een Scharretong , lang ruim een Voet ea

XXIII. een vierde daar van breed (f).
Hoofd-

£je regter 2yde des Lighaams is uit den roo-

Stbrntlng. df» bruinagtig ; de flinker Zyde geheel wit. De

öogen ftaan aan de regter Zyde digt by elkan-

der , hebbende blaauwe Appels , in witte Krin.

gen. De Schubben zyn langwerpig rond , week

en effen : de Zydftreep is breed en glad , loo-

pende regt uit, op *c midden van de Zyde, tot

aan de Borftvin , waar zy zig een weinig ver-

heft. De Kaaken zyn, met den Bek digt, ge.

ïyk. Het Kieuwen- Vlies heeft , aan beide zy-

den, 6 Beentjes, die Spilrond en boogswyze

krom zyn. De Rugvin, die zig byna tot aan

de Staart uitftrekt , beftaat uit 112 Straalen,

welker middelden een Duim lang. De Borft-

vinnen hebben n , de Buikvinnen 6 Straalen.

Van deeze zyn , die aan de flinker Zyde , kor-

ter, dan aan de regter Zyde van den Vifch. De
Aarsvin heeft 102, de Staart 24 Beentjes. De
Navel is tuflehen de Buikvinnen , digt aan de

Kieuw-dekzelen. 't Getal der Wervelbeende-

ren was 65 > dat der Ribben wederzyds 11.

De-

(•*) Muf. lek. I. p. 14. N. 35?.

(f) Longitudo ad tatitudinem quadrupla, , zegt zyn Ed#

doch onmiddelyk daar boven blykt , dat de langte e'én Voet

eri 2 Duim , de breedte tnfFchen s en 6 Duimen zy. Hoe dit

overeen te brengen weet ik niet ; ten ware zyn Ed. een

Voetmaat gebruikte van ie Duinen.
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Dewyl nergens , tot nog toe , een Afbeelding, iv.

so 't my toefchynt , van dee^en Vifch was ge- Afdeel»

geven; heb ik de nevensgaande doen maaken XXIïI.

\t a 1 u-
Hoofd.

naar een Voorwerp , dat onlangs hier voor een stuk.

Scharretong verkogt is, en inderdaad, door de pi. lxii.

Kleur, merkelyk van een Tong verfchilt. Het *
is, naamelyk, zelfs aan de witte Zyde, rood*

agtig, en aan de andere zyde vaalagtig bruin,

Ik vind , egter , dat groote getal van Straalen

niet in de Rug- en Aarsvinnen ; ten zy ik eenige

dubbelde Beentjes enkel mogt willen tellen.

De Kop , is aan de flinker zyde , met kleine witte

Vezeltjes gebaard (*). Aan de regter zyde

heeft de Borftvin dergelylfe zwarte Vlak , als in

de gewoone Tongen. Myn Voorwerp is ruim

een half Voet lang en twee Duimen breed. Ik

heb hier zulke Tongetjes , veel kleinder zynde

,

gezien , die men wift dat uit Ooftindie kwa.

men.

(8) Platvifcb met de Oogen aan de regter Zy- pZlljk.

de, SehoU&

(*) De Heer Grgnovius (chryft zulks aan de gewoone

Tongen toe ,
gelyk wy in 't vervolg zuilen zien.

(t) Pleuroneótes Oculis dextris, Corpore glabro, tubercu_

lis fex Capitis. Faun, Suec. 301. h. Wejlgeth. 179. Pleuro.

nedes Oculis & tuberculis fex in dextra Capitis , lateribus

glabris, fpina ad Anum. ART. Qen* 17. Syn. 30. GRon. Muf.

I. N. 36. Pleurone&es Slatvar. It. Scan. 32*. Pleurone&cs

Ixvis , tuberculis poft Oculos , Cauda rotundata
% Dentibus

contiguis obtufis. Zöophyl. Gron. N. 24.5. PlatefTa. 'WlUL.p..

31. Pafièr lxvis. ,|ohnst. Tab. XXII.

I.Deel. VIL Stuk*
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IV.

Afdfel,

xxur.
Hoofd-
stuk.

Schol.

de , het Lyf glad , zes knobbeltjes aan den

Kop.

Deeze wordt, by de Autheuren, Pajfer leevis

en Platejja geheten. Klein heeft 'er een Af*

beelding van gegeven , onder den naam van

Pajfer die donker Afehgraauw gemarmerd is aan

de regter Zyde, met bleek geelagtige Vlakken,

die aan de andere, witagtige Zyde,geeler zyn;

hebbende de Onderkaak eens zo lang als de

Bovenkaak. De Heer Gronovius noemt hem

thans, Pleurone£tes)die effen is, met knobbeltjes

agter de Oogen ; de Staart gerond ; ftompe

Tanden , die tegen elkander aan ftaan. Veeleer

zou ik den Vifch vuil Olyfkleur noemen, of

bruin met roodagtige Stippels getekend , gelyk

Ray doet 2 want cjit is by ons een taamelyk

gewoon Kenmerk der Schollen , aan welker

witte Zyde men zelden (tippels vindt.

Zeer gemeen, kan men zeggen , dat deeze

Vifch is, zo wel aan onze en de Noorfche,

als aan de Engelfche en Franfche Kullen, In

't Frinfch noemt men hem Plye of Plie , in 't

Engelfch Platje , in 't Deenfch Scbickpleder , in

't Sweedfch Skalla , in 't Hollandfch Schol.

Men plagtze in onze Taal, naar 't Hoogduitfch

Pladife 9 ook Pladys te heeten. De Viffchers

van Enkhuifen , Urk , Teflel , Ameland en

Schiermonk-Oog, vangen in de Voorzomer een

menigte Schollen in de Noordzee, die tendee-

Ie
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Ie wel ter Markt gebragt en verfch gegeten, iv.

ten deele ook gedroogd verkogt worden. On- A^55l
gemeen is het verfchil , in de grootte niet al- hoofd-

ken , maar inzonderheid in de Smaaklykheid stuk.

van deeze Schollen. Sommigen zyn week en Scba*

worden door 't kooken als tot Slym ; anderen

zyn valt van Vleefch en worden hard door. 't

kooken. De eerden zyn aan de dunte , en

blaauwagtigheid van de witte Zyde , ligt te

onderscheiden van de anderen , die dik en hard

op 't Gevoel , en aan de witte Zyde rood of

geelagtig zyn. Wat de reden mag weezen van

dit verfchil , 't welk zo aanmerkelyk is , zou

wel nader Onderzoek verdienen. Ondertuïïchen

merkt men aan , dat het warme Weer in de Voor-

tyd de befte Schol geeft , niet alleen ; maar de

plaats, waar dezelve gevangen wordt, fchynt

'a- ook veel toe te doen. Die van Ameland

en Schiermonk-Oog is doorgaans de befte.

Men merkt aan , dat de Schol van dien aart Grootte,

is , dat zy het verfche Water zoekt. Men
vangt 'er veel in het Meir van Montpellier en

in de Loire ; doch de Rivier - Schollen zyn

zo bruin niet en weeker dan de Zee -Schol.

Men mag dezelven , zo wel als die in onze Zui-

der - Zee gevangen worden , met reden Schol-

letjes noemen in vergelyking met de voorge.

melden , waar van men 'er hier dikwils ter

Markt ziet komen , van meer dan twee Voeten

lang , anderhalf Voet breed , rykelyk twee Dui-

men dik, en by de zeven Fond zwaar. Of
L Dksl. Vil. stuk, dee-
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ïVw
deeze grooten van de kleinen in Soort ver*

Afdeel, fchillen, zoa ook nog moeten onderzogt wor.

XXI II, den. Ten minde is die waar, dat zy beiden
Hoofd

zjg onthoucjen jn de Slyk en Slibber van de Zee
STUK. \

SchoL of andere Wateren.

GcMtc %° §roote Schollen fchynen 'er in Engeland

niet te vallen ; dewyl Willoüghby de grootte

fielt op een Voet en fomtyds daar boven #

, de

breedte op zeven Duimen. Aan de witte Zyde

is het Vleefch met gegolfde Streepjes verdeeld.

Hunne Schubbetjes zyn klein , en zitten in ron-

de Kuiltjes; zó dat men die zeer moeijelyk kan

affchraapen. Aan den bovenrand der Kieuwen,

dekzelen vindt men zes of zeven Beenige knob-

bels , het vyfde van de Öögen groótft en

hoogft. Geen oneffenheden hebben zy, noch

aan de Zydftreep, noch aan den omtrek van

het Lyf , by den wortel der omringende Vin.

tien ;
gelyk de Both heeft. De fterke fteekendc

Graat of Doorn , by , hunne Navel , daar

Artèdi gewag van maakt > is zeer opmerkelyk.

Omtrent de Beentjes der Vinnen , vind ik door

LiNNiEus vierderley Tellingen aangetekend
,

die meeft veifchillen in de Rügvin, welke 'er

Van 72 tot 77 heeft; de Aarsvin 51 tot 55; de

Borftvinnen 12, de Buikvinnen 6, en de Staart-

vin 17 of 20. In de Rug- en Aarsvinnen is

het minfte getal, in onze Schollen, waargeno-

men door den Heer Gronovius , die aan-

merkt , dat de Zydftreep aan de flinker Zyde

fcegt loopt, doch aan de regter Zyde> by de

Bar/t-
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Borftvinnen , een kromte heeft. Zes Knobbels iv,

vindt zyn Ed. ook aan de laatftgemelde of Afdeed*

bruine Zyde , op den Kop , by de Oogen. XXIIL

Naderhand merkt hy aan, dat in de Schol* STÜÏC.

Both , Schar en Tarboth , de Oogen nu eens m*&

aan de regter , dan aan de flinker Zyde flaan.

Dit laatfle is miffchien wel zo ongemeen , als

dat zy fomwylen ook de witte Zyde geheel of

ten deele bruin hebben; hoedanige ons hier

forntyds voorkomen , en weinige in welken die

Zyde volftrekt wit is (*). Ook mankeerendik-

wils , als gezegd is , aan de bruine Zyde zelfs

,

de roodagtige of Oranjekleurige Vlakken ; in-

zonderheid in de groote Zee - Schollen.

Wat de Ingewanden aangaat: ik vind, dat ingewanden,

de Lever lang zy , onverdeeld en rood ; de

Galblaas groot; de Milt zwartagtig. De Dar-

men zyn gehecht aan het Darmfcheil, 't welk,

aan de eene Zyde overlangs gegroeid aan de

holligheid van den Buik , dezelve in tweeën ver-

deelt. By 't portier van de Maag fpalkt zig

de Darm van één , maakende twee korte (lom-

pe Hoornen of Byhangzels, die naar den Kop

zien. De Darmen maaken verfcheïde bogten

en omwindingen. Het Buik vlies is zwart, de

Pisblaas groot, en door middel van een langen

wyd Kanaal aan de Nieren gevoegd. De Staart

is

(*) Latus dextrum bmneum , maculis magnis , rotimdis
t

Aurantiis depi&um : finiftrum latus omiiiiio album. Muf*

Iehth. p. i*. N. 36.

LDEEL, VII.STUfc.
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Hoofd
stuk.

Schol,

jy #
is rond, en aan de Vinnen fteeken tie puntje»

Afdeel. fler Straalen een weinig buiten het Vlies uit.

XX; IL De Schollen, zegt Lemery, bevatten veel

Olie en Water, en een maatige veelheid van

vlugge Zouten. Hun Vleefch voedt veel en ver-

zagc de fcherpheden van de Borfl; aangeziea

hetzelve een Olieagtig, Lymig en Balzamiek

Vogt bevat , *t welk bekwaam is om zig te

hechten aan de Vafte deelen des Lighaams»

Ook worden zy geagt zeer voedzaam , doch

,

wegens hunne Slymigheid , bezwaarendeendik-

wils ongezond voor zwakke , hoewel fchielyk

verteerbaar en Afgang bevorderende in fterke

Maagen. De Saus , en 't gene men daar op

gebruikt, maakt hier omtrent een merkwaardig

verfchiU

IX.

Flefus.

Borh.

(9) Platvifcb met de Oogen aan de regter

Zyde , ds Zydjbreep ' ruuw en doomtjes aan

de Vinnen.

Deeze Kenmerken zyn genoegzaam tot on-

derfcheiding van den zo bekenden Vifch , die

benevens de Scholletjes in de Zuider-Zee en

in het Y voor deeze Stad gevangen , en Both

ge-

(9) Pleuroneétes Oculis dextris , linea laterali afpera , fpi-

nulis ad Pinnas. Faun» Suec. 300. Pleuroneófces Oculis a dex-

tris , linea laterali afpera, fpinulis fuperne" ad radices Pinnarum,

Dentibus obtufis. ART. Gen. 17. Syn. 33. Pleuronettes linea

laterali afpera , (pinulis fuperne ad radices pinnarum in latere

Oculato. ART. Spe*. $9- Gron. Muf. I. n. 40. It. Scan^

326. Pafler fluviatilis , vulgo FlefuS. WlJ-L. ?$« RAJ. p. 33.

Pafler niger. CnARL. Onom* 145.
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geheten wordt. Men noemt dezelve, in En-

geland Flounder of Fluke, in 't Franfch Flez 9

in 't Sweedfch Flündra , en by die van Bahuys

Slatte - Skadda , in 't Deenfch Flynder. Bello-

jkiüs fielt 'er twee Soorten van , de groote

Flez 9 de kleine Fletelet genaamd, waar van de

eerfte de Heilboth zon zyn. Ondertuffchen

noemen anderen hem de Rivier* Schol, gemeen*

lyk Flefus genaamd ; eenigen de zwarte Schol.

Zie hier de onderfcheiding , welke door Pon-

toppidans daar omtrent gemaakt wordt.

„ De Flynder , een 'bekende Soort van Plat-

3 , viïïchen, die zig in veele takken uitbreidt,

„ is hier inzonderheid vierderley. Eerftelyk

,, de Heilboth , doch daar onder verftaat men

3, niet de groote ViiTchen van deezen naam of

3, Helle ~Flynder, alhier Queite getytdd; maar een

3, andere Soort van Bothen , die taamelyk groot

en rondagtig zyn , als een maatige Schotel

,

zynde op de Huid mer roode Vlakjes of

Stippen getekend (*) : ten tweeden de Skro*

k - Flynder of Steen - Both , die op Alfen

Waner genoemd wordt, zynde wat kleiner

dan de voorige Soort; ook zwarter en fcherp,

dat is met kleine fcherpe of ruuwe Zand-

3, ftippels bezet; van Vleefch taamelyk vaft:

„ ten derden de Sand - Flynder , een kleiner

3, Soort van Steenbothen , die Schobben op de

Huid

i>

$1

IV.

Afdeel.

XXIIL
Hoofd %

STUK.

Both,

{*) Dit fchynt overeen te komen met onze Zec-Schoüea ö

20 even befchreven.
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ÏV ,, Huid heeft ,
graauw aan de ééne Zyde,doch

Afdeel , 5
voorts van onderen wit : ten vierden de Flu

XXl'i
( rer , welke de kleinften, doch tevens de

aakelyktten zyn.

BütL „ Deeze Vifichen worden , altemaal , ten

„ deele met Netten gevangen, ten deele met

,, Hoeken, ten deele ook met Steek Yzers,

„ die aan de zyden Weerhaaken hebben , en

„ wel op de volgende manier. Wanneer de

„ V:flcher met zyn Boot over den Zandgrond

5,
roeit, waar op hy, met helder Weer, de

„ gothen in menigte by elkander ziet leggen

;

„ zo laat hy een Touw neer, daar van onde-

„ ren een zwaar Gewigt van Lood aan hangt

„ en onder 't zelve is de Prikker, die door het

„ Gewigt veel kragt krygt, zo dat hy deo

„ Vifch door £n doo,r kan fleeken , die dan

„ mede opgehaald wordt. Op deeze manier

5 ,
wordt dikwils , in weinige Uuren , een ge-

„ heele Boot met Vifch gevuld. In Nordland

„ en op Sundmoer valt de befte Both , die

3,
men 'er droogt en met goed voordeel bui-

„ tenslands verzendt,

„ Bartholinüs brengt , in zyne Hifi. Ana-

„ iom. als iets zeldzaams by, dat men een Both

„ gekreegen had , die aan de eene Zyde met

„ een Kruis getekend ware '\ Een PaJJèr pis-

cis' , zegt hy , in den Jaare 1650 door de

ViÓehers' van Bergen 'in Noorwegen gevangen,

hadt een duidelyk Merkteken van een breed

Kruis op den Buik, en wel io de bovenfle Huid.

Dee£
?
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Deez' werdt, ten dienfte van den Tafel myns ]y#

Eerwaarden Zwagers, D. Jan Schelderup , Afdeel.

Eiilcbop van Bergen , aangebragc : maar de XXIU.

Meid, door 't zien van 'c Kruis verfchrikt, stuk/
durfde hem niet fnyden, bewaarende dien voor- Bgth.

trefFelyken Vifch , om hem aan de nieuwsgieri-

gen te laaten zien. De Hoeken van het Kruis

en de Zyden waren gelyk ; de Oppervlakte plat

en met de Huid egaal , enz. Door het droo.

gen verdween dit Kruis byna geheel, „ 't Is

„ niet ongewoon , Bothen , Rochen en andere

„ Zeefchepfelen te ontmoeten , welker Huid

53 met dergelyke Kruifen , met Sterren, Cirkels

„ of Streepen , in veelerley Speelingen der

„ Natuur, getekend wordt gevonden, en die

„ daar door by de anderen uitmunten " (*).

Gelyk in de Schollen , naamclyk , is opge- dg Kleur.

merkt , zo vindt men in de Bothen ook merke-

lyke veranderingen van Kleur* Ray merkt <

aan , dat hun die hoogroode Vlakken ontbree-

ken , welken doorgaans op de Schollen zyn

;

hoewel hy 'er met geelagtige V4akjes , zo wel

op 't Lyf als op de Vinnen, hadt gezien. De
Heer Grossoviüs hadt de Kleur van den Both>

aan de regter Zyde, roodagtig bruin geheten,

doch thans noemt hy dezelve zwartagcig (f).

Ik vind dezelve, in onze Y-Both, veeltyds

groenagtig of vuil Olyfkleurig , fomtyds bruin

of

() 3&aturï* $ffL bon Bojto* II. Th.p.2op,
(t) ZóophyL Cron. Fafc. I. p. 73-

hDZZL. VIL STUK, Y %
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IV. pf gemarmerd met donkere Vlakken, gelyk

Afdeel. Willoüghby zegt , en dikwils roodagtig.

XXIII, Men vindt onder de Bothen ook wel eens , die

stuk/ aan beide Zyden witagtig zyn : hoedanig een

Botk Voorwerp gemelde Heer , in zyne wel geftof-

feerde Verzameling van Viflchen , bevvaart.

Geftaits. Omtrent de Geftake is het zeker , dat de

Bothen wat (maller en dikker van Lyf , dan

Scholletjes van de zelfde grootte , zyn. Voorts

heeft men een duidelyk Kenmerk tot onder-

fcheiding aan de rauwe Knobbeltjes , die op ds

bruine Zyde langs de Vinnen loopen, en naar

agteren gedoomd zya : zo dat men , van voo-

ren flrykende ,. geene ruuwheid gewaar wordt.

De Zydftreep, die ook eenigermaate en voor

een gedeelte ruuw is, loopt, tot aan de Staart,

byna regt uit. Onder de Tellingen van de

Beentjes der Vinnen vindt men ook een mer-

kelyk verfdhil ; hoewel 'er, in 't algemeen,

minder zyn in de rondloopende Vinnen , dan in

de Schol. De Heer Gronoviüs vindt hier in

beiden meer, dan men in Sweeden gevonden

hadt; zo dat de Telling van zyn Ed. , in de

Both , het meefte uitlevert, 't Getal is , in de

Rugvin , van 54 tot 62 , in de Aarsvin van 40

tot 43; In de overige Vinnen was het getal

der Beentjes byna het zelfde als in de Schollen.

De Ingewanden zyn ook nagenoeg eveneens.

In de hoedanigheid is , ten opzigt van de plaats,

daar deeze Vifch gevangen wordt, een groot

verfchil : 't welk onze Y-Both , en die van 't

Barn-
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Barnde Gat inzonderheid ," zo voortreffelyk IV.

maakt , ten opzigt van den Both , dien men op Afdeel»

XXIII r

de Zuider-Zee en elders vangt. Deeze Vifch j 0̂0FDV
fchynt beft te aarten in minder zoute en ftiller stuk.,

Wateren , op een Zandigen , doch niettemin Botb.

flibberigen Grond; komende zelfs in Rivieren ,

doch meeft in Inhammen of Zeeboezems , voor.

Evenwel vangt^menze pok v/el aan onze Stran-

den.

(10) Platvifcb met de Oogen aan de regter u n̂da

Zyde* de Schubben ruuw* een doorn aan de Ruuwe
J ' '

Schol.

Navel , de Tanden Jlomp.

Deeze Soort, die Citharus of Lier genoemd

wordt, van wegen zekere Streepen, als de Snaa-

ren op een Speeltuig, welken zy zouden heb-

ben ; is in Vrankryk bekend by den naam van

Limande , in Engeland noemt menze Dab. Het

is niet anders dan een Schol , verfchillende van

de gewoonen , in Vrankryk Carrelet genaamd

,

wegens hunne Vierkantige gedaante ; door dik-

ker te zyn , met grooter Schubben , zonder

Knobbels op den Kop en zonder Vlakjes op

het Lyf. Dit laatfte Kenmerk is egter twy-

felagtig , gelyk wy gezien hebben , en onder

onze Schollen komen 'er voor , die taamelyk

ruuw zyn van Schubben.

(11)

(10) Pleurone&es Oeulis dextris, Squamis afperis, fpinaad

Anum, Denüibus obtufis. Art. Gen. 17. Syn. 3 3 • PalTer afper

iïve Squamofus. Will, p. 97. Raj. p. 32. Citharus. Charv
p. 145.

I. Deel. VIL Stuk, Y 3



342 Beschryving van

IV. (ii) Platvifcb met de Oogen aan de regter

Afdeel. Zyde , bet Lyf langwerpig ruuw , de Boven»

XXIIf.
fffafc iangflm

Hoofd- °

stuk. pe naam vaQ jéeze goort worcjt louter afge-
xr

Soiea. leid van de Geftalte, die zeer naar een Oflen-
Tong

' Tong zweemt ; weshalve de Ouden hem Bitr

glojjus noemden of Lingulaca en Solea, als naar

de Zool van den Voet, of van een Schoen, ge-

lykende. In 't Engelfch en Franfch noemt

men hem Sole en fomtyds Soul , in 't Sweedfch

Tunga in 't Deenfch Tungpleder, dat is Tong-

Schol , of Schol die de gedaante heeft van de

Tong. De Hippoglojjus en CynogloJJus 9 die ook

van dergelyke Geftalte hunne benaaming zouden

hebben, dat is de Heilbothen Scharre-Tong,

zyn reeds befchreeven.

De Tong is een taamelyk geraeene Zee«

Vifch , zo op de Kuften van Europa aain den

Oceaan, als op die van de Middeliandfche Zee

;

doch in veelheid komt hy niet by de anderen.

Men plagt hem de Zee-Patrys te noemen , wee-

gens zyne lekkerheid* Hy heeft die Eigen-

fchap , dat hy ver kan gevoerd worden , zonder

te bederven ; om dat hy zo vaft is van Vleefch.

Aan de Kaap der Goede Hope, zelfs, wordt

de

(n) Pleurone&es Oculis dextris , Qorpore afpero ob-

Iongo , Maxilla fuperiore longiore. Syft. Nat. X. Pleuro

ne&es maxilla fuperiore longiore, Corpore oblongo ,Squamis
utrimque afperis ART Gen. ïs.Syn. 32. Spec. 60. Faun. Suec.

299. Pleuroiie&es Tunga //. Weftgoth. ij%. Bugloflus live So*

lea. WILL. p. 100. RAJ p. 33.
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de Zee.Tong gehouden voor een der ligtfl: ver- iVi

teerbaare en gezondfte Viffchen. Afdebl.

De Geftalte is plat en dun , veel langer en XXlIL

r 111 HOOFD-
fmaller dan de Schol of Both , en zelden langer sfüK#

dan een Voet. Aan de eene Zyde is de Kleur Tmg.

zwartagtig bruin , aan de andere Zyde witagtig. Geftalte.

Aan de eerftgemelde Zyde , die de regeer Zyde

genoemd wordt , vindt men de Oogen , welken

de Heer Gkonovius , in deeze Soort van Plat-

vifch , nooit aan de flinker Zyde gevonden

hadt. Hy heeft geen Tanden daar in gezien,

doch zeer kleine flappe Vezeltjes aan de beide

Kaaken,op de witte Zyde (*). Zyn Édi geeft

het getal der Beentjes in de Vinnen niet op.

Artedi hadt in de Rugvin 91 Straalen gevon-

den en 74 in de Aarsvin ; daar in de eerfte maar

71, inde andere 40, in Sweeden geteld wer-

den, 't Getal der Beentjes van de Staartvin

verfchilde nog meer, zyade by hem 14 aange-

tekend , en 40 in Sweeden geteld. De Borft*

vinnen hadden 9» de Buikvin 5 Straalen. Ook

fchryft Artedi 'er kleine Tandjes aan toe , in

de beide Kaaken. De Zydftreep loopt regt r

de Schubben zyn, zo de Heer Gronoviüs zegt,

by uitftek klein (f)'; d°ch volgens Doktor

Baster waren de Schubben van den Tong

gtootft, van den Both kleinft, en die vanden

Schol

(*) Maxills utracque, in
.

latere albo feu finiftro, Cirris

minutiflimis innumeris flaccidis hispidae. Dentes in Maxillia

nulli. Zóophyl. Gron. -FaTc. I. p. 74. N. iS'h

(f) Squamsc minutiffim* afpers. Ibidem.

