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AANMERKINGEN
OVER DE

ZEE-WORMEN
e fchade die zekere vremde Zee- '

wormen aan de Paalwerken der
'

Dyken van Zeeland , Noordkol- ;

land. Vriesland, endeKuftenvan
Vlaanderen toegebracht hebben

,

maalct zo veel geruchts , dat hei

niet tc verwonderen is dit Verfcheinzel deweet-

gierigheit van ’tGemeen, en voor al die der Na-
tuurkundigen heeft opgewekt.

Hetbelang, ’t welk myn plicht vanOnderdaan

cifcht dat ik nemen moet in alles wat nadelig of

nut kan zyn voor den Staat, waar in ik het ge-

luk heb van te leven , heeft my aangedrongen

om naar middelen te zoeken tot voorkominge

van dit quaat. Ik heb geoordcclt dat men , om
*
hierin wel te flagen , alvorens den Vyand zou

dienen te kennen dien men te beftryden heeft

,

en ten dien einde heb ik aan myne Lands-O-

vp’hedcn de eerfte proeven ’*'myncr Waarne-

. A 5 min-

* In cene MEMORIE ( of|fchriftclyk Opftel
)
over^

Zec-wormen,veroorzaakt , over hunnen aard , hunne voort'

gangen , en de middelen om hen uit tc roeien j overgege-

ven aan de Heexen State» van Holland en 'Wcftvricslanda

»

November.



4 ANMERKINgeÏI
Ongedierte aan*

^ebcucrt. Z]G hier iets dat nog uitvoeriger
en 11 11 .0 ^oLvociiycr

t welk zal konnen diaicn om de Zee-uiuicn om de Z,cc-
. Vormen wel te doen kennen aan de genen die
' dezelve met gezien hebben

; en t’efFens om de
,

onware geruchten te wederleggen, die doorw-
anden, vmi onze Republik, ofjdoor luiden die

* wangunllig zyn over ’t geluk ert den rvk-dom harcr gezegende Onderdanen vciTpreit
worden. *

Die geruchten zyn van alle kapten verfpreit
geworden

, met alleen in byzondere Brieven
.maar ook in opentlyke Nicuws-papicrcn’ Zie’
I^cr twee Staaltjes daarvan. De Courant vanBern zegt in het § Artykel van den Haag vanden 2A November 1732, met deze zelfcfe be-
woordingen : Mm arbeid met alk marfthheh

,

om ae Dyken van ^t Land die Hmeeji befcha^

, en meer dan fes duizend ar-
heidshnden vtorden

,1,

Dorpen d:e ^t meefi met gevaar gedrdgt voorden^
hebben zich met hunne goederen elders begeven, om
'oeüig ie zyn. Men vind van tyd tot tyd onder déDyken ongemene groote holligheden^ die daar door de
^ee-wormen gemaakt zyn. Het hooft van dat Ge-
dierte is zo hard

, dat men cenen hamer gebruiken
moet om het te verpletteren van deze Wormen zynzo eene opoergrote menigte

, dat het niet om uit u
drukken is.

Geen een waar woord is’er in al dit verhaak
3A; Schryver toont dat hy zeer onkundig is in
tmaaAzcl onzer Dyken, en dar hy gccn’tmin-

iiic

S No.XCVII-k van Jen ff Dacanb.i;;!.



Over. be Zee-wormen. f

2:e denkbeeld nog van die Wonnen ,
nog van .

'Icrzelvcr gcftcltheit heeft. Iaq, hier een andci

Verhaal dat nog veel ongerymder is ,
fchoon

Het van cenen zeer vermaarden Nicuwsfchryvcr

^’aii Duitsland komt, wiens Schiiftcn aan byna

«He dc Hoven van ’t Dmtlchc Ryk gevonden

'‘^ordctl. ^ •

t „De Stad Amfteldam ftaat op het tipje van

«haten ondergang, zyndc alle de Huizen aldaai,

«die op Palen gebout Haan ,
in zeei gioot ge-,

«vaar van in te ftorten ,
alzo dc Wormen dc.