I.DEfiL. VIL STUK, * 4



344 Bbschryvïng. van
IV. Schol middelmaatig. Die van de Scharren zyn

Afdeel. nog kleiner dan die van den Both , en die van

XXIII. jen Molenaar de allerkleinften , onder de genen
Hoofd-
stuk. welken zyn Ed. afgebeeld heeft (*).

Tong. Onze Tongen naauwkeurig onderzoekende,

bevind ik dat dezelven , aan de flinkerzyde op

de Onderkaak,een trop hebben van kleine Ste-

keltjes , die , wel verre van* Slappe Vezeltjes te

zyn, zig door het bloote Oog niet alleen, en

op 't Gevoel, maar zeer duidelyk door het Mi-

kroskoop, als kleine fcherpe Tandjes vertoo-

nen , ftaande een weinig inwaards krom , gelyk

in veele Viflchen Aan het Kraakbeen van de

Bovenkaak zyn dergelyke Stekeltjes , beiden in

't gedroogde Snoetje zeer zigtbaar. De Buik-

vinnetjes zyn zeer gemakkelyk van de Aarsvin

te onderfcheiden. Een der Borftvinnen , naa*

melyk die aan de regter Zyde, is aan 'c end,

wel een derde deel der langte , zwart. De Kleur

is meer naar 't graauwe of rosagtïge , dan naar

zwart of Afchgraauw trekkende. Het getal der

Vinftraalen vind ik zeer verfchillende van de

Tellingen , die Linjsleus opgeeft , en taamelyïc

eenpaarig. In de Rugvin van vier uit zes vol-

waffen Tongen , heb ik geteld 78, in de twee

overigen 75 en 79 Beentjes ; in de Aarsvin van

66 tot 72. De 75 en 72 kwamen in een zelf.

de Tong voor. In de Staartvin telde ik 24 en-

kelde

(*) Natuurkundige UitfpmntngitL I. DEÏL. Haarl. 1762,

Tab. XV. N. 17, 12, 3*, 3*, 2;.
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kelde of 12 dubbelde, in de Borftvinnen 7, in jy#

de Buikvinnen '5 Straalen. De Sfchübben had- Afdeel.

den de zelfde grootte, als de Heer Baster ''XXIII.

die afbeeldt, en, door 't Mikroskoop gezien , stuk/
even de zelfde zeer fraaije gedaante. Eenigen ' Tong.

der Tongen, door my onderzogt, waren meer

dan een Rynlandfchen Voet lang,

(12) Platvifch met de Oogen aan de regter xïl

Zydei de Navel aan de Jlinker Zyde, de
L 'n

f%^
a*

Tanden fcherp.

Een merkelyke duïflerheid fchynt 'er nog

plaats te hebben omtrent deeze Soort van

Platvifch 3 die menigvuldig voorkomt aan het

Katwykfche Strand en in menigte gedroogd ver-

tierd wordt in onze Provintiën , als wanneer

hy veel lekkerder is dan gedroogde Schol.

Van Klein wordt hy betrokken tot de Ton-

gen ; onder den naam van , Tong met een zeer

wyden Bek, die gefchubd en getand is. Men
noemt hem, te Rome, Linguatula, zo Wil»

loüghby^ getuigt ; dat zo veel betekent als

kleine Tong.

Het verfchil der Scharren van den Tong zou,

volgens dien Schryver* daar in beftaan, dat zy

altoos kleiner zyn , en naar de grootte korter;

blee-

(12) Pleuroneftes Oculis dextris, Ano flniftro, dentibus a-

cutis. Syft. Nat. X. Pleurone&es Oculis a dextra , Ano ad

lams finiftrum , Dentibus acutis, ART. Gen. 17. Syn. 31»

Gron. Muf. I. n. 41. Solea Ore peramplo , Squamata &
Dentata. Klein. Pi/c. MüT. IV. p. 32. N. 4.

I. DïEL. VIL STUK. Y 5
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IV# bleeker en witagtiger van Kleur, met de Na-
Afdeel. vei njet aan den Rand, maar aan de witte of on.

XXIII. derfte Zyde* Ook zou de Schar grooter Schubben

stuk.
'

hebben dan de Tong ; doch dit fchynt niet met

Schar, de bevinding over een te komen , als zo even

gemeld is. Indien 't waar was , dat de Tong

geen Tanden heeft , zou dit een aanmerkelyk

verfchil maaken. Ook is de Kleur roodagtig

bruin , gelyk die der Bothen.

MetdenScharre-Tong fchynt men hem, wel.

eer, verward te hebben , doch de Telling

der Vin • Straalen onderfcheidt hem zeer duide-

lyk ; als die maar half zo veel waren in de om-

ringende Vinnen. Artedi (lelt in de Rugvin

67, in de Aarsvin 45 Straalen; Gronovius

68 in de eerfle en 5$ in de laatfte, 19 in de

Staartvin. In de Borft- en Buikvinnen zyn de

getalen der Beentjes byna eveneens als in de

Schol, Both en Scharre - Tong , gevonden,

In gedroogde Scharren , van elf Duim lang

,

en , met de Vinnen , zes Duim breed ; vind ik

het getal der Beentjes van de Rugvin , door.

gaans, 69; in de Aarsvin van 5a tot 54; inde

Staartvin van 17 tot 20. De Borftvinnen had-

den, aan de bruine Zyde van den Vifch, 9 of

10, aan de blanke Zyde 8 of 9 Beentjes: de

Buikvinnen 5 of 6 aan de eerfte , 4 of 5 aan de

andere Zyde (*).

03)

(*) Dit verfchil van 't getal der Beentjes aan de regter

en flinker Zyde > weet ik niet dat nog waargenomen k.
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(13) Platvifcb met de Oogen aan de Jlinker IV.

Zyde , bet Lyf glad. Afdeel.

XXIII.

Onder die Platviffchen , welker algemeene Hoofd*
{ STUIC

Kenmerk beftaat in de Oogen te hebben aan de

flinker Zyde , wanneer de Navel onder legt , Rkombus.

behoort de Tarboth en dergelyken* De Griet

is hier de eerde , om dat dezelve het Lyf niet

rompelig heeft. De Engelfchen noemen den-

zeiven the Pearl , dat is de Paarl , of Prill , de

Yenetiaanen Scatto of Suagia , de Sweeden

Piggbvarf.

Deeze onthoudt zig in de Europifche Oce.

aan , en wordt zo wel aan onze en de Engel,

fche Kuft , als aan die der Noordfche Landen

,

van Vrankryk en de Middellanüfche Zee , ge.

vangen. Een groote , die men ten tyde van

DoMiTiANüs ving
, gaf aanleiding tot zeker

Raadsbefluit. Van de Bothen en Schollen ver-

fchilt hy , niet alleen door de figuur , die veel

breeder en ronder is , maar ook door geen

Doorn aan de Navel te hebben, en dat de

Rugvin zeer digt aan den Bek begint, (trek-

kende zig digter aan de Staart toe uit. De
bruinheid van de flinker Zyde , daar de Oogen

ftaan, maakt, in 't algemeen, een zeer duide.

lyk Kenmerk: doch de Geftalte onderfchddt

hem

(13) Pleurone&es oculis fïnillftS, Corpore glabro , ART.
Oen. is. Syn. 31. GRON. Muf. ï. N. 43. Pleurone&es

, pig-

ghvarf. It. Weftgoth. 178. Rhombus Ixvis. WIIX. p. 96*

RAJ. p. 32.

I. Deel. VII. Stuk.
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IV, hem allermeeft: want de Tellingen der Vin-

Afdeel. Scraalen verfchillen onder elkander meer, dan
xxiii. met de Schol#
Hoofd-

(14) Platvifch met de Oogen aan de flinker

Maximus. Zyde , het Lyf ruuw.
Tarboth.

Deeze maakt den Vifch uit , dien men in 't

Engelfch en Franfch Tarbot noemt en dien wy

Tarboth heeten , in 't Noorden Butta , als Both

by uitfteekendheid, getyteld. Men noemt hem

Bertonneau in Normandie. Het is een Vifch ,

die van Krabbetjes en Zee- Sterren leeft, ont-

houdende zig, met den voorigen, aan de Kus.

ten van Europa. Somtyds ontmoet men hem

aan de Monden der Rivieren , alwaar hy fchynt

te loeren op de Vifchjes die daarin komen:

welken hy, zo men wil, door zekere Liftig-

heid , én op dergelyke manier als fommige an-

deren vangt ; kruipende in het Zand en dezel.

ven aanlokkende door de beweeging van zyne

Baardjes.

In grootte overtreft deeze alle andere Plat-

viffchen, den Heilboth uitgezonderd. Ronde-

letius merkt aan , dat hy 'er gezien heeft van

vyf Ellen lang, vier Ellen breed en een Voet dik.

Hoe onwaarfchynlyk dit zy , weet men egter

voorzeker, dat'er Tarbothen gevangen zynge.

weeft

(14) Fleurone&cs Oculis finiftris , Corporc afpero. Art.

Gen. ï8. Syn. 32. Faun. Suec. 298. //. Gottl. 178. Grot*.
'

Muf. II. n. 159. Rhombus maximus afper non fquamofus*

Wiia. p. 94. Tab. K 2. RAJ. p. 31.
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weeft van by de drie Voeten lang en twee Voe- IV.

ten breed. *
Afdeel -

De Geftalte wordt dus, omftandig , befchree- hoofd!
ven van den Heer Gronovius, Het Lyf is o- stuk.

vaal , aan de flinker Zyde zwartagtig Afch-

graauw , aan de regter Zyde witagtig , met

fcheïpégtige Knobbels hier en daar bezet. De
beide Oogen , aan de flinker Zyde , zyn Ovaal.

Verfcheide ryën van Tanden , die zeer klein

zyn , vindt men in de beide Kaaken. De Kieu-

wendekzels loopen van agteren , boven deBorft- >

vinnen , in een (lompe punt uit. De Zydltreep

is effen, eerft krom, vervolgens regt, en in 't

midden van de Zyden uitgeftrekt. Behalve de

Knobbels, die de Zyden bedekken, heeft de

Vifch ook zeer kleine Schubbetjes (*}. De
Heer Baster, die deeze Knobbels afbeeldt,

zegt dat de Schubbetjes van den Tarboth byna

volkomen eveneens zyn , als die der Ton-

gen (f).

't Getal der Beentjes, in de Rugvin, heeft

de Heer Gronoviüs 65: Linnjeüs vondt 'er

64 , doch Artedi hadt 'er volgens Willough-

by 70 in gefield, en in Gothland heeft men 'er

maar 56 in gevonden. In de Aarsvin vondt

men, aldaar, 39 Beentjes, elders in Sweeden

48, in Holland en in Engeland jo. In beide

deeze Vinnen , die van den Kop af de geheele

Rug

(*) Gron. Muf. Ickth. Tom. IL p. ie N. 159.

(f) Natuurk. Uitfpmningen. I. DEEL, bladz, 1$%

I.Deel. VII. Stuk»
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IV#
Rug byna omringen , zynze flap of weerloos»

Afdeel, In de Borft- , Buik - Vannen en Staart , komc
;XXIH. het getal van Beentjes, in byzondere Tellin-

stuk." gen > nader overeen. Over 't algemeen fchynt

het my toe, dac daar uit., in de Schol, Both,

Schar, Tong en Tarboth, geen onderfcheidend

Kenmerk op te maaken zy ; maar wel ten op-

zigt van deeze Platviflcheo , met den Heilboth

en Scharretong vergeleeken.

X
J- ( r 5) PtoPoifcb met de Oogen aan de flinker

Kaan/ Zyde , de flinker Zydjireep gedoomd.

Volgens den aangehaalden naam van gedoorn.

de Tarboth , by welken deeze den Ouden be-

kend was, fchynt hy door den Heer Grono-

viüs betrokken te worden tot den voorgaan-

den. Deeze , die enkel door de Stekelagtigheid

der Zydftreep daar van verfchilt, zal derhalve

ook voorkomen onder onze Nederlandfche Vis-

fchen , en, dewyl 'er de naam van Kaan in ge-

bruik is , heb ik dien op deeze Verfcheidenheid

# van Tarbothen toegepaft. Men noemt hem te

Venetië Rbombo. 't Getal der Straalen van de

Borllvinnen zou maar 9 zyn.

De Heer Klein beeldt een Tarboth af, die

zeer ruuw is door zyne Doornen , met de On.

derkaak byna de helft uitfteekende, voorby de

Bo-

(is) Pleuroae&es Oculis (ïniftris, linea laterali finiftra acu-

leata. Syft. Nat. X. Pleurone&cs Oculis a finiftra , linea la-

terali aculeaii. Arted. Gen. is. Syn. 3*. Rhombus aculea*

tus. WiLl. p, 53. &&j, p. 32.
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Bovenkaak, d$ Vinnen en Staart met bruine jy.

Vlakken gefprenkeld. Nog een anderen heeft Afdeel.

hy , die gedoomd is en zwartagtig met bruine
XXIII.

Vlakken aan de onderde Zyde, aan de andere STUk,

uit den Olyfkleurigen en witten blaauwagtig.

In hoe groote agting deeze Vifch by de Ou-

den was, blykc uit hun Spreekwoord , Nihil ai

Rhombum; dat is, niets komt by den Tarboth.

Martialis en Ovidius hebben reeds de Rhom*

H van de Adriatifche Zee geroemd, Hy heeft

met de andere Platviffchen dit gemeen , dat hy

hoe grooter, mids wel gevoed, hoe beter zy:

doch overtreftze allen in Smaakelykheid. Ook

is deeze Vifch niet zeer gemeen

•

(16) Platmfch met de Oogen aan de flinker xvr.

Zyde , de Zydjlreep krom , bet Lyf |#l-Getcpd!£

peld.

Tot deeze Soort , die 58 Beentjes in de

Rugvin , 12 in de Borftvinnen , 5 of 6 in de Buik-

vinnen, 42 in de Aars- en 16 in de Staartvin

heeft, betrekt onze Autheur den Aramaca der

Brafiliaanen 5 die Lingaado van dePortugeezen

geheten wordt, Het is een Weftindifche Vifch ,

naar een Tong gelykende, en dus, in Geftal-

te , veel verfchillende van de Tarbothen. Hy
leeft in 't Zand der Stranden

5 is eetbaar en

goed van Smaak, van boven Steenagtig, van

on*

(16) Pleurone&es Oculis ilniftris , linea laterali curva
Corpore papülofo. Syjf, Nat. X. Aramaa MAKCqr, Braf i%\\

I. Deel, VII. Stok,
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iy#
onderen wit van Kleur , en van de Tongen

Afdeel. naauwlyks verfchillende ; dan , doordien de
XXIII. Borftvinnen Hairagtig uitloopen.
Hoofd-

XXIV. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't "Geflagt der Klipvisschen :

een Soort van platagtige Vifchjes uit de 'Zeeën

van de heete Lugtjlreek , die veelal zeer aartig

gefireept of met Vlakken getekend zyn > en waar

onder de gewoone Kiipvifch of Soldaaten-Vifch

hehoort.

Naam. TH en groote Verfcheidenheid van zeer fraay

-*H getekende Ooft- en Weftindifche Vifch-

jes, waar van veelen, onder de Liefhebbers,

Madammetjes genoemd worden , is in dit Ge-

flagt begreepen, welks Latynfche Naam yCb&
todon , zyne afleiding van de Borftelagtigheid

der Tanden heeft» Ik begrypze onder den al*

gemeenen Tytel van Klipvisschen; alzo 'er

fommigen onder zyn , die dus genoemd wor-

den, om dat zy zig meelt aan de Klippen ont-

houden.

Kenmerken. De Kenmerken , die de Heer Linn^üs op-

geeft , beftaan in de Tanden Borftelagtig ,

buigzaam , zeer digt geplaatft , en talryk : hec

Kieuwen * Vlies met zes Straalen : het Lyf

Schilderagtig getekend : de Rug- en Aarsvin

Vleezig en gefchubd te hebben. Men kan 'er

byvoegen , dat het Lyf rondagtig, zeer dun

en
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en plat is. Sommigen hebben eenige Straalen

van de Rug- fcn Aarsvin zeer lang y Ityf en

Borftelig fcherp : in eenigen is de Snoet lang

en Cylindrifeh rond; infveelen de Staart ge.

vorkt.

Lhnmeus neemt de ondérfcheiding dei* iSoöf-

ten , welken zyn Ed. 'er twintig befchryft * van
9
t getal der DoórntjeS in de Rugvin. Grönö-

vius, die veel minder Soorten hééft, plaatft

dezelven in drie Afdeelingen, waaï vaö de eer-

de de Kieuwendekzels gedoomd hééft meteen

ftortipen Bek; de tweede en derde oögedooröd

of weerloos, met den Bek lang of kort.

IV.

Afdeel*

XXIV.
HOOF0«
STUK*

Soorteik

/

(i) Klipvifcb mei twee Rugdoornen 9 de derde caJjcem.

Straal zeer lang en Draadvormig 9 met een Grysagtige,

Stekel wederzyds aan den Bek 9 de Staan

gevorkt.

Nergens vindt men dit Vifchje* zo 't fchynt*

dan byARTEDi,die 't zelve dus befchreeven heeft.

Het Lyf is breed en dun ; de Bek klein ; de

Neusgaten dubbbld, digt aan de Oogën 5 die

boven op 2yde van den Kop ftaan : dë Navel

in 't midden tuffchen de Buikvinnen en de

Aarsvin: de Tanden Elsvormig> op ééne ry*

digü

fi) Chaetodon ipinis Dorfalibus duafrus, Radio tertio loiï*

gittïmo Filiforai, Aculeo utrinque ad Os, Caudabifïda. Syft,

Nat, X. Gen. 14.0. Chaetodon canefcens , Aculeo utrinque ad

Os , Oflïculo tertio Pihnae Dorfalis Setiformi longifiïmo, ART*

$J>ec 93;

I.DïSL, VU, STUK» Z
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IV* digt aan elkander , wit van Kleur , in de beide

Afdeel. Kaaien: hec Kieuwen- Vlies heeft vier Beent-

XXIV. - ^e Schubben zyn klein , hard en ruuw : de
Hoofd- j ' J

,

stuk. Zydftreep krom en digt aan de Rug. De Bek

of Snoet is voorwaards verlangd. Een fcher-

pen Stekel, agterwaards en aan den wortel ge-

tand, vindt men wederzyds, in de Bovenkaak,

aan de hoeken van den Bek : drie Beentjes zyn

'er boven ieder Oog, De Kleur is grysagtig,

of in 't midden des Lighaams Zilverkleurig wit

,

met een donkere of zwartagtige Streep , eg.

ter, die het agterfte des Lighaams, midden

tufïchen de Rug- en Aarsvinnen , overdwars

fnydt , benevens een andere donkere dwars-

ftreep, die over de Oogen en de nabuurige dea-

len loopt. In de Rugvin waren 46 Beentjes,

waar van de twee eerden naauwlyks Doornag-

tig: de Aarsvin hadt 'er 36, waar van drie

fcherp; de Borfivinnen 17 of 18 , de Buikvin-

nen 6, waar van één gedoomd, en 16 in de

Staart, die eenigermaate gevorkt was.

11. C2) Klipvlfcb met drie Rugdoornen , de Staart

zifverkfe*-
gevorkt, de Buikvinnen uit tweefcherpe Graa^

rIse- ten bejiaande.

Deeze Soort komt voor in de Verzameling

van Chineefche Dieren , welke de Heer Lager-

stroom aan de Akademie van Upfal gefchonken

heeft.

(z) Chjetodon Spinis Dorfalibus tribus , Cauda bitïdü, pin-

fcts Ventralibus ex Spinis duabus. Cbin. Lagerftr. 2$,
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XXIV.
Hoofd-
stuk.

beeft. De Geftalte zweemt zeer veel naar die IV,

van de Weftindifche Zllvervifchjes , hier voor Afdeec*

befchreeven en afgebeeld : het is plat , breeder

dan lang
,
gedekt met kleine effene doch niet

Zilveragtige Schubbetjes: de Oogen zyn Bloed,

kleurig : de randen der Kaakeb heeft het ruuw

gemaakt door naauwlyks zigtbaare buigzaamé

Tandjes ; de Kieuwendekzels Zilverkleur en glad.

In 't Kieuwenvlies vindt men zes Straalen.

De Rugvin, die gefchubd is en Zeiflenvormig,

heeft 32 Straalen , waar van de drie voorften

Doornagtig en allengs verkortende , de vierde

enkeld, flapper, langer dan de overigen, die

allengs korter worden en takkig >yn. De
Borftvinnen zyn Ovaal , met 16 flappe Straa-

len , waar van twaalf allengs verkortende. Ia

plaats van Buikvinnen twee korte flyve Graa»

ten. De Aarsvin , van grootte en figuur als de

Rugvin en insgelyks gefchubd , heeft 32 Straa-

len , waar van de drie voorften zeer Doornag-

tig , de vierde langer en flap : de vyfde een der

langften , de volgende korter en takkig zyn.

De Staartvin is gevorkt , met 17 Straalen.

(3) Klipvifch met drie Rugdoornen ; het derde hl

Beentje alkrlangjl.
' ti^£

Vaa

(3) Chsetodon fpinïs Dorfalibus tribus , Radio tertio lon-

giflïmo. Syft. Nat. X. Chsetodon fafciis tribus fkfcis
, pinui

Dorfali Setiformi. Muf. Ad. Fr. I. p. 03. T. 33. f. 3»

I.Dèsju vil. Stuk, Z 2
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IV. Vaa deeze Soort wordt de Afbeelding gege*
Afdeel. ven jn ^ befchryving van 't Kabinec zyner Ko-
XXIV. nJngiyk Sweedfche Majefteit. De Rugvin is

stuk. Borftelagtig fcherp. In de Straalen der Vinnen

is weinig verfchil met de voorgaande. Hy ont-

houdt zig, gelyk de anderen, in Indien.

fimat (4) töiptyfch met vier Rugdoornen , de Rug- en

Langvin. Aarsvin zeer lang.

Deeze komt voor ift 't zelfde Kabinet , als

ook in de gemelde Verzameling van den Heer

Lagerstroom , die aan de Akademie van Up«

fal is vereerd. Men noemt hem aldaar, Chs-

todon , die grys of graauwagtig is , met een band

om 't Voorhoofd en de tip van de Staart wit.

De Heer Gronoviüs betrekt hem tot die Soort,

welke van hem getyteld was; Chastodon met

een {tompen Bek> den Kop weerloos; de Staart

gerond ; de voorfte Beentjes van de Rug* Aars*

en Buikvinnen , Borflelagtig
!

en zeer lang. Deeze

verbeeldt zyn Ed. zig ook , dat de Ikan Kam*

bing of Bokkenvifch zy, van Valentyn.

In de Rugvin , van die van 't Koninglyk

Sweedfche Kabinet, zyn 40 Straalen, waarvan

vier gedoomd; in de Borftvinnen 18 Straalen,

in de Buikvinnen 6 en daar van één fcherp; in de

Aars-

(4) Chartodon ipinis Dorfalibus quatuor ,
pinna Dorfali A-

naliqne longiflïma. Syft. Nat. X. Chartodon grifeus , Fafcii

Frontali apiccque Caudx albis. Muf. Ad. Fr. p. 64.. T. ï&
i
f* 6, Chin. Lagerftr. 25,
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Aarsvin 28, in de Sxaaitvin 18 Straalen. In IV.

die dêr Verzameling van Lagersïroom waren Afdeel.

naauwlyks meer dan 30, zagte of flappe Beent- .7

jes , in de Rugvin, stuk.

(5) KMpvifch met zeven Rugdoornen , de Staart v.

gevorkt, de derde Straal van de Rugvin zeer Gehoornde»

lang.

Deeze is van Artedt omflandig befchreeven.

De Geftalte verfchildde van die der anderen

weinig ; doch de Snoet was zeer lang en de

Rug zeer hoog; de Kleur wit en zwart bont,

met verfcheiderley Streepen. De Rugvio hadt

40 Straalen 3 waar van de zeven voorden een

weinig gedoomd , en het derde ongemeen lang,

zig , als een Borftel , uitftrekkende voorby de

Staart. In de Aarsvin waren 36 Beentjes, van

welken de drie voorden ftyf, en. de middelden

langft* De Straalen der overige Vinnen kw^.

men byna met de andere Soorten overeen. He{

Lyf was nagenoeg zo breed als lang.

(6) KMpvifch met agt Rugdoornen, de Borjl* vi.

vinnen ZeiJJenvormi^ SS^A.

Dit

($) Chaetodon fpinis pin&z Dorfalis feptem , Cauda bifida
a

iadio Dorfali tertio longiffimo. Syft* Nat. X. Chastodon acu~

leis duobus brevibus fupra Oculos,OÜiCulo tertio pinnx Dor-

falis longiflimo. ART. Syn. 79. Spec. 92.

(6)- Clmodon fpinis pinnx Dorfaiis otlo
, pinrjs Pectorali-

bus falcatis. Syft. Nat. X,

I.DEKio Vil. Stuk, Z 3
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jV. Dit Ooltindifch Vifchje, dat in 't Kabinet der

Afdeel. Akademie van Stokholm gevonden wordt , heeft

XXIV.
foQt Lyf witagtig of Zilverkleurig met bruine

stuk. ' (tippen , agter de Navel verbreedende , van ge-

daance als een Braafem : de Oogen groot en

rood : de Zydftreep opwaards krom. In de

Rugvin vindt men 30 Straalen , waar van agt

gedoomd ; in de Aarsvin 20 en de drie voorden

van de anderen afgefcheiden : in de Staart- en

Borftvinnen 17: 6 in de Buikvinnen en één

daar van fcherp , gelyk in da meefte anderen.

vn. Cl) Klipvtfcb met agt Rugdoornen en viervoit-

K^Xep. te Boogswyze Streepen.

pi. LXIL
F'g- 2 - Wegens de boogswyze gedaante der Stree-

• pen , waar mede deeze overdwars gebandeerd

is , voert hy den naam van Kromflreep. Ondet

de Viffchen , welken Doktor Lister by het

Werk van Willodghby gevoegd heeft , komt

deeze voor , onder den naam van Acarauna,

die zwart is mn Kleur , met eenige geele Streepen

zeer fraay getekend. Het Vifchje , naar 't welke

de Afbeelding aldaar gemaakt werdt, was zeer

klein , en de Klipvifchjes vallen doorgaans

,

zo 't fchynt, niet groot. Evenwel heeft men

'er

(j) Ch^todon fpïnls pinnx Dorfalis o&o
9
Arcubus quatuor

aibis.
'

Syft. Nut. X. Ömodon fufcus Arcubus quinque ru-

gcis* Muf. Ad. Fr. I. p. 61. T. 3?. f. 5. Chztodon niger , Capf-

te diacaatho, Imeis utrinque quatuor transverfis curvis. Art.
Syn. 7.9. Speé. 91. SEB. Thef. III. Tab. XXV. N. 5 , a , b.
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'er fomtyds van aanmerkely&e langte; gelyk IV.

dat het welke de H^er Gronovius uit de Ver- ^»deeu-

zameling van den Heer W. van der Meülen £xlv*

, r , r , * ^ .
Hoofd*

belchryft, zynde over de zeven Duimen, stuk,

Het Lyf is zeer dun en breed: de Kop kort,

met groote ronde Oogen en een klein Bekje

,

waar in zeer veele Tandjes , tegen elkander

aan. De Kieuwen Openingen zyn zeer wyd
.gaapende : derzelver Dekzels Schubbig, met

een groote en kleine Doorn of Stekel gewa-

pend. Het Kieuwen - Vlies heeft zes Beentjes.

De Rug is zeer fcherp en de Rugvin beftaat

uit 34 Beentjes , waar van het twee - en - twin-

tigfte uitloopt in een Bordel , die over de

Staaft heen ftrekt : de veertien voorde Beentjes

2yn Doornagtig fcherp. De Bord- Vinnen

hebben 19, de Buikvinnen 6 Beentjes, waar

van het eerde gedoomd is en zeer dyf. De
Navel is in 't midden tuffchen de Aarsvin en

Buikvinnen geplaatd. De Aarsvin heeft 24

Beentjes, waar van de middelden langd , en

zigl^o ver als de Staart uitdrekkende. Van

dezelven zyn de drie voorden gedoornd. De
Staart, die groot is, heeft 17 Beentjes, welke

esn weinig takkig zyn. De Kleur is zeer fraay

rosagtig , met een ronde zwarte Vlak , die

blaauwagtig gezoomd is, boven op de Rug,

tuffchen den Kop en de Rugvin: als ook een lang*

werpige witagtig blaauwe aan 't uiterde der

Kieuwendekfelen. Alle Schubben op Zyde heb-

ben aan 't end een geele Vlak. OoS; ig hei

t. Deel', vu. stuk, Z 4 epd
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end van 't Lyf, by de Staart, geel: de Staart

Afdeeu witagtig ; hpt qiterftp der Rug- en Aarsvin

UOOFD
bIaaUW ^

stuk, 1^ viod hier geen gewag gemaakt van de

kromme Streepen of dwarfe Bandeerfelen , wel-

ken dit Vifchje heeft, volgens de aangehaalde

Figuuren uit het Werk van Se^a. Ook is de

Telling van de Vin - Straalen , in de bruine Chae-

todon , met vyf zwarte Boogjireepen , welke zig^

in 't Koninglyk Sweedsch Kabinet bevindt, ge-

heel anders dan deeze of de Telling van Ar-

tedi. De Paru der Brafiliaanen fchynt, van

de Acarquna en Quareruq, merkelyk ip Kleur

te verfchillen. De laatftgemelde , die door Ar-

tedi tot deeze Soort betrokken wprdt, is ge-

bandeerd : de Paru heeft , als 't ware , half*

maanswyze, geele Vlakken pp een zwart Lig-

haam (f)«

vin, (8) Klipvifcb met negen Rugdoornen en een

Img^i OogswyzeyVlak , den Bek rolrond.

Hier mede fchynt my die bedoeld te worden %

welke in 't Werk van Seba afgebeeld is, on-

der den naaovvaxa Grootgefchubde uit den witten

geel*

"
(*) IZoöphyl. Gron. Fafc. I. N. 231.

(f) RA}. Pift. p. 102.

f 8) Chstodon fpinis pinnie Porfalis novem maculaque O-

cciiari, Roftro cylindrico. Syft. Nat. X. Chartodon roftratus

pinp.a Dorfali poflice macula fufca. Muf. Ad. Fr. I. p. 6i«%

T. il. f. 2. Chstodon maciolepidotus albo-fiavefcens , Roftro

ïongiffimo Oiïeo , macula nigxa ad puinam Dorfalem. Gron*

Muf. ï.,N. 109.
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geelagtige Chxtodon, met een zeer lange, Been* IV*

agtige Snuit en een zwarte Vlak onder aan dm Af
P.e?V.

Voet van de Rugvin (*): want dat het de ge-, o
X * V*

woone Klipvifeh of Soldaaten - Vifch niet zy , stuk.

erkent thans de Heer Gronoviüs zelf , diedee-

zen tot de Vyfriende Soort van Linn^eus t'huis

brengt (f). Het zoude , volgens zyn Ed. aan*

merking, dè Zee- Smid*, die byna Vierkant is,

van Sloane zyn , genaamd Pilote -Fifb. De
Heer Klein heeft aan deeze Vifchjes, wegens

die Vierkantige figuur 9 den Geflagtnaam gege-

ven van Tetragonoptms.<

Het blykt uit de Befchryving van zulk een

Vifchje van zes Duimen lang, door den Heer

Gronövius , dat 'hetzelve het Lyf niet alleen,

maar ook den Kop en de Vinnen, gedekt heeft

met groote , vierhoekige Schubben (4.), aan

en op elkander fluitende, die 'er ligtelyk af-

gaan. De Kleur is geelagtig wit , met vier

donkere Banden overdwars, aan beide Zyden.

't Getal der Straalen in de Vinnen komt> vol-

gens zyne Telling , zeer naa overeen met die

van het Sweedfch Koninglyke Kabinet: als zyn-

de *er in de Rugvin 39, waar van negen ge-

doornd; in de Borftvinnen 15, in de Buikvin*

\ . nen

(*) Chxtodon macro-Jepidotus , albo-flavefcens , Roftro lon-

giflimo OfTeo 3 & macula nigra ad bafin Viimx Dorfalis. SEB«

Tkef. III. p. 68. Tab. XXV. N. 17.

("f) Zo'óphyl. Gron. Fafc. I. p. 70. N. 237.

(4-) Hier uit blykt, dat de aanhaaling van microlepidotus of
fclein-gefchubde , (aldaar N. 233.) een Dri^kfeil zy. zift

Muf. Ichth. p. 48- N. 109,

I. Deel. VU. Stx/x. Z 5
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IV. nen 6, en één fcherp ; in de Aarsvin 24 en drie

Afdeel. daar van Doornagtig* Thans noemt zyn Ed.

Xïly? d^ Vifchje, Cbatodon met een zeer lange, Bee*

stuk." Dige Snoet, die de Rug* Aars- en Staart* Vin-

nen aan 't end rond, en een zwarte Vlak aan

de Rugvin heeft* .

ix. £9) Klipvifch met negen Rugdoornen , een

ZwStaglïïk Stekel wederzyds aan de onverdeelde Staart.

Den zelfden bynaam, omtrent , hadt Arte.

di gegeven aan een Vifchje van dit Geflagt 3

door hem befchreeven* De Heer Hassel-

qüist vondt 'er te Kairo één uil; de Roode

Zee afkomftig, 't welk hy twyfelde of 't niet

de zelfde Soort ware, In dé Tellingen van de

Vin - Straalen is het verfchil ook niet byfter

groot , uitgenomen in die van de Staartvin

,

waar in Artedi 16 en hy 26 Beentjes vondt.

De Rugvin hadt 'er ', by hem , 33 en zes ge-

doomde , de Aarsvin 26 en twee fcherp : by

Artedi de Rugvin 38 en negen , de Aarsvin

29 en drie gedoomd. In de Borftvinnen heeft

de een 16 de ander 17 Straalen gevonden.

Die van de Roode Zee, welken Doktor Has^

selqüist naar een gedroogd en opgevuld Voor.

werp befchreef, was van taamelyke grootte,

als

(9) Chaetodon fpinis pinnae Dorfalis novem , fpma laterati

«trinque Caudae integr*. Syft. Nat. X. Cimodon nigrefcens,

Cauda. albefcente, cequali, utrinque aculeata. Aat. Spec. 90.

Chxtodon aculeis in utroque latere ad C*udam duofcas.

HASSELC^ Itin. 3 3*.
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als zyndè ,, over 't geheel, anderhalf Voet IV;

kris:; met een Kop van vier en een Staart van AïDFELr_

drie Duimen : ongevaar een Span breed. De H 0̂F^
Geftalte was byna als die der andere Klipvïs- stu$*

fchen , maar aan de Keel , beneden de Onder- :
-

kaak , hadt deeze Vilch een zeer diepen Bóe-

fem, en aan de Staart, wederzyds , twee Ste-

kels, de een voor den anderen horizontaal gê-

plaatft , Zeiiïenvormig : zeer fterk, breed,

plat , geflreept. Hy was gedekt met zeer

kleine, digt leggende, aan hetLyf vafte, on-

effene Schubbetjes: die hem, in 't ftryken op*

waards, van de Staart naat den Kop toe, mee

den Vinger 5 rüüw maakten op 't GevoeL

(10) Klipvifch met negen Rugdoornen , drie *•
1 f Trioftegus*

Beentjes in het Kieuwen - Vlies
;

, op 't jLj/Drieftraai.

"
vyf zwarte Banden: de Staart eenigermaate

gevorkt.

Van deeze is bekend, dat de Rugvin

32 Straalen heeft , waar van Eegen ; de

.Aarsvin 22, waar van twee: deBörft- en Buik-

vinnen elk
f5* waar van één, en de Staart j6,

"waar van geene Doornagtig zyn/ In het Kieu-

wen- Vlies zyn maar 3 Beentjes : zo dat deeze

Soort niet alleen van 't algemeene Kenmerk

der Klipviflehen , van 6 Beentjes daar in te

heb-

(10) Chxtodon fpinis Vhmx Dorlalis mvem , Membranae

Branchiollegje tribus , Fafciis cjuinque nigris , Cauda fubbiü.

du. Syft. Nat. X.



3ö4 Beschryving van
jV# hebben, volgens Linn^üs ; maar ook van 4

Afdeel. of 6 te hebben, volgens Gronovius; verfchilt.

XXIV.
Hoofd- (il) Klfyvifcb met negen Rugdoornen , een

stuk. Stehl <wederzyds aan de gevorkte Staart.

oiun^crde. Deeze is de eerde , die van Artedi om.

Handig befchreeven wordt , onder den naam

van Chastodon , die met Streepen overlangs ge*

tekend is, en de Staart Vorkagtig , wederzyds ge-

doomd beeft, Buiten twyfellis het de gene, die

in 't Werk van Seba onder deezen bynaam

voorkomt en afgebeeld is (*> In het Kieu-

wen* Vlies wierden ook maar drie of vier S traa-

len , zo klein , dat men dezelven naauwlyks telles

kon , gevonden , zynde breedagtig en byna ge.

heel van de Dekzelen overfchaduwd. Dé Kleur

was beurtlings uit bruine en bleekblaauwe Stree-

pen famengeftêld of gemengeld.

xn, (ra) Küpvifch met elf Rugdoornen; het
%
vier-

iötuT*

°

e^
"\ de Beentje van de Rugvin draadvormig en

Grootfchub-
zeer iang ,

Fl. UIL Vol-
• '*

"

3 * (11) Chactodon 'fpinis Pinnae Dorfalïs hovète, fpina laterali

utrinque Caudtf biüdx, Syfi. Nat. X. Chxtodon lineis longi-

tudinalibus varius , Cauda bifurca. utrinque aculeata. Art.
Spec* 8p.

(*) Cha*todon lineis longitudinalibus varius , Cauda bifur-

ca & utrinque aculeatl.' Ses. Thef. III. pag. 6%. Tab. XXV.

fig. i. "

(iz) Chaetodon fpinis Pinnx Dorfolis undecim , radio Dor*

fali quarto Piiiformi , longiffimo. Syfi. Nat. X. Chxtodon

jnacrolepidotus. , lineis utrinque duabus nigris , radio quarto

Dorfali longifïimo Setiformi. ART. Spee. 94- Chxtodon Ofli-

culis Dorfaiibus tribus acuieatis ,
quarto Setiformi ,

feptem

fcfequentibus iterum acuieatis, GRON. Muf. II. N. m.
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Volgens Artedi ds deeze Soort de Tafel- IV.

¥ihh\ van H. Rüisch dus genaamd in zyn Ka-
Afdeew

XXIV
binet van Ambonfche viffchen , en volgens HoOF^
Guonovius de Ikan Pampus Tereloc of uitnee- stuk.

tnend fraaije Pampus -Vifch van Valentyn,

die van anderen Bezaan genoemd wordt. De
grootheid der Schubben, welke egter ook in

anderen plaats heeft, maakt den Bynaam vol-

gens onzen Autheur. De Heer Gronoviüs

hadt hem onderfcheiden door de Beentjes der

Rugvin, waar van de drie eerden gedoomd,

het vierde Borftelig eü zeer lang, de zeven

volgende wederom Doornagtig zyn. Die van

Seba, welke, met den Naam, door Artedi daar

aan gegeven , aangeweezen wordt (*) , is van

zyn Ëd. tot deeze foort betrokken. Zie de

Afbeelding daar van op onze Plaat.

't Getal der Beentjes in de Vinnen komt,

volgens de Tellingen van beiden , taamelyk o-

vereen ; als zynde 37 in de Rugvin, waar van

elf; 23 in de Aarsvin, waar van drie; 18 in de

Borftvinnen, waar van twee, en 6 in de Buik-

vinnen, waar van ï gedoomd: als ook 17 in

de Staartvin , volgens Artedi ; die aantekent

,

dat de Kleur uit breede witte en zwarte Stree-.

pen; die beurtlings dwars over het Lyf loopen

,

is famengefteld, hebbende zyn Vifchje de lang*

te

(*) Clmodon macro-lepidotus , lineis utrinque duabus »?J

gris , Ofliculo quarto pinns Dorfalis longitfimo SttifotmL

ART. Spec. 94.

ï. deel, VU. Stuk,
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?V te van vier en de breedte van over de drie Dui-
Afdeel* mèTït Her gene, welk de Heer Groïsöviüs
XXIV.

befcbryft, was hem vereerd door den Heer Jan
Hoofd, j j

.STUK. NoORTBERüE»

xm. (13): Klipvifcb met twaalf Rugdoornen , het

Geftreepti Lyf gefi reept , A Swej uitjleekende en de

Staart onverdeeld.

Te verwonderen is 't , dat deeze van Arte*

di grooifcbubbig : van Gronovius kleinfchuhbig

getyteld wordt. Dat dit by den laatflen geen

Drukfeil zy, blykt uit de befchryving, welke

zyn Ed. daar van geeft, zeggende dat hetLyf,

de Kop , de Kieuwendekzels en de Wortels der

Vinnen, gedekt zyn met kleine 9 aan elkander

raakende, Schubben. Artedi verzekert, dat

de Schubben in deeze zyn als in de voorgaande

Soort, die, in 't byzonder, den bynaam draagt

van GrootfchiMige. Ook komen zy my in de

Afbeelding, welke 'er van in 't Werk vanSEBA

wordt gevonden (*) , immer zo groot voor,

en aldaar zegt men, dat de Schubben groot en

ruig

• (13) Chxtocfon fpinis Pinns Dorfalis duodeem , Corpore

fttiato , Roftro prominente , Cauda integra. Syft. Nat. X.

•Chaetcdon flavefcens , Fafciis quinque fufcis. Muf. Ad. Fr»

I. p. 6i. T. 33. f. 7- Chxtodon macrolepidotus , lineis utrinque

tribus nigris latis, linea quarta in Cauda. ART. Spec.9<;. La-

bras Roftro reflexo, Fafciis lateralibus fufcis. Amosn A:a.d< I.

p. 313. Chaetodon F.oilro longo Ofleo , microlepidotus , albo-

flavefcens , lineis transverfalibus quatuor brunneis. GRQN*
Muf. I. N. ito.

(?) SEB U Tkef III. p. ss. Tab. XXV. N. 9>
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tuig zyn. De Heer Klein noemt het Vifchje IV.

't welk hier toe betrokken worcjt, Rbombites, Afdeel,

die Tandeloos is, met den uitgeftrekten Kop XXIV,

door een breede kromme riem verdeeld ; de stuk.

Schubben vierkant en Zwavelkleur ; op de Zy-

den met twee breede, kromme, Kaftanje-brui-

ne bandeerzelen: tien regte Doornen, die de

Rugvin in 't voorfte gedeelte doorbooren ; de

Staart aan 't end gefnazeld. Men ftelt beden-

kelyk, of het ook de Jaguacaquare van Brafil

zy , daar Marcgraaf van fpreekt; of liever de

Ikan Batoe Banska , en geftreepte Klipvifch,

van Valentym (*).

Nog meer tegeniirydigheden doen zig om-

trent deeze Soort van Klipvifch op. Die van

Gronovius en Artedi hadden op ieder Zy-

de vier bruine Banden ; tervyyl 'er die van

't Koninglyk Sweedfch Kabinet vyf heeft

,

en die , welke in 't Vorftelyk Kabinet der

Akademie van Upfal gevonden wordt , maar

drie* In de befchryving van deeze laatfte , zegt

men niet alleen dat de Schubben grootagtig

zyn , maar verzekert , dat de Tanden van dit

Vifchje naar een Borftelig Penfeel gelyken ; daar

Klein het zyne Tandeloos noemt* Ook ver*

haalt-de Heer Gronovius, dat het, aan 't end

van de Rugvin , een taamelyk groote ronde

Pekzwarte Vlak heeft; waar van ik, in die

befchryving, geen gewag gemaakt vind. Het

zyne
(*) Ind. Vtt. & Nqv. Vol. III. p. 427, N. 26*. %

266.

J. DE£L. VII, STUK»
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iV. zyne is , op een bleekgeelen Grond , overlang*

XXVT* geteI<end met gegolfde bruine Streepen.

Hoofd- Weinig verfchil , ondertufïchen s is 'er in de
stuic #

-peilingen der Vin-Straalen van vier zodanige

Vifchjes. Men heeft in de Rugvin gevonden

30, 31 of 32 Beentjes , waar van tien , elf of

twaalf gedoomd: in de Borftvinnen 14, 15 of

16; in de Buikvinnen 6, als gewoonlyk, waar

van één gedoomd; in de Aarsvin 20 of 21 3 en

daar van, in allen, drie ftyf en fcherp: 17 of

18 Beentjes in de Staartvfcu Deezé laatfleis*

zo wel als de Rug-en Aars - Vin aan *t agter-

end, gerond, en de Snoet heeft deKaakenwel

ukgeftrekt, maar kort , volgens Gronovius (*).

Dat de Snoet een weinig opwaards omgekromd

zy, gelyk de Heer Balk zegt (f), is in de Af-

beelding, die men in 't Werk van Seba vindt,

ook blykbaar.

xiv. (H) Klipvifch met twaalf Rugdoornen , de

^ïxko*'
Staart gevorkt , het Lyf met drie bruine Ban*

den getekend.

Onder die zelfde benaaming, het getal der

Doornen 10 de Rugvin alleenlyk uitgezonderd

,

komt

C*) Chaétodoh Falciis latis transver&libus fuscis , Maxillis

ptodu&is brevibus, Pinnis Dorfï Anique poïHce rotuiidatis;

Cauda rotundata. Zöoph, Gron. Fafc. I. p. 7°- N. 235.

• (f) Muf Ptinc. N. 43. Amoen. Acad. Vol. I. pag. 313.

(14) Chaetodon fpinis Pinnae dorfalis duodecim , Cauc^a bifida»

Fafciis tribus fufcis. SyJ?. Nat. X. Chaetodon Cauda bifurca
>

Xafciis tribus fé&Ss. Muf* AL Fr. I. p. S3. T, 33. üg. 8,
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komt deeze Soort van Klipvifch voor in de be* fv.

fchryving van het Koninglyk Sweedfche Kabi* A*deéu>

net* Zyn Voorhoofd is wit. *
&L

(15) Klipvtfch met twaalf Rugdoornen ; hei
STÜia

Ly/ gejlreept ; een Oogje onder aan ifca0rat*$è

~ Soldaaren-
Staart* vifch.

PI. LXlL

De fchuinshdd der Streepen , waar mede m&* ^
het Lyf getekend is , die van de Rug voor*

waards naar het midden des Lighaams loopen i

en aldaar anderen ontmoeten * van onderen ko-

mende, waar mede zy een fcherpen hoek maa«

ken , is het voornaame Kenmerk van deeze

Soort* Omtrent de plaatzing , immers 5 van de

ronde, zwarte of bruine * Oogswyze Vlak*

fchynt eenig verfchil te zyn ; alzo dezelve fom-

tyds aan de Rugvin en hooger , fomtyds laa«

ger dan de Staart gevonden wordt. Het eerde

heeft plaats in de Afbeelding van Rüisch, en ia

de befchryving welke de Heer Gkonovius geeft

van zulk een Voorwerp , dat aan zyn Ed. vereerd

was door den Heer C. van Hoeï: het andere

in die van 't Sweedfch Koninglyke Kabinet. In

dat van Seba en het Vorltelyke der Akademie

van Upfal , was de Vlak ., zo 't fchync 5 byna *

regc

(is) Chstodon fpinis Pihnac Dorfalis duodecim, Corpörê

ftriato, Oeello fubcaüdali. Syft. Nat. X. Chsetodon palüdusj»

fafcia Capitis Ocelloque fubcaüdali fufcis. Muf. Ad. Fr, ïo

p. 6$ T. 3?. f. 4. Chsetodón macrolepidotus , linea nigra ad

Oculos, macula rotunda ad pinnam Dorfalem. Gron. M*f
It. n. 195. Labrus Roftro reflexo , Oeello purpuröo

$
Iridi

alba juxta Caudam. Amoen. Acad. I. p. 314.

i.dïel. vu. stuk. Aa
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IV. regt op de hoogte van de Staart, of tegen den
Afdeel* wortel van de Staart aan. Omtrent het getal

£X1V* der Vinftraalen is met de voorgaande Gellreepte
Hoofd- ,

° J r

sruic. byna geen verfchii gevonden.

De kromme bruine Band , welke deezen

Vifch, die anders, uitgenomen de gemelde Streep,

jes , vry egaal geelagtig is van Kleur , dwars

over de Oogen heen loopt , geeft 'er de voor-

koming aan, of hy gemuilband ware en een

Halfter aan had, gelyk de Paarden; 't welk

LinNjeüs uitdrukt met den bynaam Capijlratus.

Men noemt hem gemeenlyk, in Indie, Klip»

vifch of Soldaaten - Vifch. Klein hadt hem,

wegers de figuur, even als andere Soorten van

dit Geflagt , Tetragonopterus getyteld (*). Zel-

den wordt hy grooter dan een Span , en , niette,

genftaande zyne dunte , verfchaft hy een zeer

fmaakelyke , gezonde Spyze , zynde een der

befte Viffchen voor den Tafel* Aan de Kaap

wordt hy , inzonderheid , zeer veel gegeten.

Zyn Vleefch is wit en verdeelt zig in Strookjes.

xy1-, (ló) Klipvifcb met dertien Rugdoornen , het
yagabundus* v ' * " °

zwerver. Lyf gejtreept , de Snoet rolrond.

Dee.
«

(%) Tetragonopterus laevis, ad Caudam bmnea macula cir-

culari intra Iridem albicantem , ophthalmos ; fimili zona obli-

«jue Oculos excipiente. Corpore ex Aurantio albicante & le-

viter fufco vario. Pt/c. MiiT. IV. p. 37. N". 2. Tab. XI»

(16) Chaetodon fpinis Pinnae Dorfalis tredecim
y Corpore

ftriato, Roftro cyündrico, Syft- Nat. X. Chactodon Roftratus

fafcïa nigra trans Ocuios 3 triplicique ad Caudain, Muf* Ai%
Fr. II.
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Deeze komt in het Tweede Deel der be- IV.

fchryvinge van 't Koninglyke Kabinet van Swee- Afdek *<»

den, onder de benaaming vart Gefnoete Klip-
r ,

vifch, met een zwarten Band over de Oogen stuc

en een drievoudigen aan de Staart. In de Rug.

vin zyn 40 Beentjes, 24 in de Aarsvin , 18 ia

die van de Staart en 15 in de Borftvinnen.

(17) Klipvifch met veertien Rugdoornen , de xvil

Kienwendekzels Jiekelig * de Schubben ruig Ruigfchui.

aan den rand* '

lgc#

De Heer Gronovius hadt deezen geteld on.

der de Groot- Schubbige , doch thans vind ik

dit, in de aanhaaling , veranderd in Kleinfchub-

big (*). In de Befchryving hadt zyn Ed. ge-

zegd , dat de Schubben van middetmaatige

grootte zyn , over elkander fchietende én op

den rand als gehaaird, waar van de Bynaam

zynen oorfprong heeft. Thans noemt hy den-

zelven, Klipvifch met de Dekzels wederzyd^

gedoórnd, de middelde Beentjes van de Rug-

en

(17) Ch^todon fpïnts Piniias Dorfalis quatuordecim , oper-

culis Spinofis, Squarnis ciliatis. Syft. Nat. X. Chaetodon ma*
crolepidotus , aculcis utrinque duobus in oparcuiis

^ pofticö

longiflïmo. Gron. Muf II. N. is>z, Chstodon grifeus Faf1

cus quatuor fufcis. Muf Ad. Fr. I. pag. 6z. T. 33. %. u
Sparus Saxatilis. OSB. her. ijl*

(*) Indien dit in zyn Ed.Eerfte Werk geen Drukfeil is, moge

het , met meer reden dan verfcheide anderen , onder de Erra*

ta necejjarlo Corrigenda , in het laatfte aangetekend zyn g&
weeft.

i deïl. vu. stuk, A a %
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IV. en Aarsvin byna gelyk komende met de Staart,
Afdeel

' die aan 't end rond is (*>
XXIV

~

Hoofd- Het Voorwerp, door deezen Heer uit het

stuk. Kabinet van Seba gekogt, verfchilt in 't getal

der Vinftraalen merkelyk van dat, het welke

onder den naam van gryze of graauwcigtige Cha-

todon , met vier bruine Banden , uit het Koning-

lyk Sweedfche Kabinet wordt opgegeven, en

nog meer van dat gene, 't welk Osbeck noemt

Sparus Saxatilis. In de Borftvinnen van 't eer*

fte vondt men 26, in die van het tweede 20

en van het derde 16 Beentjes : de Rugvin van

het eene hadt 'er 33, van 't andere 34, van \

derde 39. In de overige Vinnen was zo veel

verfchil niet, hebbende dat van Gronovius 26

Beentjes in de Aarsvin en drie daar van ge-

doornd, 17 in de Staartvin , en 6 in de Buik-

vianen , als gewoonlyk. De Kleur van 't zyne

is geelagtig bruin , met Saffraankleuragtige

Vlakken en bleekblauwe Streepjes gemengeld.

Het heeft, aan de Kieuwendekzels , wederzyds

maar twee Stekels , waar van de agterfie langft,

xviii. (18) Klipvifch met veertien Rugdoornen , de
SaxatiHs.

Buikvinnen fpits , de Staart gevorkt , de Tan-

den uitgerand.

Waar-

(*) Chsctodon Operculis utrimque aculeacis, OflTculis Pinnac

Borfalis Anique intermediïs Caudam rotundatam fub*quanti*

bus. Zoöpb. Gron. Fafc. I. p. 69. SP*. 232.

(il) Chastodon fpinis Pinnst Doxfalis quatuordecim , Piiniit

Ven-
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IV.