«Zelve doorknaagt, onnut gemaakt
, en buiten

«ftaat gcftclt hebben van langer den lall; te kon-

«ncn dvagen j
zo dat men ,

om aUe de ondei-

*> gan'^cn vooi" te komen ,
waai mede die Hui-

jjZen gcdreigt worden ,
die rcets beginnen te

«Waggelen en in ’t water te zinlccn, alle de kof-

«telykftc Meubelen cn Koopmanlchappcn daar

«uit wegneemt, en elders brengt ter plaatze

«daar die vcihg zyn. Zelfs was het gevaar

«al zo hoog gekotnen, dat dc rykftc Koop-

«luiden van vertrekken begonnen te ipreken,

«ora zich elders ter neder te zetten. Twe hon-

«dert zo grote als kleine Dorpen ,
behalven

«nog ILs fraie Steden, wierden crnltelyk door

«dc Staten Generaal verzocht, zonder uitilel

«die plaatzcn te willen ruimen ,
en zich met

«hunne goederen naar veilige plaatzen te bege-

«ven , met vcrlatingc hunne iHuizen cn Erven,

«die in dezen winter ,
by den eerften water-

„ vloed

,

t Uittrckzel van eeiicn Brief van Duitsland ,
gccbï^tekcne

den den 14 Kuvtmb. 1731. waatvao ik ’c ooiiproiic.

*riyk Sch'rifr in handen hc6.



8 Aanmerkingen '

'' „vloed, in groot gevaar zullen zyn vant’eenC'j

„maal onder water te raken; kunnende dc Dv'
|

; „ken niet langer het gewicht en geweld van’t

^
„Zeewater wederftaan. Dit is mynHcer, ctV|

„ nc kaftydinge enz Ik ga het o-
1

iT verigc voordachtclyk voorhy ,
als cene aan'l

i merking zynde
,

die al zo buitenfporig als bc'
j

lagchelyk is.

Deze gantlche Brief is vaHch
;
cn niettegen-

ftaande de Stormen van dc Maanden Oélobcï

en November
,

cn in ’t begin van December»

j

‘

’ die door eenen Noord-weften wind verwekt zyH
k geworden

, welke altyd gevaarlyk voor onzC

Kuften is
; hebben nochtans onze Dykcn , nog

derzclvcr Paal-wcrkcn niet daar door geleden

»

cn gene dc minftc opfehudding is ’cr gcwcclh

Geen ander Arbeitsvolk is ’cr op de Dyken,daii

zulke luiden die ’cr het gantfche jaar door ge-

weeft zyh
;
en wat dc Palen onder dc huizci’

te Amftcldara betreft-, zeker , men zou van zyfl
1

verftand moeten berooft zyn, om alleenlyk zul'

ke dwaasheden te vertellen ,
naderaaal de Paal'

wormen in geen zoet water konnen leven
,

gc'

lyk dat van Amfteldam is ; dat zy niet dan in’£

hout leven, cn niet in ’t water nog in dc aarde»

en einde!yk
,
dat men , om te weten of dc gc'

heide palen onder de huizen van de Wormen
»|

doorknaagr^yn
, alvorens wel Jdc Huizen dk

’cr op ftaan diende afgebroken te hebben ,
oin

dat te onderzoeken.

Deze Wormen zyn niet nieuw op onze Kul'l

ten ; want men heugt nog dat men van die zelf'

,

dc foort voor oratvent vyftig Jaren aldaar gC'
j

zien heeft. Doch alzo zy ’er niet vcrlchcntH,

doili



dan na de Hondsdagen

Over de Zee-wormen. 9
en een felle Winter dat

ongediert doodde ,
^voor dat zy nog zeer groot

Waren
,
vermenigvuldigden zy niet verder. Zy

zyn ook bekend op de Kuften van Vrankryk

en Italië; en ik heb Geleerden gevonden die daar

\Tin gefproken hebben. De Hilforie van de
.

.

Franilche Koninkiyke Hogefcliool der Weten-

^

fchappen van ’tjaar 172.0. heeft de Aanmerkin- i^io. te

gen aangetekent ,
die de Heer Deslandes

,

alsAmftel-

Natuurkundige, te Breft van die Wormen
daan heeft, welke de Franfl'chcn menen aldaar

uit dc Zee der Antilifchc Eilanden gebracht teopdcj’4.

zyn. „Hy nam cenige buiteplankcn van een Biadiy*

„Schip, ter lengte van 10 of Voeten
, en

„van 4 of y duimen dik. Hy zag dat deopper-

„ vlakte daar Van overal met kleine ronde gaat-

„jes van een halve lyn * Diameters doorknaagt

„was, en na dat die oppervlakte was W'eggeno- * '

„ men ,
zag hy verder van binnen, dat alles daar ló,

„door de Wonnen verteert wis, en vond ’erdc

V Wormen ook zelve. Zy zyn, zegt hy, om-
„trentcenen halven Voet, of iets minder , lang;

,, hun gantfche Ligchaani beftaat uit vaerfcheiife-

„ne kringen
;

a;m weerkanten van den buik

„ hebben zy ontallyk veel kleine benen
,

die al-

„le met haakjes gewapent zyn
;
en ’taanmer-

„ kenswaardigllc van alle is ’t Hooft. Het word

., gedekt yan twe evcngelyke Schulpjes , die aan

„ weerkanten gcplaatft zyn
,
aan ’t einde fclicrp

„toelopen, en afzonder)yk en verfcheiddyk ic-

„ der konnen werken. E)eze foort van Helm,
„ welke het hooft van den Worm omringt

,
is

„zeer hard in vcrgclykinge van ’t overige des lig-

„ diaams ,
’t welk ongemeen zacht en week is

,

"Lic «,

fig.

B ,in



lo Aakmerkiistgen
korten tyd in de lucht verdroogt

, en cin-

,, dclyk tot ftof word. Het Hooft alleen maar
„word door zyn bovengenoemd befchutzel het
„lapgfl: behouden.
Deze Worm gelykt niet naar de onze, dan

alleen in de wapening die aan ’t Hooft is
,
en in

Zyne levensmanier
, die door den Autheiir ver-

volgens bcfchreven word
, en van ons op cene

andere plaats zal worden verhaalt. Wy hebben
in opene palen eeneu Worm gevonden

, die cc-
nc ontallyke menigte van pootjes bad

, en waar
van het lyf uit verfcheide kringen of ringen be-
flond. Zodanig als men hier in Fig.6. inde vol-
le lengte en brccttc afgebeck ziet

; maar het
Hooft daar van is gantfeh verfchillend by ’c

Hooft dat door den Hr. Deüandes , hier boven
gemeld, befchreven word. En na dat wy een
naukeurig onderzoek hadden gedaan

, hebben
wy be^’•oIxlen

, dat de lbort van Worm waar
van wy hier fpreken, cigentlyk het Dennen-hout
Zoclït, en ’tbeft daar in aard. Nog andere dier-
gclyke hebben wy gevonden , die veel kleiner
waren

, maar evenwel van ’t zelfde maakzel
, en

ïulx in oude planken
, die nog nooit in ’t water

Waren geweeft.
De geleerde Heer dintomo Vallisnitri^ Hoog-

ieeraar in de Geneeskunde te Padoua, geeft oos

^
befchryvingc van cenen Wfcrm

, ^die wei-

cerftc
verfchilt

, indien hy dezelfde

Verza- indien het verfchil niet van een«
meling nicer of min naukcuriger waarneming voort-
vanAan- komt. M*n kan. dé Figuur B. alwaar de Worm
lp"

f^allisnieri vertoont word, \ergclyken tegen
JenHr, Pk- > • alwaar dk van onze Paalwerken ftaaf af-

getekent. Hy



IIOver de Z,ee-wormew.

Hy noemt ze ’t Ongediert der Schepen

dat het (a) eene foort van Zee-wormen is, diezietom

tik zodanige plaatzen der Schepen neftelm ,

altyd onder Lter zyn ,
en tn planken d^e t

mafl by de oppervlakte des ivaters komen. Vat zy

zich zelve in ^thout Jluiten ,
een ieder mzyne by- en

zondere opening of bids, die kegelsvtys offP^s toe o-,

pende is ,
op de avyze der Schelpvtsjes ,

aan de

^de einden open ,
en zo lang ah de Wormen zelve

ZV», ‘laelke van verfcheidene grootte zyn, naar dat

derzelver ouderdom is maar dat de langfe met bo-

ven eene halve Florcntynfjcbe El kannen halen, en

dat zy omtrent phiks dikte hebben^

/n1 Vnarnzza di Tarli ,
o Vfrmt di Mare, che amnda m

tutte rtuelle Tavote deUe navi ebejamo jempre Joti ac([ua ,le

•“ Ih^eillo dclla wcdf(hua , c coia flanno uncbtufc y

“i:. til’