Afdeeu

XXIV.
Hoofd*
STUK.

Waarom deeze den Bynaam van Saxatilis meer

voere dan de andere Klipviflchen , is my onbe-

kend. De Heer Grohovius betrekt hem tot

de Spaaren , en Linnjeus erkent dat dit

Vifchje , door zyn geheele houding als een

Baars , van de mede - Soorten afwykt. Sparus , met

vyf dwarfe bruinagtige Banden, was het in de

befchryving van 't Vorftelyk Kabinet der Aka-

demie van Upfal genoemd geweeft: by dien

tytel voegt men thans dat van een WafTende

Maanswyze Staart , en van een zeer breed Lyf

te hebben* Ik zie egter niet dat hetzelve, in-

dien de breedte maar de helft is van de lang.

te, dien naam verdient: ten minfte niet onder

de Klipviflchen, Cbatodon met een gevorkte

Staart en vyf witte Banden wordt het in de be-

fchryving van 't Koninglyk Sweedfch Kabinet

getyteld. 't Getal der Straalen van de Rugvin

is aldaar 26 ,' van de Borflvinnen , Aars- ea

Staaitvin, ieder 15.

(19) Klipvifch met drie - en - twintig Rug- tol
•n

Rotundus*
doornen , en vyf bleeke Banden over 't Lyf. Ronde.

Alle

Ventralibus acuminatis, Cauda biüda , Dentibus emarginatis.

Syft. Nat. X. Chatodon Cauda bifurca , Fafciis quinque

albis. Muf. Ad. Fr. I. p. 64. Sparus Fafciis quinque trans-

yerfis fubfufcis. Amosn. Acad. I. p. 512. Gron. Muf. I.

N. 89. Sparus latifiïmus , Cauda Lunulata , Fafciis quinque

transvetlis fubfufcis. Zo'éph. Gron. p. 64. N. 222.

(19) Chaetodon Spinis Finnae Dorfalis vigmti-t.ribus , Faf-

ciis quinque pallidis. Syft. Nat. X. Chaetodon rotundatus ci-

nereus Fafciis quinque. Muf Ad. Fr. I. p. 64.

X. deex,. vilstük. Aa 3
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IV* Alle de Beentjes van de Rugvin , op drie

YfL«
#

naa , zyn in deeze Doornagcig. Hy heeft 'er

Hoofd* io iQ ^e Borftvinnen en 14 in de Aarsvin ,

siuia Waar van twee fcherp : in de Buikvinnen 6

en één fcherp, als gewoonlyk in dit Geflagr.

33?. (20) Kiipvifch met drie Banden ; één over de

Lwcetswy- Oogen, een over de BorJt > en een overlang-

Jen ; de Staart ongevorkt.

Uit het Werk van Edwards wordt deeze

aangehaald door den Heer Linn^eus, Het

Lyf is langwerpig Lancetvormig ; met drie

donkpre Banden <die grys gezoomd zyn : te

weeten eene dwars door de Oogen ; een an-

dere dwars over de Borft heen ^ en een der-

de zig uitftrekkende van de voorde Rugvin

tot aan de Staart Deeze Vin is Zeisfenswyze en

loopt fcherp uit, hebbende agter zig een fmalle

Vin , over de geheele langte van de Rug. En-

wards noemt hem the RibbancLFisb ? wegens de

Bandeerzelen. De Weftindifche naam fchynf

Guapena te zyn.

(zo) Chajtodon Fasciis tribus, Oculari Pe&oraïi longitudina-

lique; Caudi integra, Syft. Nat. X. Guapena. Edw. Av%.

aio. T. 210,

XXV.
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Afdesl.

XXV. HOOFDSTUK. XXV.
Hoofd-

Befcbryving van't Geü&gt der Zee-Braasemen; stuk«

waar onder de roode en bruine en veelerley

gëjlreepte, de Goud- Steen- en Tand--Broei.

fem 9 benevens de Hottentots- en Kaapfche

• Goud- Vifch, en veele anderen.

Den Latynfchen naam Sparus , die daar van Naam.

afgeleid wordt, dat deeze Vifch, uit het

Water genomen zynde,veel beweeging maakt,

zouden wy met een Neerduitfchen Uitgang ge-

bruiken kunnen : even als men dus met Ka» 4

meel, Leeuw, en onder de Viffchen met den

Salm gedaan heeft : doch het komt my beter

voor, de Viffchen van dit Geflagt Zee - Braa-

sems te noemen : om dat de meeften dien

naam voeren.

De Kenmerken beftaan ' in fterke Sny- of Kenmerken,

Scheur-Tanden; Kiezen die ftompagtig zyn en

digt ftaan : het Kieuwen-Vlies met vyf Straalen',

de Dekzels gefchubd: het Lyf famengedrukt.

De Tanden y
die als in de Menfchen en Viervoe-

tige Dieren zyn , worden door de Lippen ge-

dekt, zegt Artedi: men vindtze alleenlyk in

de Kaaken en Keel. 't Gehemelte en de Tong

is glad : de Rugvin enkeld : de Oogen met een

ruime Huid gedekt: de Staart doorgaans ge-

vorkt. De Darmen , voegt hy 'er by, zyn

lang , met Slingeringen en dikwils aan het

I. Deel. vil. Stuk, Aa 4 Darm,
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IV. Darmfcheil vaft : de Byhangfels van den uitgaig

A\-deei. $er Maag groot en weinig, naamelyk drie , vier»
XXV. c c
PI

* vyf, zes of zeven.

stuk. De Heer Gronovius , oordeelende het getal

Gcud-Brm- der Soorten te groot volgens het Stelzel van

Artedï , heeft 'er eenigen gebragt tot de Ge-

flagten van Cynadus en Cmflcinus : zo dat hy

van de Spaaren maar twee Soorten behoudt.

LinnjEüs heefe 'er twee-en twintig , die onder*

föheiden worden door de Kleur. Agt zyn 'er

met een zwarte Vlak getekend ; drie rood»

vyf geftreept ; en de zes overigen bont*

k^at 00 Zw- Braafcm met eerj Gouden Maantje tut*

vergulde, fchen dt Ooien,

Fig. $.

Hier mede wordt de Aurata der Autheuren

bedoeld , dien men Goud - Braafem noemt > in

\ Griekfch Cbryfopbrys. Zekere Sergiös Ora-

ta, die onder de Romeinen vermaard was, als

de Uitvinder en Beminnaar van lekkere Gereg-

ten, kreeg daar van den bynaam, zo fommi-

gen willen* Nog hedendaags noemt men in

Italië dezen Vifch Orata , by de Venetiaanen Ora >

en by de Spaanfchcn Dorade. De Engelfchen gee~

vtï\ "er, eenvoudig, den naam van Gilthead of

Ver-

(i) S.pdxus t.unüia aurea inter Oculos. Syft. Nat. X.

Gen. 141. Sparus dorfo acutiflïmo , linea arcuata* aurea

imer Oculos. ART. * Gen. 25. Syn. 61. Gron. Muf*

ï. N. 90. Loefl. %pjL Hasselc^. Itin. 337- Aurata om-

nium Au&orum, Grxcis yipV(ro(pPVg, RAJ. Syn. p. 131*

Aurata. Gold-Ürasmen. Jonst, Tao. XIX. Fig. 2.
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Verguld. Kop aan; de Franfchen noemen hem iv*

Brame de Mer, of Zee-Braafem, zo Ronde- Afdeei*

XXV
Letius getuigt. HooF^

Hier voor zagen wy , dat van veelqp de Zee- stujk.

Braafem met den Dorado , en deeze met den Gotd-Braar

Dolphyn verward worde (*); 't welk niet te

verwonderen is in Autheuren , die flegts op de

uitwendige Geltalte en de Kleuren letten. An.

derzins is 'er een genoegzaam verfchil, gelyk

uit de Afbeeldingen blykt. De Heer Klein

drukt zulks zeer omftandiguit, wanneer hy den

Goud -Braafem noemt, Synagris met de Rug

„ donker groen , de Zyden bruin met eenig

„ Goud doorblinkende ; de Oogkringen Zilver-

3) kleur: de Vin, op de fcherpe Mesvormige

3 , Rug , even digt aan den Kop, als aan de

3 , Staart , met elf ftyve of Doornagtig^ en v

„ dertien buigzaame of flappe Beentjes : in de

, ?
Bovenkaak zes, in de Onderkaak agt icher-

„ pe Voortanden : de beide Kaaken ruuw door

,, fcherpe Knobbeltjes (f).

Uit de Verzameling der Tekeningen van

Afrikaanfche Dieren , welke de Heer Profefför

J. Bürmaisnüs heeft , geeven wy hier Pl, LXII.

ffig. $. de Afbeelding van een Kaapfchen Goud-

Braafem, die over 'e geheel Oranjekleurig, doch

op den Kop , aan de Kieuwendekzels en midden

Qp de Rug , met blaauw getekend is ; loopende

de

(*) Bladz. 267.

(|) Pi/c. Mifi V. p. fa, N. 4-

\ DftïL, VII. Stuk. Aa J
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IV
de Zydftreep zeer krom : de Snoet taamelyk

Afdebl fcherp. Indien het Gouden Maantje, tuflchea

XXV. de Oogen , hier ook aangeweezen zy , moet het-
Hoofd-

jve zeer jQ k jeur verfchiIIen. De Heer Lin-
STUK*

Goud-Braa- **mls > ondertuffchen , heeft eigenhandig onder

fem* ^e Tekening gezet , Sparus Aurata.

Somtyds bereikt deeze Vifch de grootte van

twee Span, zegt Willoughby; doch zelden,

fchoon op 't hoogft gegroeid, heeft hy de

zwaarte van tien Ponden, Die grootte en

zwaarte komt my zeer"onevenredig voor. Hy
vondt 'er een groote veelheid van, op de Mark-

ten, te Venetië, Genua, Rome, en elders in

Italië. By ons is dezelve zeldzaam. De Heer

Gronovïüs befchryft 'er een, die te Scheve-

ningen gevangen was, hebbende 12 ftyve enn
flappe Beentjes in de Rugvin, 16 in de Borft-,

6 in de Buikvinnen, 12 in de Aarsvin , waar

van drie gedoomd en 20 in de Staartvin. Die

Goud-Braafem, welken de Heer Hasselquist,

in de Haven van Smyrna gevangen zynde, be-

fchryft , hadt nagenoeg het zelfde getal van

Vin-Straalen. Deszelfs grootte was verfchei-

derley , van een Elle en daar boven : de he.

dendaagfche Grieken noemden hem Sippowïs.

„ De Kleur van deezen waé op den Kop,

„ van boven, zwartagtig, met een Gouden

„ Vlak tuffchen de Oogen: het Lyf , boven

„ de Zydftreep, met zes zwartagtige en even

,, zo veel witagtige Streepjes getekend , waar

„ van de eerftgemelden breedft. Beneden de

„ Zyd.
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5 ,
Zydftreep was de Vifch Zilverkleur. De IV.

., Schubben breed, Ovaalagtig, overlangs ge- Afdee£*

„ ftreept , de ftreepen aan de bovenkant van u^S
„ de Schub in 't middelpunt famen uitloo* stuk.

„ pende (*)". Het Vlies, dat de zyden des Goud-Bfaa-

Buiks van binnen bekleedde, vondt zyn Ed.

zwart: de Darmen aan een ruim Darmfcheil,

dat , door groote Bloedvaten zeer onderfchei-

delyk was, gehecht, en driemaal omgedraaid.

Drie byhangzels hadt de Uitgang van de Maag,

die dik waren ; zynde de Lugtblaas langs de

Ruggegraat uitgeftrekt.

Deezc Vifch is van ouds beroemd, als niet

minder onder de Zee.Viflchen uitmuntende *

dan de Forellen onder die der Rivieren. Hie-

rokymus ontleent daar van een fraaije Zinfpee-

ling, in zyn Brief aan Lucimus (f). De Zee*

Braafems waren , om die reden , aan Venus toe-

gewyd; doch Martiaus merkt aan, dat het

veel verfchilde , waar en hoe zy gevoed wer-

den (|). Die van Ephefe en Tarente hadden

zeer veel agting , vooral met Schulpviflchen

gemeftf zynde. Rondeletxüs zegt , dat die

der

(*) Doktor Baster gteft de Afbeelding van een Schi%

van den Goud-Braafem, in regelmiatigheid en fraaiheid uit-

muntende by de meeden. Nat. Uitfpann. Tab. XV. N« 2.

(t) Pifcator Hominum, mifïo rete Apoitolico, te quoque

quafi pulchcrrimum Auratam , inter innumera Piscium ga.

era, traxit ad Littus. Epist. XXVIII.

(JJ Non omnis laudem pretiumque Aurata meretur,

Sed cui folus Concha Lucrina cibus. Epigr. Libr. XIII. 90*

I, Deel. VU. Stuk.
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IV. Middellandfche Zee beter zyn dan van den O-

Afdeel. Ceaan, en, die niet dan in Zee leeven, uitmun*
XXV. tender dan de genen die in Meiren komen

.

Hoofd- . n
stuk. fchoon deeze laatiten vetter zyn : want deSlylc

GêmUBrMhca Modder maaktze minder aangenaam van

Smaak. In Languedok zyn dezelven een gemeen

Voedzel , geduurende de Vatten.

Kolbe verhaalt, dat 'er aan de Kaap der

Goede Hope een Goudvifch zy , die zyn naam

had gekreegen van een Vergulden Kring , wel-

ken dezelve om het Oog heeft, en van een

zodanige Streep, zig uitftrekkende van dea

Kop tot aan de Staart. Deszelfs gewoone

langte, zegt hy, is anderhalf Voet , de zwaar-

te maar een Pond ; de Kleur van 't Vleefch uit

wit en rood gemengeld en de Smaak zeer lek*

Jcer. Men ziet 'er deezen Vifch nooit dan

van Mey tot Auguilus, wanneer hy zig over

de Ondiepten of Zandbanken verfpreidt.

(a) Zee'Braqfem met een zwart Oogje onder

AnnJaAu aan ét Staart , het Lyf geelagtig.

Geringde.

Dit is de Sparus der Autheuren , die nog he-

dendaags te Venetië Sparo geheten wordt. Men
onderfcheidt hem ligtelyk van den voorgaande,

doordien hy dat Gouden Maantje tuflehen de

Oogen niet heeft , en bleek geelagtig groen is

,

met

(1) Sparas Ocello nigro fubqudali , corpore flavefcente.

Syft. Nat. X. Sparus unicolor flavefcens , macula nigri

Anmüari ad Caudarn. ART. Gen. U-Syn. 57. Sparus. WlLi*,

p. 308. RAJ. p. 129.
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met een zeer zigtbaare ringswyze Vlak, aan of IV.

by de Staart ; en wederom , die zwarte en paar-
Afdeel*

XXV
fche Vlakken, by de Kieuwen, ontbeerende: HooF^
gelyk hy ook zo groot niet wordt als de Goud- stuk.

Braafem. De Oogkringen zyn Zilverkleur. Men
vindt hem in de Wateren, die de Opper- en

Onder-Zee * plagten genoemd te worden, ten * Mare

Ti- • j r^ ir J*f*rvm &
opzigt van Italië z te weeten in de Ooit van in/erum

Venetië en in de Toskaanfche Zee. Hy komt,

in fmaakelykheid en Deugd, met den voorgaan-

de overeen.

(3) Zee-Braafem met een Oogje onder aan de ni.

Staart, bet Lyf zwart gebandeer d.

De Italiaanen noemen deezen $argo> en by

den Griekfchen naam Sargos, dat men in 't La-

tyn Sargus uitfpreekt , is hy alom bekend.

Klein , zelfs , befchryft hem onder deezen

naam. Van den Heer Guonovius wordt hy ge-

noemd Cynadus met het Lyf Ovaal breed , de

Staart gevorkt , en de Tanden egaal , ftomp*

De Sargus heeft, volgens Willoughby, de

Snoet fpitfer dan de Aurata of Sparus , en een

weinig opgewipt : de Voortanden zyn niet fpits

en rond, gelyk in de Goud -Braafem , maar,

even als in de Spaar, breed en gelykende naar

Men-

(3) Sparus Ocelio iubcaudali , Corpore fafciis nigris. Syft.

Nat. X. Sparus lineis transveriïs varïus , macuU nigrl ïnfignf

ad Caudam. A»t. Gen. 37. Syn, $%> Sargus Salviani. Wijlju,

p. 309. Raj. p. 130.

I.DKEJU YIZ.fTVx.
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IV. Menfchen Snytanden, Hy verfchilc van bei-

Afdeel. ^q ^ doordien 'er geen Korrelagtige Knobbelt-

t?
XV* jesinde Kaaken zyn, en dat het geheele Lyf

stuk. met bruine ftreepen geringd is. Van den Goud-

Braafern verfchilt hy door het Gouden Maantje

niet te hebben , en door de Oogswyze Ring by

de Staart: gelyk hy ook korter, breeder, en

aan 't end ronder is, naar de grootte. De ge-

ne, dien Willoughby te Genua befchreef,

was by de vyf Duimen lang. Men vindt hem

in de Toskaanfche Zee , en hy verfchilt in hoe*

danigheid weinig van de voorgaanden.

De Vinftraal.cn zyn , in deeze en de eerde

Soort, zeer overeenkomftig , en weinig verfchil-

lende van de Telling , welke door den Heer

Gronoviüs in het laatftgeraelde Voorwerp , van

den Heer Vosmaer hem vereerd , en vier Dui-

men lang, is in 't werk gefteld. Zyn Ed. vondt

in de Rugvin 24 Beentjes , waar van elf ge-

doomd, in de Borftvinnen 16; in de Buikvin-

nen 6 y in de Aarsvinnen 14 en drie gedoomd.

Dit komt zo volmaakt overeen met de Tel.

ling, welke de Heer Hassêlqüist opgeeft van

den Goud-Braafem, in de Haven van Smyrna

gevangen, dat men zig verwonderen zou moe-

tea, indien niet het gedagte Voorwerp ook uit

de Middellandfche Zee afkomftig ware. De

Staart, voegt hy 'er alleenlyk by, hadt 22 Viu-

flraalen. Dezelven fchynt onze Landsgenoot

niet geteld te hebben. De Kleur zegt zyn Ed.

is
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is op de Schubben bruin glinftcrend Zilveragtig , IV*

aan de Vinnen wit (*>
Afdeeu

xxvr

(4) ZecBraafem met een zwart Oogje aan de Hoofd-

Staart, bet Lyf overlangs geftreepu
"

MeUnuruu
Deeze komt by de Autheuren voor, onder

den naam van Melanoaros of Zwartftaart, van

wegen de zwarte Vlakken aan beide zyden van

de Staart. By fommigen voert hy ook den

naam van Oculata of Ge-oogde , wegens de

groote Oogen met Goudgeele Kringen, en daar-

om noemt men deezen Vifch, te Rome, nog

heden , Occbiata. In de Toskaanfche Zee , om-

trent Llvorno, Rome en Napels, wordt hy

veel gevangen, In fmaakelykheid fchynt hy

niet veel van de voorgaanden te verfchillen.

Hy wordt ongevaar een half Voet lang en

een Pond zwaar. Zyn Rug is minder verheven

en fcherp dan in de Goud-Braafem , uit den

blaauwen zwartagug ; de Zyden Zilverkleur,

met bruine Streepen , die van den Kop naar de

Staart loopen. In ieder Kaak is eene ry Tan-

den, waar van de voorden breedft, de agter-

ften fcherpft. De Staart is zeer gevorkt, en

de zwarte Vlak of Ring aan dezelve duide-

lyker dan in de anderen.

' (5) Zee*

(*) Zie Zoophyl. Gron. Fafc. I. N. 219. p. 63/

(4) Sparus ocello nigro Caudae , Corpore lïneis longïtudï-

laalibus. Syft. Nat. X. Sparus lineis longitudinalibus varius,

Macula utrinque ad Caudam. ART. Gen, 37. Syn. $i, Meta-
surus. will p. 330. KAJ. p. 131.

I. DEEL. VIL STUK.
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Afdeel.

XXV.
Hoofd-
stuk.

v.
Smaris,

VL
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(5) Zet Braafem met een zwart Oogje op Zyde %

ie Borft- en Staarlvinnen rood.

Dit Vifchje , dat maar de grootte van een

Vinger heeft , volgens Rondeletius ; is zeer

kenbaar aan de roodheid zyner Borftvinnen en

Staart: waar in het voornaamelyk van de vol-

gende Soort verfchilt. Het wordt van de Au-

theuren Smaris of Cerrus , te Venetië Giroli

en Gerruïi , te Marfeille Gerres geheten. Hier

uit blykt, dat het ook in de Middellandfche Zee

gevonden worde.

(6) Zee Braafem met een bruin Oogje op Zyde*.

het Lyf bont.

De Griekfche naam M#*vfc, afkomftig , waar-

fchynlyk,van hunne veranderlykheld van Kleur,

wordt in de Venetiaanfche naam Menelo en de

Romeinfche Menola 9 nagevolgd. Te Marfeil-

le noemt menze Mendole, en te Narbonne Ju*

fcle: in Duitfchland worden zy Bizling ofMeer-

Scheijjer , geheten > in Engeland Cackerell: om
dat deeze Vifch , gegeten zynde , weeklyvig

maakt. Dit is ook de reden , dat men den voor-

gaanden aldaar noemt the white Cackerell.

In

(s) Sparus ©cello nigro laterali
, pinnis Pe&oraübus Cau-

dseque rubris. Syft. Nat. X. Sparus macula nigca in utroque

latere medio
,
pinnis Pe&oraÜbus Caudaque rubris. art. Gen,

36. Syn. 61. Smaris. WiLlU p. 319. RAJ. p. 13*.

(6) Sparus ocello fufco laterali, Corpore variegato. Syft.

Nat. X. Spams varitis, Macula nigricante in medio latere,

Dentibus quatuor majoribus. ART. Gen. 36. Syn. di.Mana,

1«Will. p 3 18. Marnas RondeletiL p. 13;.
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In Geftalte zweemt deeze Vifch naar een IV.

Baars , maar is breeder en platter , een half
XXV

Voet en fomtyds drie vierde Voets lang , van u00Fl£
Kleur Zee groen of vuil geel , doch met don- stuk.

kerer Perken of Zoomen overdwars , en blaau-

we ftreepen overlangs; hebbende, byna op 't

midden van de Zyden , een groote zwarte Vlak,

onder de gefiippelde Zydftreep. Eenige Au-

theuren fchryven dat de Mama 's Winters wit

zy, in 't Voorjaar en de Zomer bont. Wn>
toüGHBY merkt aan , dat hy , des Win-

ters te Venetië zynde , dezeiven witagtig

vondt, en in de Zomer, te Rome en te Na*

pels, met blaauwe ftreepen overlangs zeer fraay

getekend. Dit zelfde wedervoer Rondeletiüs,

die , van Rome te Venetië komende , aldaar deeze

ViiTchen zo verfchillende van Kleur vondt , by

de genen die 's Winters te Rome verkogt wer-

den , dat dezeiven hem naauwlyks kenbaar

waren.

In het getal der Beentjes van de Vinnen

komt deeze nagenoeg met den Goud-Braafem

overeen: doch, behalve de bruine Vlak op Zy*

de , en de Kleur van 't geheele Lyf , heeft hy

öog een zeer byzonder Kenmerk , dat hem vau

alle zyne mede-Soorten onderfcheidt. Te wee-

ten de Bek , geflooten zynde , vertoont zig

zeer klein , maar open gaande heeft een wydea

Smoel. Dit wordt veroorzaakt , doordien de

Bovenlip zig als een Buis in de langte uitftrekt

en, met het fluiten van den Bek weer ingehaald

i.deel. vu. stuk, Bb wor«
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IV. wordende, zig verbergt in een groefje van de

Afdeel. Bovenkaak. Ook vindt men , in de Onder-
XXV. fc^ vier Tanden grooter en langer dan in de

Hoofd- . e

stuk. overigen.

Deeze en de voorgaande zyn zo gemeene

Viffchen in Italië , dat menze aldaar dikwils,

gelyk hier de Haringen , by de hoop verkoopt,

zonder tellen of weegen. Evenwel ka nmenze

gantfch niet onfmaakelyk agten. In de Genees-

kunde hebben de Ouden 'er veel werks van ge-

maakt. De Klooven van 't Fondament wer«

den door de Afch der Koppen , en die der Lippen

met den Pekel van deezen Vifch genezen:want het

fchynt dat men hem inzoutte, en daarom, mis-

fchien , heeft GazA\ dcnzelven Halec getyteld.

Aan de Kuft van de Adriatifchc Zee noemt men

hem, hedendaags, Srtave.

vu. (7) Zee-Braafem met een Oogje onder aan de

st^n-Bm- Staart, bet Lyf wüagtig.
fem.

In de Befchryving van 't Koninglyk Sweed-

fche Kabinet is deeze voorgefteld onder den

Geflagtnaam van Sciana. De Heer Gronovius

maakt thans een nieuw Geflagt, met den tytel

van Scarus, waar in nog twee anderen door

hem

(7) Sparus ocello fubcaudali , Corpore candicante. Syft.

Nat. X» Scixna ocello ad bafin pinnx, Caudas. Muf Ad.

Fr. I. p. 65. Sparus Roftro plagio-plateo , rufefcens , ma-

cula nigia , Iride alba , ad Caudam fubrotundam. GKONi
Muf. II. N. 185. T. 6. f. 3. Scarus rufefcens , maculis

duabus annulatis utrinque ad Pirmas Pe&orales & Caudanu
&ooph. Cr§n. N. 22$. pag. $7%
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hem gebragt zyn. Hy üoemfc deezén Scdrus$ IV,

die twee geringde Vlakken , wederzyds , aan de
,jAfdebl »

Borftvinnen en Staart heeft : dat is 9 aaü ieder j^FJa
één* gelyk de zeer fraaije Afbeelding van zyii muk.

Éd. aanwyft. Het Voorwerp was uit Surina-

me afkomftig. Men vindt 'er meer Beentjes

in de Rugvin eü minder in de Aarsvin, dan ia

de voorgaande Soorten van dit Geflagt, 't welk

uit de Tellingen van dit en dat van 't Sweed-

fche Kabinet , die nagenoeg overeenkomen *

blykbaar isé

(8) Zee-Braafem, mét een Oogje onder ban dé VIIL

Staart , den Kop rosagtig, de Staart onver* 0rPheus°

deeld*

Of de Orpheus der Ouden , en de Orpbus def

hedendaagfche Grieken de zelfde Vifch zyn

:

heeft mën geen zekerheid. Deeze laatfte^

fchryft Rondeletius, wordt fomtyds twintig

Ponden zwaar 5 en men houdt hem voor een

der lekkerfte Geregten. De Kleur is op de

Rug zwart- aan den Buik witagtig of blank: de

Kop byna rood. Hy heeft het Lyf meer plat

dan rond, dat is breed en lang , een kleinen

Bek, de Schubben ruuw, de Vinnen bont. In

de Rugvin zyn tien fcherpe Doornen. Hy eee

Kruiden of Zec*Wier, gelyk de Spaaren»

(8) Sparus occllo fubcaudali, Capite rufefcente, Cauda in-

tegra. "|\ Syft* Nat. X. Sparus varius macula nigra act

Caudam in extremo jequalem. ART, Gén, 37. Syn. 63. Or-

pheus Veterum & Bellonüé WlU. p. 314, 315.RAJ. pt J??*

h VttL* VIL STUK. B b 2
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Afdeel,

XXV.
Hoofd %

STUK.

IX.

Hurta.

Rooman.
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(9) Zee*Braqfem met een gevorkte Staart , het

Lyf met dwarfe roode Bandeerfelen % de Scheur,

tanden uitjleekende.

Nu komen wy tot de Soorten van dit Geflagt,

die door haare Roodheid uitmunten. Deeze

twyfelt onze Autheur, of ook de Dentex zy,

wegens de Tanden dus genaamd , die van hem

onder de bonte Spaaren is gebragt. Het getal

der Straalen in de Rugvin was 23 en elf Doorn-

agtige, in de Borftvinnen 16, in' de Buikvin-

nen 6, in de Aarsvin 9 en drie gedoomd, 17

ïn de Staart. Het getal der Vinftraalen komc

,

derhalve , wederom nagenoeg met dat der

voorgaanden , in \ byzonder met dat van den

Goud-Braafem , overeen. Men vindt hem in

de Middellandfche Zee.

De Heer Gronoviüs betrekt tot deeze Soort

een Kaapfchen Vifch , dien men Rooman noemc

van wegen de Kleur, hoedanig een ik 'er by

den Heer W. van der Meulen vind. Het

Voorwerp , van hem befchreeven , hadt de lang*

te van een Voet : de Oogen groot ; de Onder»

kaak langft ; den Kop gefchubd ; den Bek ge-

wapend met fterke Tanden , waar van de vier

voorden , in de beide Kaaken , Kegelvormig

uitfteckende en krom : de Schubben zeer groot

en effen , leggende over elkander. In de Rug-

vin telt zyn Ed. 22 Beentjes, waar van de elf

voer-

en) Sparus Cauda bifïda, Corpore fafciis transveriis rubris,

Ecntibus laniariis exfertis. Syft. Nat. X.
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voorften Doornagtig; in de Borftvinnen 17; in jV<

de Buikvinnen 6, in de Aarsvin 11 en 15 in de Afdeeu

Staart : zynde van die der Buikvinnen één ^ van die XXV.

der Aarsvin drie gedoomd» Alles nagenoeg als sruK/
de voorgaanden.

f 10) Zee^Braafem met een bykans onverdeelde . X-.
J t Erytbrinus.

Staart , het Lyf rood. Roode,

Deeze wordt van de Grieken Erythrynos , van

de Latijnen Rubellio geheten , wegens de rood-

heid van zyne Huid en Schubben : weshalve

Artedi hem noemt, Sparus die geheel rood is,

met Zilveragtige Oogkringen. De Italiaanen

noemen hem , insgelyks , Frangolino of Frago-

lino, als de Kleur hebbende, zo men wil, van

Aardbeziën, de Dukfchers roode Zee ^ Braafem.

Te Venetië worde hy Alboro of Arboro gety-

teld , in Spanje en Vrankryk Pagel. Men vindt

hem zo wel in de Weftindiën als in de Middel-

laodfche Zee.

Van den Goud - Braafem , daar het getal der

VinOxaalen volmaakt mede overeenitemt, wordt

hy gezegd te verfchillen , doordien hy kleiner

is, de Staart minder gevorkt en de Snoet fpitfer

heeft; als ook, en wel inzonderheid, door deKIeur.

Onder de Viffchen , die gebraden worden , zegt

Jovios ; is deeze een der uitmuntendften en fmaa-

ke-

(ie) Sparus Cauda fubintegra Corpore rubro. Muf. Ai*
Fr. IL Loepl. epift. Manfcr. Sparus totus rubens , in-

de argentea. ART. Gen. 36. Syn. S9 . Erythrinus üvq Ru. •

bellio. Will. p. 311. p. 132.

L Di kt., vil. Stuk. B b 3
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IV.
kelykften ' ook worde 'er de Maag nooit door

Afdeel. bezwaard, 's Winters bevondc men deeze Vis-

XXV. fchen het lekker fte te zyn.

stuk. E*e Erythrinus van Rondbletiüs wordt door

Hottemots-den Heer Gkonoviüs betrokken tot den Hou
tentots Fifcb , die aan de Kaap der Goede E[o*

pe zeer gemeen is. Zyn Ed* geeft 'er den

Soortnaam aan , van Cyncedus met de Staart ge-

vorkt ; de Tanden egaal en fcherp; den Kop ftomp.

agtïg; de Borftvinnen vry lang (*). In getal

van Vmftraalen kwam het Voorwerp , door hem
geteld, zynde tuffchen regen en tien Duimen
lang , mee den Roomaa volkomen overeen ,

uitgenomen de Aarsvin r waarin 14 Beentjes en

daar van vyf Doornagcig waren. De Kleur

was donkerig en byna zwartagtig • naar den

Buik toe naauwlyks verbleekende.

XI- (11) Zee-Braqfem die roodagtig is* met de

Huid, aan den Wortel der Rug- en Aars*

vinnen) tot een boezem uitgerekt.

Deeze wordt Pagrus of Pbagrus en van de

Italiaanen Pagro geheten , van de Franfchen

P&gre : de Engelfchen noemen hem Sea - Bream,

dat is, Zee-Braafem; de Duitfchers rotbe

ffieèr-

(*) Cynaedus Caudl bifurcatd : Dentibus aequalibirs acir-

tis ; Capite fubobtufo : Tinnis Pe&oralibus longiufculis.

ïZoóph. Gron. N» 2if« p. O.
(11) Sparus riibefcens , Cute ad radtcem Pintiarum D»rfi

, Sc Ani in fjnum produ&a. ART. Cm. $6. Syn. 6+. Phagrws.

^VILL. p. 312. RAJ. p. 131.
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Meer . Brasrnen , gclyk den voorgaande : waar op IV#

men ook de voorgemelde Naatnen toegepaft Afdeel.

vindt. De Griekfche naam zou van de hard- xxv*

heid zyner Tanden , of van zyne Vraatagtigheid
s

°£™

"

afkomftig zyn. Men vangt hem ook in de Zui.

delyke dcelen van Europa.

De Pagro gelykt , in Kleur en Geftalte , zeer

naar den Fragolino , doch men kan 'er hem lig-

telyk van onderfcheiden , zegt Willoughby.

Hy is ongelyk grooter : wy hebben 'er gezien

van tien Ponden , daar de ander naauwlyks

zwaarder dan één of anderhalf Pond worde* Hy
is breeder en dikker, hebbende den Kop, tus*

fchen de Oogen, platter } en ongefchubd. Aan

den wortel der Kieuwvinnen is een Yzergraau-

we Vlak , die in de Fragolino niet gevonden

wordt, en een andere groote Vlak, wederzyds,

aan 't begin van de geftippelde Zydftreep, Ook

zyn de Kieuwvinnen zo lang niet als in de voor-

gaande, die dezelven by uitftek lang heeft. De
Pagro heeft dit byzonders , dat , aan het uiterfte

van de Rug- en Aarsvinnen, de Huid voortloopt

tot zekeren boezem, de uiterfte Straalen van de

Vin omwindende e$ byna verbergende, 't welk

in dè Fragolino geen plaats heeft (*), De Bek

van binnen , de Tong en Kieuwendekzels,zyn 5

in fommigen, fierlyk hoog rood; de Schubben

groot , de Staart gevorkt.

Te

(*) In* hoc Pifce peculiare eft , quod in piiinis Dorlï & Anl

extremis Cutis in finum quendam procurrït , & extremos Pinuse

«idios obvolvit & fcre occulm
9
quod in IU*b*lU<me nm 6ti

j ? deki., vilstu*. Bb 4



392 Beschryvïng van

IV#
Te Genua zynde, in 't jaar 1664 (vervolgt

Afdeel die zelfde Aucheur) kogten wy eenPagro 5 die

XXV. taamelyk groot was en denzelven ééne nagt ia

stuk/ de Slaapkamer houdende,omhem's morgens te

openen, gaf de geheele Vifch, in de duidernis,

êln fterk Licht, byna als een Koie Vuurs of

gloeijend Yzer: een zeldzaame Vertooning,

welke wy te vooren nooit gezien hadden (*)•

Rondeletiös getuigt, dat de Zee-Braafem

middelmaatig lekker en taamelyk droog is van

Vleefch , en voedzaam. Men vindt hem 's

Winters blaauwagtig, daar de Pagel ofFrago-

lino zyne roodheid nooit verlieft. De Korrel-

agtige Knobbeltjes in de Bek zyn hun beidea

gemeen.

xn. ( ï £) Zee - Braafem met overlangfe donkere Stree-

*"? *

pen 9 de vier onderften Goud- en Zilverkleu*

De naam van Eöops , wegens de grootheid

zyner Oogen, wordt gegeven aan een Vifch

van

(*) Men zou mogen denken > of dit niets1 byzonders, e»

dat zelfde flag van Licht ware , 't welk wy in 't algemeen be-

ipeuren in rottende Vifch; doch de Heer Adanson- nam zulks,

gclyk ik aangemerkt heb, aan de Kuil van. Afrika ook waar

£n teevende en zwemmende Viiïchen. Zie de tegenw. Staat

*v/m Afrika* Htdend. Hijterie. Amfteid. 1763 , bladz. 1 j6. Ver-

gelyk bladz. 19. hier voor.

Qit) Spams lineis longitudinalibus obfeuris : infr rioribüs

auatuor Aureis Argentdsque. Syjl. Nat. X. Sparus lineis

«rinque quatuor Aureis ac Argenteis longitudinalibus paralle-

ls. Art. Gen.' 36. Syn. 61. Boops fvondeletü primus. VVlLL

P* 5:/. &AJ, p. ïisi
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van de Toskaanfche Zee, dien men te Vene- IV.

tie, Rome en Marfeille 5 noemt Boga, in En» Afdeei"

geland tbe Oxe-.eyed Cackerell. Sommigen noe- tT

men hem ook Box en Bora of Voca: welk laat- stuk.

fte , mooglyk , afkomftig is van het valfche

denkbeeld , dat de eerftgemelde naam zouaflei*

delyk zyn van zyn geloey of brullen als een Stier.

Veel langer wordt deeze Viich niet dan een

Span ; hoewel Rondeletius zegt van een Voet.

De Kleur van de Rug is groenagtig of glinfte-

rend geel , naar de opvalling van de Lichtftraa*

len; de Buik Zilveragtig of wit: de Zyden

zyn ieder met vier Goud- en Zilverftreepjes ,

beuitlings , getekend ; de Borftvinnen rood.

In de Rugvin waren 30 Beentjes geteld , waar

van de helft gedoomd; in de Aarsvin 19. Dit

onderfcheidt hem van alle de voorgaande Zee.

Braafems. Hy is fmaakelyk en gezond, hoe

ook toebereid zynde.

(13) Zee-Braafem met de Staart ongevlakt,

bet Lyf overlangs geel gejtreepu xnr.
* Cantbarus.

Deeze wordt Cantbarus genoemd by de Au»

theuren : welke naam , dat zonderling is , zyne

afleiding fchynt te hebben van de Kleur van

zekere Torren of Schallebyters, die blaauwag-

tïg

(13) Sparus Cauda immaculata , Corpore lineis longitudi-

nalibus luteis. Syft. Na t. X. Sparus lineis utiïnque luteis Ion*

gitudinalibus parallelis , Iride argentea. ART. Gm. 36. Syn,

>g. Cantharus, Will. p. jo«>. Raj. p. 13©. jonst. Tak
XIX. N. 5.

IDffx. VIT. Stuk. Bb 5
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Hoofd-
stuk.

IV. C1S glinfteren. Cantharus is de algcmeene

Afdeel. naam der Torren , dien men nog bewaard vindt

XXV. ja de bekende Cantharide* of Spaanfche Vlic,

gen. Anderen , evenwel, agten zyn naam oor-

fpronglyk van het wroeten in de Slyk , gelyk

de Meftkever. Gaza noemt hem , inderdaad ,

Scarabceus , dat is Tor. Behoudens de agtinge

der Ouden , zou de afleiding van een Wyn-

kruik , myns oordeels, natuurlyker zyn: dewyl

de Geftalte , volgens de Afbeelding van John-

ston, die door Artedi aangehaald wordt, taa«

melyk naar dezelve zweemt* 't Blykt dat de

Duitfchers hem noemen bruine Zee-Braafem.

Van de eerde Soorten van dit Geflagt, on-

der welken hy dikwils gevangen wordt, verfchilt

deeze Vifch in hoedanigheid zeer weinig. De
Geftalte is byna de zelfde : doch de Kleur is

zwarter of bruiner; de Schubben zyn veel klei*

ner en de zwarte Ring ontbreekt hem aan de

Staart. De Tanden zyn niet fbreed , maar

rond en fcherp : hy heeft geen Beenige knob-

bels aan de Kaaken. Allermeeft, egter, wordt

hy van dezelven door de gedagte geele Stree-

pen onderfcheiden.

XTÏS.

Cbromis,

(14) Zee-Braafem met de Staart gevorkt , de

tweede Straal der Buikvinnm Borjtelagtig.

On-

f14) Spatus Cauda bificla , radio Ventralium fècundo fëta-

ceo, Syft. Nat, X. Spams ofïïculo fècundo pinnarum Ven-

tralium in longam Setam quaü produ&o. ART. Gen. 37,

Syn. 6z, Chrotiiis. WILL. p. 3 3°» &AJ. p. 141. ChromU
& Cremis. CHARL. p. 140.
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Onder den naam van Chromis komt dit Vifch* IV,

je by de Autheuren voor. Dus wil men dat
Afdeei*«

het, van wegen zyn knorren, als het gevat> „
?̂

m

Q
gen wordt, genoemd zouzyn ; in 't Engelich stuk,

Grunter. De Siciliaanen noemen het MonacbeU

le 9 die van Toskanen Cajlagnole* Het is om*

trent vier Duimen lang, donker of bruin van

Kleur, met ligter Streepen. In getal van Vin^

ftraalen fchynt het nagenoeg met dei& Goud-p

Braafem overeen te komen.

(15) Zee-Braafem met de Staart gevorkt 9 en xy *

op de Zyden, overlangs , elf Goudgeele ftree*

pen.

De Salpa der Autheuren , is geenszins de Stok-

vifch , gelyk men op Tab. IL van Johnston , N.

jo, vindt aangetekend; maar een Vifeh 'van de

Middellandfche Zee, die, gelyk deeze Schry-

ver zeer wel aanmerkt , in 't Griekfch te regt

Qhryfopleuros geheten mogt worden , van wegea

de Goudkleurige ftreepen , w«lkcn hy op zyoe

Zyden heeft. De Duicfchers noemen hem,

deswegen , Goldftein , de Engelfqhen Goldlin , en

die van Narbonne Virgadelle. De naam var*

Sarpa , yan den eerften afkomftig, is nog te

Ge-

(15) Spams Caudd biiidi , lineis fulvis longitudinalibufi

utrinque undecim. Syft. Nat. X. Sparus lineis utrinque UB*

decim Aurcis parallelis longitudinalibus. ART. Gen, 3*- Synm

60. Salpa. Will. p. 116 < RAJ. 134. JONST. Tab, XLT*

N. 6.

J.Deel, VII. Stuk»
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IV#
Genua in gebruik, alwaar men hem dikwils

Afdeeu vangt.

XXV. Deeze is langer en naaf de grootte dikker

stuk/ dan deGoud-Braafem, met de rug minder krom:

de langte bykans een Voet , • de zwaarte onge«

vaar een Pond : op de Zyden met Gouden ftree-

pen, zeer fierlyk getekend: hebbende den Bek

zeer naauw , de Oogen middelmaatig van groot-

te * meöjjpoudgeele Kringen. In de Bek is, on-

der en boven , maar ééae ry Tanden , die in

de Bovenkaak tweepuntig zyn : de Schubben

groot : de Staart gevorkt. In de Rob vondt

men Zee-Wier, waar uit fommigen willen, dat

deeze Vifch Kruiden eet , en daarom zal hy

,

mooglyk , Bos of Stier genoemd zyn. Men houdt

hem, zo wel als den voorgaande , voor een

geringe Spyze.

Dus befchryft Ray uit Willoüchby een

Vifch der Middellandfche Zee , welken de Heer

Gronovius betrekt tot zynen Cynicus , die

de Staart gevorkt , het Lyf langwerpig en rank, de

Rug regt heeft, gelykende in Geftalte naar een

flaring. Tot die zelfde Soort wordt van zyn

Ed. betrokken de Orientaalfche Zee-Braafem van

Hasselqüïst , die
?

er egter , in getal van Vin-

ftraalen , zeer van verfchilt. Hy merkt aan , dat

men den Vifch , door Ray befchreeven ,
geen-

zins met den Salpa van Rondeleïiüs verwar-

ren moeft ; alzo die behooren zou tot een ander

Geflagt.

De langte van den gemelden Zee-Braafem

door
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door Hasselquist te Smyrna waargenomen , was jy#

een Handpalm , en de grootfte breedte een Afdeel.

Duim. Dit zweemt meer naar de Geftalte van XXV.

den Zee - Braafeni. De Kleur bruin boven de s™£*
Zydftreep , en de Zyden , onder dezelve , met

vier bruine Streepen getekend : de Buik wit met

bruine Vlakken > enz, Hoe zulks overeenflem-

me met de tien of elf Goudkleurige Screepen

,

welken de Salpa op de Zyden heeft , is my
duider,

(16) Zee-Braafetn met de Staart gevorkt en xvi

rood, het Lyf Purperagtig met zeven Goud-
'jnaz '

geelt Streepen woederzyds.

DeezeAmerikaanfcheVifch is in de befchryving

der Dieren van Karolina door den Heer Catesby

afgebeeld , onder den naam van Salpa 9 die pur-

per- of paarfchagtig bont is. Hy noemt denzel-

ven , m 't Engelfeh , the Lane - Snapper. De lang-

te is niet meer dan een Voet : het Oog groot met

een bspede roode Kring : 't geheele Lyf met paar-

fche Schubben gedekt «, donkerfi: op de Rug,

bleek aan den Buik, Het Lyf is met geele Stree-

pen overlangs getekend : de Vinnen geel.

(17) Zee* Braafem met de Staart geyorkt , bet xvn.

Lyf bont) vier grootere Tanden. TaS-Braa-

Dc fem,

(16) Spaxus Cauda biüda rubra, Corpore purpurafcente li»

neis utrïnque feptem Aurcis. Syft. Nat. X. Salpa purpuras-

cens variegata. Cate 3 B. Cdr. l\, p. i 7 . x. 17.

(17) Sparus Caxid* blfkü
, Corpore yariegato , £entibus

2. DXïi. VII. Stuk. <$***
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jy De Vifch, dien de Ouden Synodon of Dentsx

Afdeel, heeten , noemen de Italiaanen , hedendaags
,

XXV. Dentale. Die naam is van de Tanden afkom-

^stok."
ftiS ï

en desweêeüS wordt hY > van de Engel-

fchen , de Sea - Rougb. of Ruffmet Honds - Tan-

den, geheten. De Duitfchers noemen hem

Zon- , dat is Tand - Braafem*

De vier uitfteekende Tanden , in de Onder-

zo wel als in de Bovenkaak, die na3r Honds

tanden in den Menfch gelyken , hebben den

naam aan deeze Soort van Zee - Braafem gege-

ven , die den Fragolino of Pagro der Italiaanen

niet ongelyk is, doch dikker naar de grootte.

Gemeenlyk weegt hy drie of vier , doch men

ziet 'er ook van tien Ponden zwaar. Zyn

Kleur is, in de Jongheid, vuilgroen of geel,

met ligt blaauwe en zwarte Vlakken , doch in de

Ouderdom wordt hy geheel paarfch of roodag*

tig Purperkleur*

In de Synagris van Belloniüs , dien fommi-

gen ook tot deeze Soort betrekken , werden

,

dat zonderling is 5 90 Straalen in de Rugvin ge*

teld en 10 in de Aarsvin, volgens Artedi:

daar de Rugvin in de Synodon , volgens Wil-

loüghby, maar 10, de Aarsvin 8 flappe Been-

tjes hadt. Den eerftgemelden Bynaam geeft

Linn^üs aan den voorgaande.

Tot

quatuor majoribus. Syft. Nat. X. Sparus vaiiüs, Dorfb acuto^

Dentibus quatuor majoribus. ART. Gen. 36. Syn. 6o.Dentcs

fivc Synodon Aldroyaiidi, WlLL« p. 311. &AJ. p. 132,
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Tot deeze Soort betrekt de Heer Gronovius jy#

den Kaapfchen Goudvifcb. , en den Acara der Afdeël»

Brafiliaanen , onder den naam van Cyn.edus XXV.

met de Staart als een WaJJende Maan , de tweede
s
°^

Voortand van de beide Kaaken grootfi (*). Brow- Kaapfche

NE hadt een dcrgelyken genoemd Goudglin-
Goudvifdl*

flerende Coracinus , en Klein geeft den naam van

Synagris aan een Vifch , die rood of Purper-

agtig bont is , met blaauwc en zwarte Vlak*

ken : welke beiden ook tot deeze Soort betrok-

ken worden.

Gemelde Goudvifch , één Voet , vier Dui-

men en drie Lynen lang, hadt in de Rugvin 22

Beentjes , waar van twaalf gedoomd , in de

Borftvinnen 16 9 in die van den Buik 6 en

één ftyf of fcherp , in de Aarsvin 1 1 en drie

flyve Beentjes; 15 in de Staart. Van de Tan-

den , die taamelyk groot en vafi: zyn in de bei-

de Kaaken, fteeken onder en boven twee uit,

die zeer fcherp en fterk zyn , viermaal zo lang

als de overigen; 't welk den Vifch zeer ken-

baar maakt.

(18) Zee» Braafem met de Staart gevorkt, en 7 xvm
een agter over leggende Rugdoorn.

De

(*) Cynccdus Cauda Lunuïata , Dente fëcundo antico

«triusque Maxills maximo. Zöoph. Gron. Fafc. I. p. 60.

(18) Spaius Cauda bifida , fpina Dorfali recumbente. Syftm

iïat. X. an Idem ? Lqeïju Efift% Sparus javaneniis. O&x.

Itin. 273.

I.DMJ-. VIL STUK,

nnus»
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IV De gemelde Rugdoorn geeft den Bynaam aan

Afdeel. deezen Ooftindifchen Zee-Braafem , die het

XXV. J,yf met verfcheiderley blaauwe Vlakken gete.

stuk?" *^nd heeft. In twee deezer Vjffchen heeft

men , in de Aarsvin , 7 gedoomde of ftyve

Graaten gevonden. Anderszins komt het getal

der Vinftraalen zeer wel met dat van den Goud-

Braafem en anderen van dit Geflagt, over-

een.
*

xix. (19) Zee - Braafem * die de Staart gevorkt

Vl^¥c^ heeft , met twee dwarfe ^zwarte Banden en

fche.
, een menigte van blaauwe Streepjes.

Deeze Virginiaanfche , in het Kabinet van

den Heer de Geer bevindelyk, heeft de Kieu.

wendekzels eenigermaate Zaagswyze getand:

daar loopt eene zwarte Band , of breede

Streep , van de Schouders , door de Oogen

heen, naar de Onderkaak, en een andere van

de Schouders 5 over de Zyden van de Bord

,

naar de Borftvinnen. Overlangs zyn 'er veele

blaauwe evenwydige Lyntjes. De Rugvin heeft

27 Beentjes , waar van elf gedoomd , de Borft-

vinnen hebben 'er 18, de Buikvinnen 6, en

daar van één fcherp; de Aarsvin 13 en drie

ftyve daar onder: de Staartvin, die (lomp is

en twee Kwabben heeft, 18 Scraalen.

(20)

(ip) Sparus Cauda bifida , Fafciis duabus nigris transver-

£$>, lineisque cceruleis pliirimis. Syft* Nat. X.
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(lo) Zee - Braafem die de Staart gevorkt heeft , IV,

met veele Zilveren en zwarte Streepen geban- An:r-* L '

<feerrf zjw&i
Hoofd-

De hedendaagfche Naam, Mormülo, die te

kome, en Mormiro , die te Venetië, als ook-^-—

<

Mormo of Morme , die te Marfeille en Nar- de" '

:

bonoe in gebruik is, heeft veel overeenkbmft

met Mormyrusy een Griekfche Naam van dui-

fteren oorfprong. Gemarmerd , zöü dezelve

het allernaaffc en natuurïykfte betekenen : want

deze Vifch is het inderdaad.

Willoüghby vondt en befchreef *er een,

te Genua ; die kleiner dan een Voet was, heb-

bende het Lyf fmaller dan de Goud - Braafem

,

en zeer naar den Tand- Braafem gelykende.

JDeez' hadt , op eén groen blaauwagtigen grond

,

elf of twaalf breede zwarte Éingen om het

Lyf; zynde wit van Buik en by de Oogen Zil-

verkleur* De gene , die van den Heer Has-

selqüist uit de Haven van Smyrna wordt be«

fchreeven , hadt vatl negen tot elf dergelyke

dwarfe zwarte Banden , en de tuflehenruimte

derzelven, gelyk ook de Buik, was Zilveragtig,

*t Getal der Vinftraalen kwam, wederom, ^eer

naa overeen met dat van den Goud - Braafeni 2

zo

(20) Sparus Cauda bifida , fafciis Argenteis nigrïsque plu

ïimis. Syft. Nat. X. Sparus Maxilla fuperiore longiore, lineis

utrinque duabus nigris transverfis paralielis. Art. Gen,

37. Syn. 61. Sparus Mormyrus. HASSELC^. hm, 3è$. Mar.

myrus. WlLL, p. 319. IUJ. p, 134-= Jonst, Tab, XlX,

N. 3.

h ÜTAlr. VIL STUK. C C
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IV. zo wel als de gedaante van de Oogen , Neus en
Afoerl. Tong.
XXV.

jQe jtfomyrus van Ray, dien Artedi tot
Hoofd- j

stuk. deeze Soort betrekt , zynde van Willoughby

ontleend, brengt de Heer Gronoviüs, met de

durata en Scaras van Rondeletius , tot eenen

Kaapfchen Vifch t'huis , dien hy noemt Cynas-

dus met de Staart gevorkt; de Tanden egaal , ds

lovenften gefpketen: den Kop ftompagtig ; de Borft*

_ vinnen kort. De Kleur van deezen , zegt hy
,

is byna als die der Karperen. Hier op laat

zyn Ed. een andere Soort van Cynadus volgen

,

die aan de Maldivifche Eilanden zig onthoudt,

wordende van de Ingezetenen Ikan Bïanak ea

van de Europeaanen Harder geheten : zynde

van Kleur als de Cyprinus nobilis der Autheuren.