I

*/'. 7<w.M ,
™-

in circa quanto ii dito minor delta mano. ,

* Ne/ta er/femiid anteriore , fiorgenfi ydtie efafemt circu-

tnri V.D. cL tm /’<" *•’ concave , t dull' nltrnconvclfe, axei.-
^ ^.g. j.

ti alcune appendki irregoturi ,
m mezzo dt quaii offi jla.ftua-

ta la tepl.^ Vair altra eflremita oppojla mtranfi

fee EE ivipiantate nelF tm eerta cordeme S . compojlo di fihie

^pervofe ,
h mezzo delle qualt pmne

Ttltitde appendici carnofe F. II. .nter»ame,,tejca» l/alc c,n-

rcima delle quali ba lafla propna apertura tn punt»-

^ delta teila e Ie fudette due pimie ,
non ha m fe ht

BfamaLrioip, nefpina, ne eartilagini ; ma

tiu rkciole quanto te pih grandifono tutte d una Joflanza ma

ToCa fmilea quelU delle Ofirkhe ,
delmedcfimoeeUreefa-

per! piu genuk ,
e d'ana molezzu r

grande, cke per ptco (hsfi muneggtino ,
coagrandijfiniajaciltl

. ft dkftne.



AaNMerkij^^^jj

^olg dic Heer) zyn iwe Bemdertjes
, Lj de ce~daante cens halve7t krings D. D. bol aan de emeM onregelmatig aan V einde. In 't midden deir

Beendertjes word bet Hooft ontdekt. Aan 'lacJner-
cinde ziet men twe Joorte* van beenachtige VinnenE E dte aan eene fiort van riem, bindzdofflZa
S. vafi zyn

, welke uit zenuwachtige Vezelen bhfiaaf en tujfchen deze Vinnen zynL
tl\T H- die van binnenholxyn, en waar van het uiteinde open ü. BehaUvm de twe Beendertjes van V iZft , en Tttpinnen

, heep dit Ongedierte mg Beenderen
, nogiaat, mg kraakbeen-, en zo. welde zrotc ah klet

^ ,
zyn van ccneJioZ zeif]landighe)t

, na by kimnae by die van den Oefer
, ook van de zelZleur en zmaak

, maar zo ongemeen week en teder'dat men ze nanwlyks kan aZaken
, ofzelZZbrohn Vervolgens doed hy ecnctóhrwïe'

*id!S tehuis,

HeS' geleerden

Snrac'7 “deve:ctuanl.chc /.ce waargenomen zyn eewordm
vwd™‘g^óntc^'^Scnwooi-é^ c/o.L Kufc„’

'/-le hier nu war ik naukcuriglyk op dc pkat

dr!
hebbe

, aa/meel- danrfuuend Wormen van vcrfcheidè lengte en dIS

die’tVr 1 T"^” stukken ho-itda tce,:cuiad daar van doorknaagt en dgorboort



Over de Zee-wormen^
waren ; ahs mede aan andere Wormen ,

die ik

als nog levendig voedc ,
om nog te naukeuriger

waarnemingen over deiï aard en wyzc van doen

van dat Ongedierte, te konnen maken.
^ ^

Aan ’tbuitenite van ’thout ziet men niet dan „
cenige kleine gaatjes of openingen

,
waar van de

wyttc omtrent linie is : door deze openingen

komen de Wormen in ’thout, waar uyt zydati

niet weder komen. Zy vallen zo wel ophet Ei-

kcn-Dcnncn-als Elze-hout , zyn zeer. gulzig en
verllindcndc

, en groeien in korten tyd in lig-

ch-aams grootte. Ik kan nog niet zeggen
, of zy

‘

uit een Ei, uit Verrotting, of andcrzmts voort-

komen
;
men zal dit cerft konnen zien na de

Hondsdagen
, ’t welk de befte tyd tot zo ernc

waarneming is

Volgens het Raport .der Gedeputeerden
,

dieVetbaaf

aangcllrelt zyn geworden, om opzicht over het p".

onderhoud der Dy ken te hebben, blykt, dat die ven
Heeren op den ix 'JSovemhfir des Jaars 17} l. zic/6Hcemra-

(rp de plasizen l/egcvcn hebbende
,

eenen paal uit de
• • - - Waar

zee hadden doen halen ,
die gaaf en ongej'chondenge-

Iceky en*m den Jare 1718. ingebeit VJas geworden^
en

en dat zy denzelven hebbende doen fplyten
, btvon- Drecb-

den hadden
, dat hy van binnen i'cenemaal van de ^^dand

IVormen doorknaagt <was , ivaar van eenige Van de»
eene zeer ongemeene grootte waren

, nademaal men'er iz . Jan.

zag^ die de lengte van 14 Duimen Amjlddamffche 175».