Deeze heeft de Staart als een Wallende Maan;

den Kop fcherpagtig ; de Tanden egaal en zeer

klein.

öoftmdifcbe. Behalve deeze was aan zyn Ed. ook, door den

Heer Vosmaer , een Qofiindifcbe Zee - Braafem

vereerd , dien hy noemt Cynssdus , met de Staart

gevorkt; de Tanden egaal en zeer klein; de on-

derfte Straaien van de Borftvinnen Elsvormig en

langer dan de anderen (*). Dit is een gedroogd

Voorwerp, waar in men de blyken kan zien van

vier breede zwarte dwarsftreepen. Het heeft

in

f*) Cynaedus Canda bifurcata , Dentibus requalibus mini-

snis ; Radiis Pinnarum Pe&oralium , Jnmnis , Subulatis Ion-

gioribus. Zoöph. Gron. Pafc. I. p. <H. N. 2il.
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iti de Rugvin 41 Beentjes ,- waar van een-en- IV.

twintig Elsvormig en fcherp, in de Borftvinnen
FDÉE^

13^ in die van den Buik 6, in de Aarsvin 133 Hoof0-
waar van de twee voorden fterk , Doornigtig stubu

en zeer kort. In de Borftvinnen zyn de on-

derfte Scraalen van de anderen afgefebeiden ,

Elsvornaig doch niet fcherp, langer dan de ove-

rigen. Dit en de plaatzing der Buikvinnen, die

zelfs geen Doornagtige Straal hebben , doet

zyn Ed. oordeelen , dat deeze Vifch veeleer tot

een ander en nog niet ingefteld Geflagc, be-

hooren zoude ; hoewel dezelve , wegens de Ge-

ftalte , hier toe betrokken wordt.

(3O Zee-Braafem met de Staart onverdeeld* xxr -
.v J J Capifirdtm*

het Lyf Netswyze wit getekend. weiKndi-
fche.

Deeze Weffindifche , uit het Kabinet van den

Sweedfchen Heer de Geer , heeft het Lyf

langwerpig, van Geftalte als een Heilboth. De
Schubben hebben ieder een witte Winkelhaak,

't welk de Kleur zig Netswyze doet vertoonen.

Twee groote Voortanden heeft de Vifch bo-

ven, vier onder in de Bek. De Riigvin bè«

flaat byna de Iangte van de geheele Rug, heb-

bende 20 Straalen, waar van negen gedoomd

z^yn; de Borftvinnen hebben 'er 12, de Buik-

vinnen 6, de Aarsvin i5. Van deeze drie laat-

fteff

(zi) Sparus Cauda integra , Corpore albo-reslculato. 5v/?.

Nat. X.

1. DEEL. VII. STUK. CC %
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IV. ften is, in ieder Vin > één ftyf Beentje. De
Afdeel,

staartvin heeft 14 Straalen.
XXV.
Hoofd-

£2a) Zee-Braafem met de Staart onverdeeld f

xxu ^ei -^yf mn b°ven S^omagtig , rnn onderen

GaliUus. Wit*
Galileeiche.

De Heer Hasselqüist heeft dén gefftelden

byfraam gegeven aan een Soort van Zee - Braa-

fem, die hedendaags in het Meir Genezareth,

in Galilasa
,
gevonden wordt : des het zeer waar-

fchynlyk is, dat de wonderbaare Vifchvangft,

waarvan in het Vyfde Kapittel van 't Evange-

lium van Lukas wordt gewaagd, uit zodanige'

ViiFchen beftaan hebbe : zo Linn^eus aan-

merkt.

De Galileefche Zee . Braafem is hooger dao

breed; hy heeft den Kop zeer fteilafloopende,

de Snoet kort , de Bovenkaak langft ; de gaa-

ping van den Bek klein : de Kaaken digt bezet

met kleine Tandjes: het Gehemelte en de Tong

glad: de Oogen groot met geele Kringen. De
Schubben zyn breed , effen , en los zittende

:

de Kieuweudekzelen gefchubd : in het Kieu-

wenvlies vyf Straalen. 't Getal der Beentjes

van de Rugvin is 31 , waar onder zeventien ge-

doomde ; in de Borftvinnen vindt men 'er ir,

ïn de Buikvinnen 7, in de Aarsvin 15, waar

van

(22) Sparus Cauda integra, Corpore fupra virefcente, fiib-

tus albo. f. SyJÏ. Nat, X. Spart*s Gajilacus, HASSE.LQ,- Itin+

34-3. N. 7*
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van de drie voorden Doornagtig; in de Staart* IV.

vin 20. De Staart was aan 't end gelyk: de Afdeel *

Kleur van de Kop, Rug, en de Aarsvin groen , if fd-

van de Zyden Ziïveragtig : aan den Buik en de stuk.

Vinnen nagenoeg wit: de langte een Span en

twee Duimen , de breedte een halve pan.

Gemelde Doktor befchryft nog een Zee- EsyPtifche-

Braafem
.

(*)> ^ie van ^e Egyptenaars Ginlle

geheten wordt. Mooglyk zal het deeze zyn >

door welken de Overftroomïng van den Nyl

wordt aangekondigd ; want men vangt hem in

die Rivier* De Geftalte fchynt weinig van de

andere Zee - Braafems te verfchillen , inaar in de

Vinnen hadt hy , zo veel ik zie, geen gedoom-

de Straalen. De Kleur was, aan den Kop,

ten deele zware, ten deele geel ; op de Rug

zwartagcig bruin ; op de Zyden , dan een blaau-

we Streep, dan een geele, en daar onder we-

derzyds een zwarte Vlak, Gemelde blaauwe

Streep , aan de Rug , was in blaauwe fpitfen

verdeeld, die beurtlings tegenover de genen

kwamen , welken men onder de Zydftreep vondt.

De halve Zyden en de-J Buik waren wit: de

Staart bruin en geel gemengeld : de Vinnen

witagtig, behalve dat het tweede Beentje van

de Rugvin een roode tip hadt. Van de grootte

vind ik niets gemeld,

(*) Sparus NiloticuS. HASSELq. &in. SF. j's- p. 387.

i,dkf.l. vil stuk. Cc 3 XXVI*
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Afoteu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
XXVI. XXVI. HOOFDSTUK.
Hoofd-
stuk,

fyjcbryving van >t Geflagt der Lipvisschen,

onder welken de Lever - Braafem , en zullen

die, wegens hunne Kleur, Paauw , Lyfter of

Merel , Jonker - Vifch , Bag - Oor , en , wegens

de Geftalte , Varkens - Snoet , Zeiffen - Vin of

GaffeKtaart, genoemd worden.

Naam. A an zekere Viflchen 3 die , van wegen de

#3% dikte hunner Lippen , Labri heeten , geeft

men te regt , in 't Nederduitfch , den naam van

Lipvisschen. De Heer LiNNMJsegter, merkt

aan, dat dezelven niet gemakkelyk van de

Zee - Braafems , in welken de Tanden ook met

Lippen zyn gedekt, te onderfcheiden zyn. Zy

hebben , zegt zyn Ed., de Tanden fcherp , het

Kieuwenvlies met zes Straalen, de Dekzelen

gefchubd* Dit laatfie moet een Fout zyn , zo

de Heer Gronoviüs aantekent, die den La.

brus toefchryft effene, ongefchubde, Kieuwen-

dekzels; zynde de voorfte Beentjes, van de

Rug- , Buik- en Aars - Vinnen , gedoomd ; doch

dit Kenmerk hebben zy met de Spari gemeen,

Linn^üs zegt, dat de agterfte Straalen van de

Rugvin een Draadswys* byhangzel hebben,

genmerken. Artedi is zeer omftandig in de Kenmerken

van den Labrus , dien hy , te regt , in de Rang

der Stekelvinnen plaatfi. Het Kieuwen - Vlies

heeft zes Beentjes 9 zegt hy , die dun en breed

zyn
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zyn; doch in kleine Viflchen tek men 'er maar IV.

vyf. In de Kaaken ftaan groote Tanden , en
AF0EEr"

XXVI
bovendien hebben zy dikke harde Beenderen , h00FD*,

met kleine Tandjes voorzien, in de Keel; één stuk.

onder, twee boven. Hec Gehemelte, zo wel

als de Tong , is glad : de Lippen dik en Vlee-

zig, bedekkende de Tanden. Het Vlies van

de Rugvin heeft, in 't voorde gedeelte, dub-

bele Beentjes uit éénen Wortel voortkomende;

te weeten fcherpe en flappe. De Schubben

zyn groot , zagt en effen. De Kleur is vee,

lerley , bont en fierlyk : de Staart doorgaans on-

verdeeld. Aan het Porcipr van de Maag wor-

den geen byhangzels gevonden.

Gronoviüs telt maar zes, Artedi twaalf, soorten.

en LïNNiEüs veertig Soorten in dit Geflagt,

waar van de elf eerften een gevorkte Staart

hebben : als volgt,

(1) Lipvifch met dwarfe byhangzels aan de Zy. r.

den van de Staart.
carus'

Onder deeze Kenmerken komt een Vifch

voor 5 dien men oudtyds Scarus, in 't Griekfch

2x<*g©* noemde, en, ten tyde van Tieerius

Clau^ius , te Rome , voor eene Lekkerny

hieldt, ja het Brein van Jupiter heette. Men
heeft dien naam van zyn Springen ; in de Ry*

tyd

f11) Labrus appendicibus fransvcrfis ad Cauds latera. f.

Syft. Nat. X. Labrus qui Scams Auétorum. ART, Syn. $4.*

N. 4. Scams. Jonst. Tab. XIII.

ldkbl. vilstvk. Cc 4



6ÏÜK.

4c8 Beschryving van
yf tyd mooglyk, alzo hy zeer ritzig is, afgeleid,

ArmÊL. De Heer Grojüoviüs beitempek een Geflagt

XXVL van Viflchen met deezen naam, gelyk wy ge-
huoFD .

zien hebben*

De Ouden hebben aan den Scarus toegefchree-

ven , dat het de eqrugfte zy , die 's nagcs tus-

fchen de Küppen flaapt; weshalve hy nooit by

nagc gevangen werdt. Hy leefde van Wier en

andere Zee-gewaflen. Ro^delktius verhaalt,

dat deeze Vifch , in' Geftake, naar den Sa?gas

geleek; zynde van Kleur tufTchen blaauw en

^wa^rt , met een witten Buik, en de Staart zeer

Vorkagtig hebbende, Deszelfs Vleefch was

goed om te eeten, broofch en ligt verteerbaar:

de Darmen hadden een reuk van Violen, en

werden niet weg gefmeeten. Mep at hem ge«

kookt , gebraden , of gedoofd. Hy werdt te

Marfeille gevangen en was gemeen op \ Eu
land Rhodus. Anderen melden , dat hy voor-

kwam aan de Oevers van Griekenland,

Niet onwaarfchynlyk , dunkt my , zal het

deezezyn, die vaq den Heer Hasselquist te

Smyrna gevonden en befchreeven werdt onder

den naam van Oojierfche Lipvifcb (*). Dezel-

ve , naamelyk P hadt de Staart ook zeer ge-

vorkt; den Kop en Rug zwartagtig; doch de

Kieuwendekzels , de Zyden en Buik , Zilver-

kleur : een geele Vlak boven de Dekzels , en

een zwarte Vlak aan den wortel der Borftvin-

nen*

C*; Labms Örient$fs. N. 79*
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een. De langte was vier en de breedte één
JV

Spap: zo dat het een taamelyk groote Vifch Afdeed

moet zyn. XXVI.
Hoofd*

(2) Lipvifch 9 die groenagtig is , met vier Tan* stuk.

den en de Staart gevorkt*
Cr

1L
r

Dqeze , die den bynaam van 't Eiland Kan-

dia, dat men oudtyds Creta noemde, voert, is

de Quden opk bekender geweefl: , dan de he-

dendaagfchen. De Heer Gronoviüs betrekt

tot zyn Geflagt van Callyodon , zo wel dee-

zen als den Bandafchen Cacatoeha van Valen-

tyn, en den Weftindifchen Scheermes . Vifch

met een Pappegaais - Bek van Sloane , als een

zelfde Soort (*), waar toe ook de Vifch be-

hooren zou , daar Klein de Afbeelding van

gegeven heeft, onder deezen ;Tytel. „ Sar-

3, gus , met den Buik en den halven Kop , on-

„ der aan , geelagtig ; het halve Lyf , naar de

„ Rug toe, uit den bruinen groen; de Oog-

„ kringen groen en breed ; de Staart van om-

„ trek rond : twee breede Beenderen , wit als

„ Yvoor, Zaagswyze een weinig getand, ia

9, de beide Kaaken , in plaats van Tanden (t).'*

Zyn Ed. verbeeldt zig, dat Artedi deSoor.

telyke Kenmerken van deezen Vifch uit de ruu-

we

(2) Labrus tetraodon virefcens Cauda bifurca. ART. Gena

34. Syn. $j. -f. Scarus Cretenüs. RAJ. p. 119. N. 4. Will*
App. Tab. X. % 10.

(*) Callyodon Capite ftibobtufo , Cauda" truncata. Z@'óphylm
Gron. Fafc. I. N. 245.

ft) Wc Mij. V. p. sg, N. 7. Tab. X.'Fig. 3.

I. Dïil. vu. stuk. Cc 5
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410 Beschryving van

IV. we Afbeelding van WiLLOüghby afgeleid heb-

Ètvï* be*
De Groenagdge Kleur heefc hy 'er z^er*

Hoofd- lyk niet in kunnen vinden , en , wat het getal

der Tanden belangt , van dezelven komen 'er

vyf kleintjes uit de Bovenkaak , zo Ray aan-

merkt, die ook gewag maakt van de gevorkte

Staart , en van de twee Beenderen in ieder

Kaak , daar de Heer Klein van fpreekt. De
drooge Vifch , meldt Ray verder , welken

Lister befchreef , was dertien Duimen lang.

Linnteüs bekent, dat deeze Soort , zo wel als

de voorgaande, niet van hem waargenomen zy.

(3) Lfpvifch , die geheel roodagtig is , met eew

gevorkte Staart.

Deeze , die als de Vierde Soort van Anthea ,

dat is Anthia of Anthias van Rondeletiüs ,

door den Heer Catesby* onder de Karolinifche

Dieren , is afgebeeld en befchreeven, maakt

de derde Soort van Lipviffchen, ook by Ar«

tedi , uit. 't Sehynt dat men 'er
?
insgelyks ,

de eerfte Soort van Anthias toe betrekken kan.

Het waren zeer bekende Viffchen, waar van

men vier of meer Soorten hadt , die in het Werk

van Johnston, op Tab. XVL, afgebeeld zyn.

In 't Werk van Catesby, alwaar men dee-

zen noemt the Muttonfisb , wordt gezegd

,

dat dezelve in grootte verfchilt, zynde fommi-

gen

(3) Labms totus mfeicens, Cauda bifurca. Art. Syn. s+«

Anthea quaita Rondel. Catesb. Car. II. p. 2$. T. 25.
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gen grooter , anderen kleicder dan een Voet 1v.

lang* Het opperfte van den Kop is donker Afdee^

zwart, de Rug bruinrood, de Buik- en Aarsvin „ J

rood, als ook de Scaartvin. De 19 Straalen stuk*

van de Rugvin fchynen my , in de Afbeel-

ding, altemaal Doornagtig fpits uit te loopen,

De Kieuwendekzels zyn Purperkleur. De Bek"

is zeer getand. Deeze Vifch wordt , van we-

gen zyne Smaakelykheid , geagt boven alle Vis-

fchen , in de Bahama Eilanden.

(4) Lipvifch met de Onderkadk langft , de iv.

Staart gevorkt , betLyfwederzydsmetzwar- Lever-Ba*.

te dwarsjireepen.

Tot deeze Soort fchynen de Viffchen te be-

hooren , die men afgebeeld vindt by Johnston,

Tab. XIV. N. ie, 11 , 12, 13, onder de

naamen van Channa of Hiatida , Canadella ea

Hepatus. De eerftgemelde voert dien naam,

om dat hy de Kaaken zo gefield heeft , dat hy

altoos fchynt te gaapen : weshalve men hem , in 't

Engelfch,£k Gaper ofGinfisb noemtiCbannadella te

ook daar van afkomftig: Hepatus betekent een

Vifch van Leverkleur , dien de Dukfchers Lever-

Braafem heeten. Willoughby fielt bedenke-

lyk , of de Sacbetto der Venetiaanen niet de

Chan*

(4) Labras Maxilla inferJore loxigiore , Cauda blfurcd , li-

neis utrinque transverfïs nigris. ART. Gen. is. Syn. 53.

Sachcrtus Veaetorum an Chanadella Bellonii 6c Rondeletii
~ Will. p. 326. Hepatus Pifcis. jonst. Tab, XIV. N. 13.

Channadelia. Raj. p. 140.

JUDeüj-* VII. Stuk,
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IV. Channadella zy van Belloniüs en Rondele*
Afdeel.

tiüs ^je van ^e chanm deezej. Aucheuren

,

XXVI
Hoofd- zeSc hy> zeer weinig verfchilt. In't Franfch

stuk. noemt men , volgens den laatften , de Channa

Serran , te Rome Sopracielo , volgens Artedi.

Het is een Zee - Vifch , den Klipviflchen ge-

lyk , door zyne Gaaping merkelyk naar den

Zee - Wolf , dat is naar den Zee-Snoek , zwee-

mende ; bont van kleur en met rofle ftreepen

getekend, die zo wöl dwars als regt loopen.

Men verkoopt hem, aan de Middellandfche

Zee, onder de Orpheus en Hepatus> voorZee-

Baars, doch deeze is grooter. Rondeletius

wil , dat de Serrans en Pagels akemaal Kuiters

zyo. De Serran aaft op andere Viflchen , heb-

bende de Tanden fcherp en de Oogen klein,

Wy zagen hier voor
9 dat de Heer Gro-

kovius den Geflagtnaam Hepatus toepaft op ze-

kere Indiaanfche Vifchjes, genaamd Leervis-

fchen , behoorende tot het Geflagt van Stroma»

teus of Sprey - Viflchen , by den Heer LiNNiEus.

Het Kenmerk van den Sachetto der Venetiaanea

is , volgens Ray , dat de Rugvin , agter de ftee-

kende Straalan , van boven met een zwarte

Vlak getekend zy. In de Rugvin vondt men

li Straalen, waar van tien fcherp, indeBorft-

vïnnen 13, in de Buikvinnen 6, waar van één,

in de Aarsvin 9 , waar van drie fcherp : byna

#ven als in fommige Zee - Braafems,

(5) Lip,
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£5) Lipvifcb met de Staart een weinig verdeeld, IV,

het Lyf graauvoagtig.
Afdeeu

XXVI»

De Bynaam Grifeus , van deezen Vifch , kan , Hoofd.

Volgens de Afbeelding en Befchryving, die

men 'er van vindt in 't Werk van Catesby, Griftu%

(dat ik by den Heer Profeffor J. Burman ten

dien einde heb ingezien) niet grysagtig beteke-

nen , gelyk men dit baftaard - Latynfche woord

gemeenlyk verftaat : want de Rug van den Vifch

ils Omberkleur, naar 't gene de Befchryving zegt

,

én overzulks graauw. Het eenigfte blyk van

grysheid zou aan den Buik zyn , daar die Kleur

bleeker is. In de Befchryving wordt gezegd,

dat hy maar drie Viónen heeft , eene op de

Rug , eene onder aan den Buik , eene agter de

Navel* Lïnn^us fchynt, met reden, 'er aan te

twyfelen , of dit wel regt zy.

De Rugvin heeft, volgens de Afbeelding,

23 Straalen , die altemaal gedoornd^zyn. Voor

in de Bek zyn vier groote Tanden , twee bo-

ven, twee onder. Hy is goed tot Spyze, en

wordt gemeenlyk een Voet lang* Wy zulleö

in 't vervolg zien 9 hoe aan eenige Viflchen vaa

dit Geflagt de naam van Turdus , dat is Ly-

fter, toegepaft wordt; gelyk Catesby deezen

Lyfter zónder Kieuwvinnen noemt.

(6) Lip-

($) Labrus Cauda fubbifida, Corpore fubgrifeo. f. Syjf
m

Nat. X. Turdus pianis BraiïchfeUbus carens, CatB'SB* C*t^

XI. p. 9. 'T. 9.
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IV. (6) Lipvifch , die de Staartvin in 't midden

Afdeel. geknot heeft , de Rag- en Aarsvin met een

XXVI. paarfche Jlreep y
de Lippen geplooid.

S^ÜK
* Deezen > dien de Heer Gronovius uit het

Lunaris. Kabinet van Seba gekogt hadt, heeft zyn Ed.
GafFeUtaart

* afgebeeld en befchreeven, onder den naam van

Fig. 6. langwerpige Lipvifcb * met een gevorkte Staart ,

den Kop purperkleur. Thans noemt zyn Ed,

hem, Lipvifch met een flompen Kop, die pur-

peragtig is, de Staart gevorkt, in 't midden

geknot. Ik meen dat men die gedaante van de

Staart, in 't Nederdukfch , beft uitdrukken kan

door Gaffel - Staart.

Naderhand heeft zyn Ed. andere Lipviflchen

gevonden, die agter den Kop een dvvarfen wit-

ten , met zwart gezoomden Ring hebben , met

welke Kleur ook eenige der voorfte Straalen.

van de Rugvin getekend zyn* Deeze kwam

uit de Weftindifche Zee.

De Heer Linnjeus heeft van de eerftgemelde

Lipviflchen een Voorwerp gezien , dat in 't ge.

tal der Vinftraalen iets , doch weinig , verfchü-

de van dat van den Heer Gronqvius. Plet

hadt, naamelyk, in de Rügvin 23 Straalen,

waar van agt gedoomd; 15 in de Borftvinnen

;

ïn de Buikvinnen 6, in de Aarsvin 15' en twee

gedoomd; iö in de Staartvin.

(7) 'Lip-

(ö) Labrus pinna Caudac medio truncata , DodaH Anlque

linea purpurea^ labiis plicatis. Syft. Nat.X. Labrus oblongus,

Cauda bifurci , Capite puipmafceifte. GSO.v. M$r, IL. N,

I80. Tab. 6» fig. 2.
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(7) Lipvifcb , hebbende de Staart gevorkt 9 het IV;

Lyf met tien Banden die bruin zyn, gelyk
Afderl*

ook de Vlak der Kieawendekzelen. „
'

p

'*

STUK
Wegens die Vlak voert deeze Oofterfche yn

#

Lipvifch zyn Bynaam. Ik vind aangetekend , opercui*rhé

dat dezelve het Lyf Loodkleurig heek , de

Geftalte byna als een Raam > met- meer dan

tien bruine Banden : den Kop van agteren ge*

vlakt , en de Kieuwendekzelen , als gezegd is.

In de Rugvin werden geteld 20 Straalen , waar

van de dertien voorften Doornagcïg : deeze Vin

loopt aan de top als een Borftel uit. De Bord-

vinnen hadden 11 ^ de Buikvinnen 6, de Aars-

vin 28 en de Staartvin 16 Straalen. In de Buik-

vinnen vondt men 'er één , in de Aarsvin vyf-

tien gedoomd.

(8) Lipvifch , die groen 9 blaauw , Bloedrood Ym>

_ T__ Pavo.
en grys bont is van Kleur, -met de Staart ge-paauw-vifch;

vorkt.

De fierlykheid van Kleuren geeft deezen*

te regt , den bynaam van Paauw of Paauw*

Vifch ; weshalve hy ook te Rome Papagallo

ge-

(7) Labras Cauda bifïda
3 Corpore Melis deeem

5 macula-
que Operculorum fiifcis. Chin. Lagerjir. N. 24. Amoen. AcacU
IV. p. 248.

(8) Labms viridi coertileo fanguineo canoque varïus, Ca^-
da bifida, Syft. Nat. X. Labras pulchre varius, pinnis Fee.
toralibus rotundatis. Art. Gen. 34. %> SS* Labrus Pavo"
HASSELT Itin. 344* N. 77. Pavo, jonst. Tab. XïiL N-
ïi. Turdus pcrbelle pi&us , an Pavo Salviani. Wiix, p. '^a*
RAJ- p. 137.

X.Deel. VII. Stuk»
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Iv* geheten wordt. De Duitfchers noemen hem

XXVI
* Meer-Pfaw , dat is Zee-Paauw ; de Engelfchen

Hoofd- the Peacockfisb, de Porcugeezen Budia. Hy is

stüic, $e fierlykfte onder de Viflchen , die van de Au-

theuren Turdus of Lyfter genoemd worden

,

wegens de verfcheidenheid van Kleuren of ge-

fpikkeldheid , welke in fommigen zeer naar die

der Kramsvogelen gelyke.

Willoüghby telt deezem onder de groote

Lyfters , als zynde fomtyds over de drie Pond

zwaar. De Heer Hasselquist vondt deeze

Soort aan de Kuft van Syrië voornaamelyk,

zynde een Span lang en twee Duimen breed.

Het Lyf was langwerpig, aan de Zyden zeer

rond, by de Staart plat; de Kop hooger dan

breed: de Snoet fcherp , de Lippen dik, be-

weeglyk, bedekkende de Tanden, die men *er,

voor aan in de Bek, boven en onder twee vindt,

eens zo lang als de overigen. Ouder de Vinnen

heeft de Rugvin 21 Straalen, de Borftvinnen

hebben 'er 14, de Buikvinnen <5, de Aarsvin

14, waar van drie gedoomd, de Staartvin 16.

De Zydftreep komt aan de Rug zeer naby : de

Navel heeft een kleine ronde Opening, in 't

midden van den Buik.

De Kleur , die het zonderlingfte in deeze

Vifch is, wordt van gemelden Doktor omftan-

dig befchreeven. De Bek is blaauwagtig groen;

de Kop , Keel , en de Buik boven de Navel , grys

,

met bogtige blaauwe ftreepjes op den Kop: de

Rug boven de Zydftreep , voor de Vin , een

klein



« iclein plaatsje helder geel : onder aan de Borft- IV.

Vinnen een geele Vlak* De Straalen van de
Afd^^

Rugvin zyn fierlyk gemengeld : het onderfte ^^L
van den Buik ten deele zwart , ten dëele blaaüw. stuk»^

De Staart is famengefteid uit roodagtige en
' tlaauwe Vlakken en Streepen , hebbende dé

buitenfte Straalen en Hoeken zwartagtïg. Dö
Zyden des Buiks zyn met groenagtigé en gryze

óf Yzergraauw geelagtigfe dwarsftreepjes zeer

fraay getekend. Ëeü helder groene Band heeft

plaats aan 't begin van den Buik. De Schub»

ben zyn groot, effen, geftreept en vift aaü*

kleevetfde^

(9) Lipvifch met een gevorkte Staart, de dek* Aunius,

zeis der Kiemoen Fïnswyzé* c*9*«fe

Dit zonderlinge geeft aan deezen Vifch den

bynaam vian gë-oordë. Hy was uit Penfylvanie

Jn 't Kabinet van den Sweedfchen Heet ik
Geer gebragt. Men heeft door Telling be-

kenden , dat de Vinftraalen weinig van die

i^an den Paauw*Vifch verfchillen. ïn de Rug-

vin, evenwel, waren 'er tien Doornagtig fcherp,

dat ih de gemelde Soort geen plaats heeft, en,

daar tegen, was geen der Beentjes vaa dè Aarè*

Vin fcherp.

(10) Lipvifch met de Rug* en Aanving döpr - x-
Fakatus*

dezcüfen-Yim

fa) tabrtts Cauda bifida, Operculis Branchiatum Pinnifor-

jnibus. Syft. Nat. X.

• (10) Labrus pin*ia dorfali analique Radiis quijncme fiiml
Jnermibns fakatïL -Syfi, #ett gg;

-
\

-'
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IV. de vyf eerfle weerlooze Straalen , Zeijfem-

Afdrsc. WyZe gefatzoeneerd.

XXVI.
Hoofd. Deeze Amerikaanfche , die uit het zelfde
otuk. ga^jnet ^or Linnjeus befchreeven wordt,

heeft het Lyf van breedte als een Braafem,

Zilverkleur. De vyf voorden, van de weeke

Straalen der Rug- en Aarsvinnen, zyn langer/t

welk die Vinoen een Zeiffenswyze figuur geeft;

terwyl de anderen kleinder en egaal zyn. Men
vindt 'er 27 in 't geheel in de eerfte, 20 in de

andere; 17 in de Borftvinnen , 20 in die van

de Staart. De Buikvinnen zyn klein , met 5
Straalen; de Tanden fcherp.

Xï.

&oJTe.

(11) Lipvifcb met een gegaffelde Staart , bet

Hup. Lyf gefoei Goudgeel.

De Heer Catesby noemt deezen de geele

Lyfter , in 't Eogelfch the Hogfisb , dat is de

Varkens*Vifch ; om dat dè Snoet als die van

een Varken is , met een foort van groote of

Slagtanden. De Opperkaak is Kraakbeenig en

van den Kop zodanig afgezonderd , dat de Vifcfa

denzelven kan uitfteeken of inhaalen naar be-

lieven. De Staart is , even als die van onze

Zesde Soort, Gaffelswyze gevorkt : de Kleur

roodagtig geel over 't geheele Lyf. Op V hoog*

fte beeft deeze de langte van twee Voeten.

(12) Lip*

(U) Labrus Caudi lunard Corpore toto fulvo. LoSFI*

ThkIks ikviis, CATfilfi* C*r. II, p. n f T. XI»
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(ia) Lipvifch die bruinagtig is 5 met den rand tv,

der Rug* en Börftvinnên Goudgeel. Afdeeu

Üit dé Brieven van Loeflingiüs , die van £%&!*

Spanje in Amerika gereisd heeft, worde aange- xu.

tekende dat deeze in de Rugvin wStraalen hadt> G&wmd*
in de Borftvinnen 17, in de Buikvinnen 6; ti

in de Aarvin eti 17 in de Staart» Men vindt

hem in de Oceaan»

(13) Lipvifch die Tzérgraaww en mgevlaktïs 9
Fef^

lr
Êits

met de Staart niet verdeeld, Yzergraauws»

fieezë Indiaanfchë Lipvifch hadt 9 zo Lint-

éMuè aanmerkt , in de Rugvin a8 Straalen , in

de Borftvinnen itf, in de Buikvinnen <S, in dë

Aarsviri > en in de Staartvin, ieder 17. Van de

Rugvin waren twee^ van de Buikvirinen één ett

Van de Aarsvin drie gedoomd.

(t4) Lipvifch die de 2ydeh bldauwagtïg heeft; pp
betLyf, overlangs 9 met een Goudgeelen band % jonker*

die wedèrzyds getand is > pronkende.

Ik

(12) LaBrus fubfufcus ,, margirié plririarum DÖrfl Pe&or3h

üumque fulvo. Loefl. Èpift.

(13) Labrus férrugineusi imntacalatus f Cauda iritegra, Syftm

frai. X.

(14) LabruS lateribus ccérulesceatibus : yittk longitudinall

fülva utrinque dentata. Syfi. Ifaé* X. Labrus palmaris varius*

Eeritibus duobus majoribus Maxillafc fuperioris, Art. Gen. 3+*

Syn. S3. Labrus oblongus nigricans, lateribus lijnel albi u*

ttinque fïnuata varius , Cauda indivifa. Gron. Muf. IL m
l|'4é JUlis. WILU p. 324.. RAJ. p. 13 8. JON$T. 7^'M

VÜ€hf
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XXVL
Hoofd-
stuk.

IV. Bc fchroom niet den bynaam van Jonker te
Afdeel. geeven aan deeze Soort , die v$n de Italiaaoen

Donzellim & Zigurella worde geheten.' Men
noemt hem/ te Venetië, Donzella, te Marfeil-

le Dovella, te Rome en Napels MenchinadiRe,

op Creta Afdelles en op Rhodus Zillo. Zeer^

bekend, moet derhalve deeze Vifch zyn in de

Middellandfche Zee. Te Genua komt hy, za

men wil, wel het meefte voor. De Autheuren

noemen hem Julis> welke naam van 't Griek-

fche Woord jLxhus afkömftig zal zyn ; en fofi>

migen Julia.

Het is de fierlykfte der.Europeaanfche Vis.

fchen in Verfcheidenheid van Kleuren, zoLin-

n^eus aanmerkt. De Engelfchen noemen hem

ook Regenboog.Wch ,om dat men 'er zig , op

zyne Rug, wederzyds een kan verbeelden te

zien. Meer - Junckerlein 9 of Zee -Jonkertje t

wordt hy in 't Hoogduitfch geheten. De Man-

netjes vindt men het fraaifïe getekend. Dee.

ze, naamelyk, zyn op de Rug donker groen:

van de noet, door de Oogen, naar 't midden

van de Zyden, loopt een^Perkje, 't welk in 't

begin , aan de hoeken der Kieuwen , Saffraan-

geel is , vervolgens zwart met blaauw gezoomd :

van 't midden der Zyden naar de Staart weder-

zyds een getande Streep, die Oranjekleur is.

Voorts is de Rugvin
5
boven aan, tuffchen dé

drie voorfte Straalen , met een hoog roode, en

bovendien ,tuffchen de tweede en derde Straal ,

met een zwarte Vlak getekend.

Rcw-
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* Rondeletiüs merkt aan , dat dit Vifchje ]y#

caauwlyks de langte van een Vinger heeft. De Afdeel.

Heer Gronovios hadt 'er een uit de Middel- XXVI.

landfche Zee , dat hem door den Heer Nose» stük-

"

man vereerd was, befchreeven; zynde zwart-

agtig Van Kleur met de getande Streep op Zyde

wit. Dit wordt thans tot deeze Soort betrok-

ken (*), daar het egter in fraaiheid van kleu-

men oneindig van verfchilt; doch men moet aan-

merken, dat in de fierlykfte getekende VifTchen

de Kleuren vergankelyft zyn : zo dat die fom-

tyds niet na de dood , zelfs niet in de Mouiwyn

'of Suikerwater, Hand houden.

De Jidis der Ouden werdt gezegd den Bek

vol Venyn te hebben
9 en daarom de Duikelaars

en Viffchers happig te vervolgen , om hun Bloed

te zuigen. Rondeletiüs verhaalt , dat hy, te

Antipolis het Lighaam in de Zee baadende , veel

werks had, om deeze Vifchjes van zyn Beenen

te houden ,
gaande zelfs aan de Hiel zitten,

Salvïanus , niettemin, getuigt, dat menze

voor de Kranke© in Sop kookte, en voor de

ge^pndep ip de Pan deedt bakken of braaden.

Van anderpn werden zy, ook geteld onder dq

celften der Klipviflchen.

(15) Lipvifch met de Staart onverdeeld , de xy
Zydjlreep krom % de Vinnen ros , de Dekzels Parotieuu

Üoogrgod.

Deeze

(*) Zöopbyl. Qron. N. 241. pag, yi.

(15) Labrus Cauda integra , linea" laterali aura , Pinnis

ïufis , Operculis coccineis. Muf, Ad. Fr. II.

X.DBEL. YII.STUK, Pd 3
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lV. Deeze Indiaanfqhe Lipvifch , die gevonden

Afdeel. Wprdt in het Kabinet van den Koning van Swee*

Hoofd- ^en ' kan men > van wegen de roodheid der

stuk. Kieuwendekzelen , «Bög-Oor noemen. Indeszelfs

Rugvin zyn geteld 21 Straalen, waar van negen

Doornagtig, in de Borftyinnen 12, in de Buik*

vin 6, iq de Aars- en Staartvin ieder 14 Straa-

len*

xvr.
Suillus.

Varkens-

Snotu
'

35'VTX.

Striatus.

Geitiecptè.

(16) Lipvifch met de Rugvin gefnazeld , ten

zwarte Vlak boven de Staart en negen Rug»

doornen.

In de Reize , welke Lïnn^üs , zelf, door

Gothland gedaan heeft , is deeze hem voprge.

Icomen. Zyn Ed. heeft in de Rugvin geteld 17

Straalen , waar van negen fcherp gedoomd ; in

de Borftvinnen 13, in de Buikvinnen 6 en één,

in de Aarsvin 10 en drie gedoomd; in de Staart-

vin 14 Straalen. Men vindt hem in de Euro-

pifche Oceaan. , Of de Snoet meer naar dien

van een Varken zweeme, dan inde elfde Sport,

is my onbekend. o

(17) Lipvifch die de Rugvin gefnazeld heeft,

het Lyf met witte en bruine Streepen

Deeze Amerikaanfche , uit het Koninglyk

Sweed.

(16) X-abrus pinna Doril ramentacea' , macula nigrl fupra

Caudam , Spinis Dorfalibus novem. S'yft* Nat. X. Sparu*

Betgfnyltra. //. Weflgoth. 179.

(17) Labrus pinna Dorfï ramentacea, lkieis albis fafcisc|iie

Muf., Ad. Fr. IU
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Swecdfche Kabinet , hadt in de Rugvin 21 Straa.

len, van welken tien gedoomd, in de Borft-

vinnen 17, in de Buikvinnen 6 en één, in de

Aarsvin 11 en drie daar van gedoomd; in de

Staartvin 12 Beentjes,

IV.

AFDEfili*

XXVI.
Hoofde
STUK.

(18) Lipvifcb die bruin is\ met de Staart ge- xvni.

rond, de Beentjes buiten 't Vlies uitfteeken-

de.

Door Loeflingius zal deeze in de Atlanti-

fche Oceaan waargenomen zyn. Men vondt

het getal der Straalen, in de Rugvin, 27 en

elf daar van gedoomd , in de Borftvinnen 16,

in de Buikvinnen 6, in de Aarsvin 13 en 15 in

de Staart.

(19) Lipvifcb met de Rugvin gefnazeld , een

Oog midden op 't Lyf» by de Staart.

Deeze heeft van de gemelde Vlak , die zig

als een Oog vertoont gelyk in de Vlindervifch

,

zynen Bynaam. Het getal der Beentjes in de

Rugvin was 24, waar van veertien Doornag-

tig, in de Borftvinnen 15, in de Buikvinnen 6,

in de Aarsvin en in de Staartvin, ieder 13.

Onder die van de Buik- en Aarsvinnen was , in

ieder $ een Doornagtige Straal*

(2e) Upm

(i8) Labrus fufcus, Caudi rotundatS, Radiis membranam
fuperantibus. Loefl. Epift.

(19) Labruspinna Dorfi ramentacea , Occllo in medio z&

bafin Caudx. Muf. Ad. Fr. II,

I.DSU, VII.STVK. Dd 4
*

XTX.
Ocellaris.

Ge-oogde*



**4 Bis tfgitViHo va n

m (a°) Lipvifch met den Bek opgewipt, de Staar
t

Afdeel. aan 't end rond.

XXVI
Hoofd- Onder die Viffchen , welken de Autheuren

stuk. Lyfters noemen , en waar van de Ouden wel

Tfota
twaalf Soorten tellen, is deeze de gemeende

^eeitagtige. yolgen? WïLtopGHBz, die aantekent, datrpen

te Venetië hem Zee- Zeelt tytelt, om dat zyne

Geftalte zo zeer naar die van een Zeelt gelykt.

Te regt voert hy dan den naam van Zeeltagti-

ge Lipvifch. De Engelfehen , in' Gornv;all

,

noemen hem tbs WraJJe of Old- Wife, dat is

Oud Wyf , de Franfghen Vieille. 't Woord

Gevrach , dat in 't Land van Wales ten dien op-

zigte gebruikt wordt, heeft ook die zelfde zon-

derlinge betekenis.

Deze twpalfdq Soort yaq Lyfler, in Proven-

ce genaamd Vieille., gelyk Gesnerus zegt,

wordt zelden grooter dan drie vierden Voets.

Jly heeft de Schubben taamelyk groot y de,

Snoet langwerpig en opgewipt, de Lippen dik

en Vleezig; den Bek klein. Zyn Kleur is bont,

met roode geelagtige en bruine ftreepen, beurt-

lings van den Kop naar de Staart loopende ,

vyf of zes in getal. De Vinnen zyn met roo-

de, geele en blaauwe Vlakken gefprenkeld* In

geen Vifch wordt zo groot eene Verscheiden-

heid vaa Kleuren , zegt men , waargenomen.

,.,.-... . y

(%o) Labrus Roftro furfum reflexo, Ciuda in extremo m»
sculari. Art. Gen. 33. Syn. s6. Turdus vulgariflimus > Tinea

ma#ina Venedis. WiLL. p. 3J$. RAJ. p. 13$.
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Hy komt voor in de Zee , die de Kuften iv#

van Groot - Brittannie en Ierland béfpoelt. -Afdeed

In de Rugvin van den Zee * Zeelt zyn geteld ^
XVI#

26 Beentjes, waar van vyftien gedoomd ; in stuk.

de Borftvinnen 14, in de Buikvinnen 6, in de

Aarsvin 13 en drie van dezelven Doornagtig

fcherp. Aan de Rugdoornen zyn flappe Straa-

len, die zig buiten het Vlies verheffen, en uit-

loopen met blaauwe tippen , als Vlaggetjes of

Wimpels. Zeer fraay doch weinig imaakelyk

is deeze Vifch. Men vindt dikwils de Darmen

tot de Navel uitgezakt.

(21) Lipvifch met de Rugvin gefnazeld, een xxl

bruine Vlak op 't midden van de Zyde enby i^^\lXl
de Staart.

ïn het Geflagt der Omber • Viflehen is deeze

geplaatft geweeft in het Kabinet des Konïngs

van Sweeden. Men vondt het getal der Vin-

ftraalen nagenoeg als in de voorgaande Soort.

£22) Lipvifch, die de Rugvin gefnazeld heeft ; xxu.

hei Lyf met ewnwydige , bruin geflippeldei^**^

Streepen.

i Van

* (21) Labrus pinna Dorfi ramentacea 3 macuïa fusca in Ia.

tere medio ,8c ad Caudam. Syft. Nat. X. Sciama macula

iufca in medio Corporis & fupra baiin Caudas. Muf,, Ad. Fr*

I. p. 66.

(22) Labrus pinna Dorfï ramentacea , lineis parallelis fufco-

pun&atis. Syft. Nat. X* Sciaena iineis longitudinalibus plun*

jnis fufco-pun&atis. Muf. Ad. Fr. I. p. 66. Labrus bruneus,

Öflïculo fecundo pinnatum Venrralium Setiformi. Gron.
' M«f L N. 87-

1. DïSL. TIL Stuïc D d 5
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IV.

Afdeed

XXVI.
Hoofd-
stuk.

xxur.
Melop.

XXIV.
Niloticus.

ïgyptifche.

Van deezen Surinaamfchen zyn twee Tellin*

gen der Vinftraalen , de eene in Sweeden ge.

daan , de andere in Holland. Beide deeze Tel-

lingen komen nagenoeg met elkander en met

die van de voorgaande Soort overeen, uitge.

nomen dat in de Aarsvin een aanmerkelyk ver*

fchil zy gevonden. D»e van 't Sweedfche Ka-

binet hadt in dezelve 19 , die van 't Gronoviaan*

fche ia Straalen. Deeze laatfte is over *t ge.

heele Lyf bruin , met negen of tien zwart en

wit geftippelde Streepen over 't Lyf# Men
vindt hem in de Rivieren van Suriname.

(23) Lipvifcby die de gefnazelde Rugvin en de

Aarsvin bont heeft en een bruin Maantje ag*

ter de Oogen*

Men vondt deezen, uit de Zuidelyke deelen

van Europa afkornftig , ook in 't Koninglyk

Sweedfche Kabinet. In zyne Rugvin zyn ge.

teld 25 Straalen , v/aar van zeftien Doornagtig

,

in de Borftvinnnen 13, als ook in de Aarsvin,

6 in de Buikvinnen en 12 in de Staart, Van

die der Buikvinnen was 'er één , van die der

Aarsvin waren drie gedoomd.

(24) Lipvifcb met de Staart onverdeeld f de

Rug-, Aars- en Staartvinnen gewolkt*

De

(231) Labms pinna Dorfï ramentacea Anique variegati, lu-

aula fufca pone Oculos. Muf. Ad. F. II.

(24) Labrus Caudi integra ,
pinnis Dorfi Ani Caudzque

nebulatis. Muf. Ad. Fr. II. Labms NiloticuS. HASSêL^ /*»

f. 3+6. N. 78. t



DE LlPVISSCHEN. 4*7

De Heer Hassklquist heeft deeze Soort in iv.

Egypte befchreeven , alwaar het de befte Vifch Afdeel.

is van denNyl, voerende, by de Arabieren , u
XVI#

den naam van Bulti. Hy heeft de langte van stuk,

twee Voeten, de breedte van twee Span. De

Kleur is t'eenemaal Zeegroen , uitgenomen de

Buik en Kieuwendekzels , die verzilverd zyn.

De gemelde Vinnen zyn met zwartagtige Vlak-

ken getekent ; de overigen wit: de Schubben

groot, effen en ligt afgaande: de Zydfireep

regt. De Kop en 't Lyfzyn hooger dan breed

:

de Kaaken gelyk : de Rug fcherp. In de Rug-

vin vondt hy 30 Straalen , waar van zeventien

Doornagtïg; in de Borftvinnen 15, in de Buik-

vinnen 6 9 in de Aarsvin 12 en ao in de Staart.

Van die der Aarsvin waren drie, van die der

Buikvinnen één gedoomd. In de Staartvin van

clen genen , die in *t Sweedfch Koninglyke

Kabinet is, heeft men maar 17 Straalen ge-

teld.

(25) Lipvifch met de Lippen geplooid , de Rug* xxv.

vin met dertig Jlraalen.
ojï/aSus.

Omtrent den Bynaam vandeezen, die gezegd

wordt zig in Europa te onthouden, vind ikgeen

opheldering. Ook weet ik niet, waarom de»

zelve van de voorgaande Soort afgezonderd

zy, daar hy, ten opzigt van 't getal der Vin-

ftraa«

(15) Labms Labiis plicatis , pirni* Dorfali radiis triginta*

$yft. N*t. X.

I.Diel. Vil. Stuk.
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jy firaalen zeer naby komt. In de Staartvin , al-

Afdeel. leen> waren 'er maar 13 geteld, in de Aarsvin

XXVI, 15, gelyk ook in de Borftvinnen.
Hoofd*
stuk.

^2q^ Lipvifch , die de Rugvin gefnazeld en

Rwjins.
'mn vooren met een bruine Vlak getekend

beeft.

Deeze Soort wórdt in het Kabinet des Ko-

nings van Sweeden voorgefteld, onder den naam

van Omber - Vifch , die aan den bovenrand van

de Staart een bruine Vlak heeft. In de Rug-

vin zyn 26\ in de Borftvinnen 14 , in de Buik-

vinnen 6, in de Aarsvin 10, in de Staartvin 13

Straalen. 't Getal der gedoornden was even als

ijn de Egyptifche Lipvifch. De Woonplaats

van deezen is onbekend.

xxvii. (27) Lipoifch met de Rugvin gefnazeld 9 den

Buik Afcbgraauvo en bruin gevlakt.

In het zelfde Kabinet werdt ook deeze ge-

vonden , die in getal van Vinftraalen naauwlyks

verfchiit van den voorgaanden.

xxviii. (28) Lipvifch die groen is, n^et een blaauwe

Groenel ^ Streep aan ieder Zyde.

Een

(z6) Labrus 'pinnx Borfi ramentacea* , ahtice macula fufca.

Syft. Nat. X. Sciaena margine iuperiore Cauds macula fufca

notato. Muf Ad. Fr. I. p. 6s.

(zj) Labrus pinna Dorfi ramentacea , Abdomine cinereo

fufcoque maculato. Muf Ai% Fr. II.

K . (z%) Labrus viridis , linea iitiinq,ue coemlea. ART. Gen*

34. Turdus viridis minor, &c. Wii-L. p. 320.
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Een byna geheel groene Lipvifch , de tien- IV#

de Lyfter van Rondeletiüs, twyfelt men of Afdee^

piet de Verdorie zy van Salvianus. In getal Ai
van Vinftraalen en Geftake komt dezelve vol- stuk*

maakt overeen met den Zee • Zeelt ; uitgeno*

men dat in de Rugvin 30 Straalen zyn, waar

van 18 gedoomd. Doch te Genua hadt Wil-

loughby een groenen Lyfter- Vifch gezien r dïe

in de Rugvin 24 Straalen en daar van 15 Doorn,

agtig hadt. Deeze wordt aldaar Garzetto gehe-

ten; was br.eeder en dikker, met de Vinnea

een weinig gevlakt, en hadteen paarfch Knob-

beltje by de Navel. Van de anderen , zegt hy

,

zyn fommigen aan den Buik met blaauwe Vlak-

ken getekend.

(29) Lipvifcb met de Staart onverdeeld , alle xxtx.

de Vinnen geel en bet bovenjte OoglidKnyp-oog»

zwart.

'tVerfchil in 't getal der Vinftraalen , tuflTchen

deezen en de voorgaanden , is wederom niet noe-

menswaardig, en de Woonplaats onbekend.

(30) Lipvifcb die de Rugvin gefnazeld, bet'Lyf xxx.

bruinagtig Loodkleur beeft. ~

towffi*
* ge.

Niet meer is bekend van deezen , die ook in

het Koninglyk Kabinet van zyne Swcedfche M3-

jefteit

(29) Labrus Cauda integra , pinnis omnibus flavis
, palpe-

er 4* fuperiore nigra. Muf. Ad. Fr. II.

(30) Labrus pinna Dorii ramentacea, Corpore fiuco-lividd,

/ƒ«ƒ. Ad*. Fr. II.

I. Deel. VU. Stuk»
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IV# jefteit gevonden wordt. Hy heeft in de Staart»

Afdeel. vin maar n Straalen.

XXVI.
Hoofd- ^i) Lipvifcb die langwerpig en groen is, met

xxxi
d&Oogkringen Goudkleur.

Turdus.
x-yfter.

Onder de groote Lyfter* Viflchen wordt dec

ze geteld van Willoughb* , die hem te Rome

befchreeven hadt. Zyn Lyf is langwerpig , niet

veel van een Snoek verfchillende; van boven

groen, van onderen bleeker en geelagtig, met

Afchgraauwe of bleekblaauwe Vlakken befpren.

keld. De bruin gevlakte , die niet dan in Kleur

is onderfcheiden , wordt ook tot deeze Soort

t'huïs gebragt. In de Rugvin heeft men geteld

negentien Doornagtige Straalen.

Van den Heer Gronoviüs wordt deeze Soort

betrokken onder het Geflagt van Scarus (*),

en zyn Ed, zegt , dat dezelve gemeenlyk de

langte van een half Voet bereikt , wordende

van de Marfeillers Roquas verd geheeten, en

van den Heer Hasselqüist gehouden voor eene

Verfcheidenheid van den Oofterfchen Zee-Braa-

fem. In het Voorwerp van den Heer Vosmaer,

telde zyn Ed* 28 Beentjes in de Rugvin , waar

van zeventien Doornagtig fcherp. Deeze Beent-

jes worden allengs langer van boven agterwaards,

in de geheele Vin ; 't welk zyn Ed. mede op-

geeft

(31) Labrus oblongus viridis, ïride Aurea. ART. m 34*

Syrt* 57. Turdus viridis major. Will. p. yiz.

(+) Scanw viridis. Zïépk. Gnn. Fafc. I. N. ziu
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geeft als een Kenmerk van dat Geflagt. Voor IV.

't overige verfchilde 't getal der Vinftraalen ApDEEr"

weinig van dat in de Loodkleurige Lipvifch* jj^^j
hier voor gemeld, stuk.

(32) Lipvifch met de Rugvin gefnazeld, het xxxil

Lyf met blaauwe Streepen, in de Aarsvin

vyf Stekels.

Men vindt deezen in de Atlantifche Oceaan»

Hy heeft in de Rugvin maar 25 Straalen , waar

van negentien Doornagtig zyn. In de Borfl>

vinnen , Aars- en Staartvin zyn , ieder 13 Straa»

len*

(33) Lipvifch met de Rugvin gefnazeld 9 het xxxm.

Lyf Loodkleurig , den Kop geknobbeld. chinecfchc

Zeer weinig verfchilt deeze , wederom, met

den naaftvoorgaanden 7 in 't getal der Vinftraa.

len. Men vindt hem in Ooftindie.

(34) Lipvifch die langwerpig is 9 hebbende xxxiv*

Jlegts de laatfte Straal van de Rugvin
linMrts%

flap.

Deeze Ooftindifche komt voor in het Vorfte-

lyke Kabinet der Akademie van Upfal, en wordt

door

(31) Labrus pinna Dorfi ramentacet, Corpore lineïs coeru^

leis, pinna Ani Spinis quïnque. Syft. Nat. X.

(33) Labms pinna Dorfi ramentacel, Corpore livido, Ver«

tice fetufo. Syft. Nat. X.

(34) Labrus oblongus
, pinn* Dorihlis radio ultimo inerjni»

Am&n. Acad. 1. p. 31^.

LD HL. va. STUK,
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jy#
door deu Heer Balk befchreeven. Zyn Lyf is

Afdeel. famengedrukt , langwerpig, wit, gefchubd. Ia

de Rugvin vindc men 20 Doornagcige]of flekelige

Beentjes; waar in deeze uitmunt boven alle de

Soorten van die Geflagt , welker Vinftraalen

geteld zyn* Daarentegen fchynt, in de overi.

ge Vinnen , geen ééne Straal fgedoornd te zyn

gevonden.

XXVI.
Hoofd-
STUK.

XXXV.
Mixtus,

Gemengelde

.

(35) Lipvifch die geel en blaauw bont is , met

de voorfte Tanden grootft.

Deeze bonte Lipvifch, twyfelt Artedi, of

wel verfchiÜende zy van den faauw-Vifch , hier

voor befchreeven. De langte van den genen

,

dien hy te Livorno befchreef , was dertien en

een half Duim.

xxxvi.
Fulvus.

Gwdgecle.

(36) Lipvifch mèi de Stdart ohvtrdeeld , het

Lyf Goudgeel.

Lyfter met de Staart rondKm 'tËngelfch the

Yellowfish, dat isGeelvifch, wordt deeze in 'c

Wefk van Catesby getyteld. Hy groeit fom*

tyds een Voet lang : heeft kleine dunne Schub*

betjes, die roodagtig geel zyn: den Bek wyd:

de Onderkaak langft en met een dubbele ry van

kleine Tandjes : groote aan 't end van de Kaa-

ken

(35) Labrus e flavo coemldoque varius , Dentibsis anterio»

ïibus majoribus. ART. Gen. 34.. Syn. 57* Tuxdus major va,

xius 5cc WlLL. p. 322.. B.AJ. p. lij.

(3<s),I*abrus Cauda integia , Corpore fulvo. Syft. Nat, X*

Titfdus Caud£ cenvext Catesb, Car. II. p. i*>> f, z, . 1.
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ken. Voor aan de Aarsvin fchynt een fcherpe IV.

Stekel te zyn, en de Staart is, aan 't end* rond- Afdeel.

üAt XXVL
^S«S- Hoofd-

stuk,

(37) JJpvifcb met de Staart onverdeeld , de Oö- xxx^ir.

gen geftraald, het Lyf blaauw gevlakt, een q^^,
Goudgeele band om de Borjl en Staart.

Lyfler met de Oogen gejlraald , noemt Cates-

BY deezen , die in 't Engelfch the Pudding- Wife

geheten wordt; mooglyk van wegen de Kleur.

Dezelve is bruin Olyfagtig , met de randen van

ieder Schub blaauw : op den Kop verfcheide

groene Streepen, die Sterswyze om het Oog

ftaan : de Vinnen geel 9 doch groen gerand : de

Staart bruin met een geele zoom. De Opper-

kaak kan ingehaald worden 9 en hy heeft ook

verfcheide groote Tanden voor in de Bek, even

als de Varkens-Vifeh. Zyn langte is doorgaans

minder dan anderhalve Voet.

(38) Lipvifch 3 die paarfch 9 groen , blaauw xxxvnt.

en zwart bont is. bSSÏI

Onder den naam van Bonte Scarus is deeze by

de Ouden bekend geweeft, ea omftandig van

John-

(37) tabrus Cauda integra, Oculis radiatls , Corpore coe-

ruleo maculato , fafcia Pe&oraü Caudaeque fulva. Syft. Nat. X»
Turdus oculo radiato. Catesb. Car. IL p. 12. T

rf
12. f. i„

(38) Labrus e purpureo, viridi, coeruleo, nigroque varius,

ART. Gen. 3*. Syn. ss- Scarus varius. WiLL. p. 306. RAja

p. 129. CHARL. Önom. p. *32» JONST. Tab. XIII. N. 45

LDeel. VIL Stuk, Ec
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iy Johnston befchreeven. Wy hebben op de

Afdeel. eerfte Soort iets gemeld , aangaande de Eigen-

XXVI. fchappen van den Scarus en de afleiding van zya

Naam* Ik voeg 'er thans by , dat hy ook MeU
rix of Rüminax , in 't Engelfch the Cud of Cbe.

<wing~Fïsh genoemd wordt; om dat hy de eenig*

fle zou zyn onder de Viffchen, die herkaauw-

de (*). Deeze bonte wordt gezegd niet alleen

zeer fraay te zyn 5maar ook ongemeen lekker.

Men vifcht hem in do Middellandfche Zee , by

Antibes en Marfeille*

Deeze Vifch heeft de Oogen, en den Buik

aan de Navel r paarfch ; de Staart donker blaauw:

het overige Lyf is ten deele groen , ten deele

zwartagtig blaauw 5 de Schubben als met donkere

Stippen befprengd. Zyn Bek is middelmaatig

,

'met breede Tanden, in de Bovenkaak digt (taan-

de, in de Onderkaak yl en fcherp» Langs de

Rug naar de Staart loopen Stekels > die met

een dun Vlies famengevoegd zyn 9 en even ver

van elkander geplaatft , aan de top van ieder

van welken een Vliesje hangt als een Wim-

peltje of Vaantje* De Vinnen aan de Kieuwen

^yn breed en als Eyrond. Op 't midden van

den

f*) 't Is wel geloqfbaar, dat zodanige VifTchen die groote

"breede Tanden , als een föort van Kiezen , in de Bek heb-

ben , daar van eenig gebruik maaken om de Kruiden of

't Zee-Wier , dat zy eeten , te verinaalen ; doch dat deeze

VifTchen njet herkaauwen kunnen ,
gelyk de Viervoetige Die-

ren, heeft Peierus uit befchouwing der Maag en Slokdarm,

in de Goud-Braafem , Harder , Salm en anderen , als ook ia

de Scarus ) aangetoond. WlLl.. p. 305.
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den Buik heeft hy twee purpere Vlakken* De IV;

Rob is taamelyk groot gevonden , de *Lever -Afdr*l%

witagtig: de Darmen waren wyd, de Milt niet j?
XV '#

klein en hy hadt veel Gal Met de Lyfter- stuk,'

Viffchen komt deeze, in gedaante * taamelyk

overeen.

(39) Lipvifcb die blaauwagtig zwart is van xxxtx.

Kklir Meruia,

De zwarte Kleur en de Geftalte der Lyfter-

Viffchen , doet aan deezen den Naam geeven

van Zee -Merel of zwarte Lyfter , in 't Hoog-

duitfch Meer*AmJel > wordende te Venetië ook

Zee - Zeelt getyteld. Merret maakt gewag ,

dat 'er aan den Weftelyken Oever van Groot-

Brittannïe een gezien zy door Türnerus, diea

de Viffchers noemden a Cookfish , dat is ecu

Kok- Vifch. De Kleur is over 't geheele Lyff

als ook aan den Buik en Vinnen > donker blaautfo

agtig bruin.

Als eene aanmerkelyke byzonderheid heeft

men , omtrent de inwendige deelen van dee*

zen zwarten Lipvifch, aangetekend, dat, de

Lever wie zynde en in twee Kwabben verdeeld %

de : Gal in een fmal Buisje was beflooten , door

omwendingen verdubbeld , en de langte hebbeq*

de van anderhalf Voet,

(40) Lip,

(39) Labrus coeruleo-nigricans. ART» Syn. ss. Turdus ui-

£er, Meruia Salviani & Rondeletii. "Will. p. 320, &AJ, f*
J37. JONST. Tab. XIV. N, i t

I.DSSL. vilstuk, E e %
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IV. (40) Lipvifch die geel is, met de Rug paarfcb 9

Afdeel.
^1 em yin mn £m g p tot am fa staart,

hSÏ- mafgeiroken.

CTTJÏC

XL
* Niettegenftaande de fchandclyke betekenis

CynJus. van het Woord Cm®dus> vindt men hetzelve
Steenvifch. , TT * '

egter van den Heer Linn-sus tot een Soort-

naam, en van Gronovius tot een Geflagtnaam

zelfs , gelyk wy gezien hebben , gebruikt*

Het is op deezen Vifeh toegepaft , dewyl 'er ,

zo men wil, altoos twee gevangen worden,

waar van de een den anderen, als 't ware, van

agterea wil dekken. In 't Griekfeh wordt hy

- Alphejles geheten. De Nederlanders noemen

hem Steenvifcb , zegt Charleton. Ik vind

hem, egter, onder de Viffchen van ons Land

niet aangetekend.

Behalve het gemelde fchynt 'er, van deezen

Vilch , zeer weinig "bekend te zyn. De Ouden

hebben verhaald, dat het een Zeevifch zy , die

zig op Steenagtige plaatfen onthoudt, fmaller

dan de Goud-Braafem, en in Geftalte zeer naar

onze zesde Soort van Zee-Braafemsgelykende,

doch grooter en dikker, wordende byna een

Voet lang* In deeze en de overigen der zes

laatfte Soorten was het getal der Rugdoornen ,

Haar welken onze Autheur de andere Lipvis-

fehea

f40) Labros luteus ? dorfo piirpureo ,
pinna a Cipite ad

Caudam continue. ART. Syn. 56. Alphadïes fïve Cinxdus*

Will. p, 3*3. &AJ. P< 137» Cinaedus. Jonst. Tab, XV,

#. 1.
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fchen gerangeerd hadt, zo wel als dat der Vin- IV.

ftraalen ia 't algemeen, nog onbekend*
xxvT*

XXVIL HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Omber-Vjsschekt*

dus wegens de bruinheid van hunne Kleur g^
naamd.

Ik geef den naam van Omber - Visschen aan * Naam.

dit Geflagt, dat zyne Afleiding heeft van

een Vifch , dien men in 't Latyn Umbra , in

% Hoogduitfch Meer - Schatten of Zee. Schaduw

noemt. De Omber worde, gelyk bekend is

,

in 't Schilderen gebruikt om te fchaduwen , en

de Kleur van deezen Vifch is donkerig of op

Zyde met Goudgeele en bruine Streepjes , waar

van de laatflen zig als de Schaduwen der eer-

ften voordoen.

't Geflagt van Scicma, zegt LiNNiSü$,,ïs als Kcnmetkdu

middelbaar tuffchen dat der Lipviflchen en Baar-

fen , en naauwlyks genoegzaam onderfcheiden.

De Kenmerken beflaan , in het Kieuwen-

Vlies te hebben met zes Straalen : de Dekzels

en den geheelen Kop gefchubd : een Groefje op

de Rug om de Rugvin in te bergen. Dit Groef.

]e , merkt de Heer Gronoviüs aan , dat hy in de

Onderwerpen, door hem^gezien , niet heeft kun*

nen vinden*

't Getal der Soorten , welken Luuleüs op- soorten

geeft, zyn vyf, als volgt.

i*dkel. vu. stuk, . E e 3 (i)Om«
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Afdeel,

XXVII.
Hoofd-
stuk.

i.

Cappa.

IL
Lepisma»
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(1) Omber- Vlfcb , die aan de zyden van den

Kop een dubbele ry beeft van Schubben.

Dé Rugvin hadt, in deeze Soort, 23 Beent*

jes , van welken elf gedoomd ; de Borftvinnen

16, de Staartvin 17. In de Buikvinnen waren

6 Straalen en één, in de Aarsvin 13 en drie

Doornagtig; gelyk in veelen van 't voorgaande

Geflagt. • Men vindt dezelve in de Middel-

landfche Zee.

(2) Omber-Vifch met de Rugvin tajjchen twee

Schubbige bladen verbergelyL

Deeze, waar van de Woonplaats onbekend

was, hadtin de Rugvin 19 Straalen, en daar-

van tien gedoomd; 11 in de Borftvinnen, 13

ïn de Staartvin , ir in de Aarsvïn , waar van drie

gedoomd : de Buikvinnen als boven.

m. (3) Omber • Vifch met &en bruine Vlak op 't

't Getal der Straalen in de Rugvin van deeze

Soort was 21 en elf daar van gedoomd: in de

Borftvinnen 15 en 17 in de Staartvin. De Buik-

vinnen volftrekt, de Aarsvin nagenoeg, als ia

de voorgaande.

(4)

(1) Scixm Capitis lateribus Squamarum ordine duplici.

Syft. Nat. X.

(1) Sclxna. Pinna Dorfali intra duo folia Squamca recon-

denda. Syft. Nat. X.

(3) Scicena macula fufca in medio utriusque Lateris. Syft*

Nat. X.
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(4) Omber - Vijcb die zwart-bont is > met de ]V.

Buikvinnen zeer zwart, Afdeel,

XXVII.

Een groote misflag of Schryf-feil maakt de Hoofq-

Kenmerken van deezen Vifch, in 't Latynfche

Werk van Linn^eus, onverftaanbaar. Artedi Umbra.

hadt nigerrimis gezegd , ten opzigt van de Buik- pT lxii,
*

vinnen 9 en daar vind ik gedrukt integerrimis. '
s '

7#

Men ziet ligtelyk, welk een groot verfchil dit

maaken moet in de Denkbeelden , en welk

een duifterheid. Ondertuffchen heeft men zulks

in het Kort Begrip van 't Samenftel der Na-

tuur , te Leiden uitgegeven , onveranderd na-

gevolgd.

Het is de Coracinus der Ouden , dien men ook

Cormlus en Graculus , of Corvinus noemde;

waarfchynlyk van wegen de zwart- of bruinheid,

die hem naar een Kraay of Kaauw gelyken deedt*

En 5
gelyk'er witte Raaven zyn,zo vindt men

ook van een witten Coracinus , die veel minder

zwart was dan de anderen , gewag gemaakt.

't Schynt twyfelagtig 5 of men den genen , die

Umbrino te Rome genoemd werdt , ook tot

deeze Soort te betrekken hebbe. De Corvo

der Venetiaanen wordt gerekend tot de vol-

gende Soort, die de Umbra der Ouden is, te

behooren. In 't Hoogduitfch noemt men hem

Meer-

(4) Scixna nigro-varia , Pinnls Ventralibus nigerrimis. Art.
Ge«. 39. Syn. 65. Coracinus. WlLL. p. 300. RAJ. p. 95.

Scixna Umbra. Hasselc^. ïtin. p. 352 [397.] N. go. jonst*

Tab. XV. Fig. 4,5.
LDeex.. VIL Stuk.
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IV. Meer*Rapp , dat is Zee-Raaf , in 't Engelfch
Afdeel.

tbe Crowfishy f de Kraay^Vifch.

H^ofoJ ^e £°racim$ ge^ek in Kleur naar een Zeelt

,

stuk. in Geftalte naar een Baars. Hy hadt de Schub*

ben mïddelmaatig , den Bek niet zeer wyd;

Tanden in de Kaaken ; de Staart , uitgefpreid

zynde , van omtrek rond ; de Oogen van mid-

delbaare grootte , met bruine Kringen : de Buik-

vinnen en die agter de Navel zo zwart , als of

zy met Inkt gekleurd waren. Voor 't overige

yerfchilde hy niets van den Umbra , volgens

Willoughby , uit wiens Werk de nevensgaan-

de Afbeelding is ontleend , zynde aldaar in 't

Koper gebragt geweeft op kollen van den Heer

D. S* Pepys , Voorzitter van de Koningiyke So-

ciëteit van Londen.

De Utnbrino, die te Rome by de Vifchver-

koopers dikwils voorkomt, verfchilt van den

Vifch , Umbra genaamd , door de Kleur ; als

zynde beurtlings met donkeragtige , bruine, ea

uit het Zee-groen blaauwe , boven de geftip-

pelde Zydftreep , van de Rug fchuins naar voo«

ren loopende , gegolfde Streepjes getekend:

dat hy geen Baardje heeft ; en dat zyn Navel^

doorn grooter en fterker zy. Salvianüs voegt

*er by , dat deeze veel kleiner is , hebbende

ïiem nooit grooter dan een Voet lang gezien

,

en minder aangenaam van Smaak. De Latus

of breede Vifch van Rondeletius, die men

twyfelt of 't niet de zelfde zy , ondertuflehen ,

vyordt Peis Rei genoemd, als een Kpainglyken

Ta-
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Tafel waardig. Deeze werdt ook in de Nyl iv.

gevonden , zo die Aucheur getuigt. Afdeel.

De Heer Hasselquist befchryft, als deeze 2
XVil#

Soort , een Vifch > die zig in deMiddellandfche stuk."

Zee, by Damiate in Egypte, en dus voor den Egyptifchc

Mond van die Rivier , onthoudt ; wordende van

de Arabieren genaamd Scbifscb. Deeze hadc

den Kop en 't Lyf hooger dan breed ; den Kop

bultig , fteil afloopende ; den Snoet kort en

fiomp; de gaaping van den Bek wyd ; kleine

Tandjes in de Kaaken: de Oogen groot ; het

Kieuwen»Vlies met zes Beentjes geftevigd. In

de Rugvin , welke zig als dubbeld of afgebro-

ken vertoonde vondt hy, in 't voorfte ge-

deelte, 10 korte gedoomde Beentjes, en 26 in

het andere gedeelte : de Borftvinnen hadden 'er

18 ; de Buikvinnen 6 en één gedoomd : de

Aarsvin 9 , waar van twee Doornagtig ; de Staart-

vin 18, Byna het zelfde getal van Vinftraalen

was, door Wiixoughby, in de Umbrino te Ro-

me waargenomen»

Onze Reiziger bevondc , in deeze Egyptifche

Omber-Vifch , het geheele Lyf en den Kop

gedekt met groote 5 ruuwagtige , ruitswyze

Schubben. De Kleur was aan den Buik wïtag-

tig , doch voor 't overige uit gegolfde Zilver-

kleurige en geelagtige ftreepjes gemengeld : de

Aarsvin roodagtig, de Rugvin bruin, met wit-

agtige ftreepjes : het Kieuwen-Vlies zwart* De
gewoone langte werdt gerekend op vier Span

;

de breedte op één Span. Van de Ingewanden

. ldiïi, vu. stuk. Ff werdc
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IV. werdt de Maag langwerpig en fcherp toeloo-

Afdeel. pende , met zes dikke byhangzels aan 'c por-

XXVII. t jer 9 ^e Darm driemaal omgeboogen en met

stuk/ een Eierftok aan ieder zyde, gevonden.

sarinaam- Dewyl de Heer Hasselquist in deeze Vifch

fche * ook een kort Baardje , dat ftomp ea ftyf was,

veeleer naar een Knobbeltje gelykende , waar-

genomen hadt, zo betrekt de Heer Gronovius

deeze en de volgende Soort tot ééne , en maakt

wederom twee byzondere Soorten van zyne Su-

rinaamfche Omber-Viffchen , waar van hy de

ééne noemt ; Sciaena met de Kaaken egaal , de

Zydjlreep tot aan de Staart voortloopende en bogtig:

de; andere; Sciaena met de Onderkaak kortfl> de

Zydjlreep tot aan de Staart voortloopende 9 de Tan-

den by uitflek klein. Tot de eerde Soort wordt

door zyn Ed. t' huis gebragt de zwartagtïge,

tot de andere Soort de witte Coracinus van Ron-

jdelktius en de Ceftreus 9 met een Wrat aan de

Kin , de eene Rtigvin van 23 of 24 Strooien , en

den Kop zeer gefchübd hebbende, van Klein, als

ook de gemelde Egyptifche (*). Hasselquist,

ondertuffchen , heeft het als een misflag by

Artedi aangemerkt , aan de agterite Rugvin

maar 24 Straalen te tellen, daar van hem, in

meer dan tien zodanige Viflchen , 26 Scraalen

in dezelve geteld waren. Artedi hadt gemel-

de Telling overgenomen van Willoüghby.

(*) Zoiiph. Grtn. Fafc, I. p. S9* N. 2iï, 212*
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(5) Omher»Vifcb die de Bovenkaak langfi heeft, JV.

de Onderkaflk met een enkel Baardje. Afdeel.

XXVÏL
Decze Soort zou de Scima of Umbra der Hoofd-

STUK.
Autheuren zyn , dien de Heer Grossovius me-

de toe de gemelde Soort betrekt. Ook hadt chro/a.

Linnjeus den Omber*Vifch die ongebaard was,

van gemelden Heer befchreeven , tot dceze

Soort t' huis gebragt : als zynde het gedagte

Baardje meer voor een Knobbeltje of Wrat on- •

der aan de Kin , dan voor een Baardje of By-

hangzcl 3 gelyk 'er in de Kabeljaauvven gevon-

den wordt, te houden.

De Umbra wordt van Bellojs ius gezegd een

Vifch te zyn , die doorgaans zestig Ponden

zwaar is , en ongevaar vier Ellen lang. Die

wy in Italië gezien hebben 5 zegt Willoughbt,

waren niet grooter dan een Karper. Men vindt-

ze in de Middellandfchc Zee taamelyk veel ;

men noemt hun te Venetië Corvo, en houdtze

voor een fmaakelyken. Zee-Vifch. Het Lyf is

dunner en breeder dan dat van een Karper, met

de Rug fcherp en bultig agter den Kop. Mee

Loodkleurige en bleekgeele Streepjes, die beurt*

lirtgs van de Rug fchuins afloopen naar den

Buik , is hy zeer fraay getekend. De Kieuwen.

dek^

(s) SclxucL Maxilla fuperlore Jongïore, infëriore Cirro uni-

co. art. Gen. 38. Sciarna Maxilla fuperiore longiorc , Cir
rofa in inferiore. Art. Syn. 65 > Umbra. WiiLL. p. 199*

KA], p. 9S> Scisena fïve Umbra. Jonst. Tab. XV. %. 9»

Scixna Maxilla fuperiore longiorc, Cirris c$ïen.s. GRÖN. Muf9
I. N. 91.

I.Deel. VII. Stuk, Ff %
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IV# dekzels en den gebeden Kop heeft hy gefchubd;

Afdeeu'l welk hem gemeen is met den Harder en eeni-

XXVII.
gC andere Viffchen. De Kop is middelmaatig,

stuk. ^e 0°Scn D *ec g^oot; de Bek klein, de Bo-

venkaak langft : veel kleine Tandjes onder en

boven , en diep in de Bek. De Staart was hem

eenigermaate gevorkt voorgekomen.

Verfcheide dergelyke Viffchen zyn 'er in de

' Weftindiën , waar onder één die Corocoro van

de Brafiliaanen genoemd wordt, en de Guatucufa

van Marcgraaf. Dceze laatfte heeft de Vin-

nen en Staart, als ook den Buik witagtig, ge-

]yk die Surioaamfche Omber» Vifch , welken de

Heer Ghoisoviüs bcfchryfc en zegt in Geftake

volmaakt overeen te komen met den Umbra,

in
?

t Werk van Willoücbv afgebeeld. De
Kleur van deezen was op 't Lyf een ^weinig

roodagtig', glinfterende met een Goud en Zil-

' ver-gloed« Even 'c zelfde byna wordt verze-

kerd van den Guatucufa , door de Portugeezen

Corvina genaamd, dien de Heer Sloanb, in de

oude Haven van Jamaika gevangen zynde, be-

fchreeven heefc; alwaar de Opgezeteaea hem

the Drummerfisb , dat is de Trommelflaager- of

Tamboer-Vifch, noemen. Hy heefc de langte

van omtrent twee Voeten»

De moeielyke onderfcheiding van dit en de

twee voorgaande Geflagteo , maakt het duifter,

toe welk derzelven de vreemde Viffchen , die

men niet naauwkeurig onderzoeken kan , be-

hooren. Het blykt ondertuffchen , uit de Ken-

mcr-
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merken , welken de Heer Gronoviüs opgeeft iv#

van zyn Geflagc van Coracinus, wiens Kieuwen- Afdeei«

dekzelen geland zyn , dat die , volgens het Sa- uq0FI£
mcnftel van onzen Autheur , behooren tot de stuk*

Baarfen 9 waar mede de voorgemelde Zee-Braa-

fems, Lip. en Omber-Viflchen, in verfchcide

opzigcen overeenkomffig zyn. Daar toe zal

dan ook miiïchien de Cornoedo bezar of groote

Hoorndraager van Valentyn, anders genaamd

Toutetou Toua , die van gemelden Heer t als een

Gefchenk van den Heer Vosmaer (*}, befchree-

ven wordt (f) , en van de Kaap afkomftig was,

moeten gebragt worden ; zo wel als de Omber-

Vifch, met fchuine Melkwitte ftreepen op de

beide Zyden , Jordain- of Jordain-Vifch ge-

naamd, die in Ooftindie, fby Amboina en el-

ders , gevangen wordt. Dezelve , immers , is

thans ook betrokken tot het gemelde Ge-

flagt (|).
Dee-

(*) Aangaande verfchcide Vifïchen , die in het Werk van

étn Heer Gronoviüs befchreeven en door my aangehaald

zyn , heb ik getwyfeld , hoe de beknopte uitdrukking van

L>, D. te verftaan warey doch nu onlangs zyn Wel Ed. fpree-

kende, by gelegenheid dat ik de E ere had van zyn Kabinet

te bezigtigen , heb ik verftaan , dat deeze Letteren Borium

Domini (VosmAERï, enz.) betekenen.- weshalve dit dus zo-

danig op die plaatfen , daar ik van Vifïèhen , als door zya
Ed. uit de Ve@amelïng van anderen befchreeven, gefproken

heb , moet fcegreepen worden ; dat zy naamelyk aan zyn Wel
Edele door die Heeren vereerd of gefchonken zyn.

(t) Coracinus Cauda Lunulatl Zooph. Gron. Eafc. I. N-
226.

(4-) Coracinus fafciis latls obliquis , transverfalibus
5 a?qua- *

f

,

libus albidis utnnque, Cauda fubrotunda. Ibid. N. 227,

I.Dïel. VII. Stuk. Ff 3
[

-
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IV#
Deeze laatfte heeft het Lyfkort, en, gelylc

AfMÊL, den Kop, hooger dan breed: in deKaaken iaa-
XXVII. $en c|je door dikke Lippen gedekt worden

:

Hoofd- _ , . _
rr ö

stuk. zeven kleine Openingen voor in 't Hoofd : de

Oogen ver van elkander v blaauw met witte

Kringen : de Oogbollen met verfcheide figuurt-

jes getekend: de Kieuvvendekzelen gedoomd:

het Kieuwen-Vlies met vyf Beentjes, 't Getal

der Vinnen is agt , waar van de Rugvin, zig

byna tot aan de Staart uittrekkende, 10 ge-

doomde en ioflappe Beenrjes heeft, meteeni-

ge afzondering tuffchen beiden j zo dat die Vin

zig als tweevoudig vertoont: in de Borflvinnen

waren de Beentjes niet geteld ; de Buikvinnen

hadden 'er 6, waar van éen ; de Aarsvin hadc

'er 15, waar van twee gedoomd: de Staart 16

takkige Straalen* De Schubben waren klein en

doorfchynende. De Kleurwas roodagtig bruin*

en werdt in een ander Voorwerp zelfs zwartag-

tig gevonden (*).

(*) Muf» IchthyoL Tom. I. N. $i. p. jg, 39.

De Plaaïen zyn dus ingevoegd.

Plaat 'LVIL tegenover Bladz. 83
. . . LVIIL —

~

107

j . . LIX. Ö 199
. . . LX, -—

-

229
. . • lxt. ——— — 207
3 . . Lxir. — 3.29

De
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