’

vjaat hadden ^ en welker Buis of Nefl ^ eveneens lo-

pende als de drast van 'thout , ruim genoeg was ^

Otjfer den vinger in te bonnen firken.

Dc Opzieners van cen ander quartier verha- Verbaaï

Icn, dat zy een fluk van eenen groten paal, r//V
van de

hxna nituw was , hebbende doen doorfplyten. het zei-

B 2



fig. I

14 Aanmerkingen
Heem- overal met gaatjes doorboort hadden gevonden-)

der vier
^lo breed waren als tabakspypen.

NoorJet In alle de waarnemingen, die ik langs dcKu 11

Cog' van Noordholland heb gedaan , .heb ikgenelan-

Wormen dan van 8 Duimen gevonden.

PebruL Hun Ligchaam was een have Mcet-linic van hun

ly 1731- Hooft af ,
en 4 van een Duim dik ; de Hooft-

wapening of Helm was byna van 4 duim dikte,

en hunne geftake is zodanig gelyk men by fig,

I. getekent ziet.

UctUooft Hun Hooft is als cene loon van omgekeer-

den Tepel
, op zyn lengft van een linie, cn van

eene zenuwachtigc Stoffe, gelyk die, welke den
Mollêl aan zync fchulp houd 3

en waar van het

gedeelte r, alwaar de mond des Worms is
, de

Zelfde gedaante heeft als den mond van een

incnlch, die grynft, met zyne lippen te rimpe-

len en in te krimpen. Dit gedeelte word om-
ringt

, cn niet bedekt
,
gelyk Vallisnieri zegt,

Zie dciivan eenen Helm (».<?.) Fig. i. en beftaat niet

Helm uit twe Beenderen ,
zo als die zelfde Schryver

getuigt
,
maar uit twe SchuJpjes ,

welke afge-

zondert zynde
,

ieder de gedaante van de helft

eener Slek hebben
,

Fig. 5, die in tween gedeelt

is. Deze Schulpen zyn volmaaktelyk eveneens

;

de eene is ter rechter
,
en de andere ter linker

Zyde. Ieder kan in drie gedccltcns, Fig. ver-

deelt worden. «, <?, c, maakt den hals; e.,0)t,iy

het Hooft van den Helm 3
cn de driehoek i, r,«,

het Voorhooft.
.
Hals cn Hooft zyn uiterlyk

gantfehelyk overeenkomende met de gedaante

der Schulpen ,
en hunne fcheidingen or ftrepen

, worden insgelyks in Fig. 3- ukgedrukt. Dedrie-

r:u bp'^ock t i) r, », is gantfeh verlchillcnd ; dczcl-

byzoi>'

der.

%. I.

Ftg.'i-



Over de Zee-wormen.
< vc is witter dan ’t overige ,

cn word met kleine

I

ftrepen of fchcidingen bedekt, die van ’tpunt»,

aflopen ,
en aan den voet f* , ^ »

eindigen
;
zo dat

men , den vinger daar op houdende
,

gevoelt

,

dat die driehoek eenigzints rond , en als een rafp

of vyl is. De twe vercenigde Schulpjcs maken

‘den gantfehen Helm, Fig.^^ uit, welks gebruik

wy hier na zullen verklaren. Men kan in de

twe Figuren B. en %. zien, dat deze Helm nog

in iets van dien van Fallmim verfchilt. Gemel-

de twe Schulpen zyn aan ’tLigchaam van den

Worm ter plaatze («) vaft, die ik den Hals noe-’^'i-^*

me
5
en zulx door middel van een zenuwachtig

vel , van de zelfde fooit als de zenuw die den

Moflcl aan zyne fchulp houd. Behalven dit zyn

die twe Schulpen nog gezamentlyk vaftaan’t

achterhooft van den Helm, dooreen vel van die

zelfde natuur
;
en hare geftcltheit is zodanig ,

ook

zyn de twe punten (») op zo eene wyze gcplaatft, • J •

I

dat, wanneer deWorm zyn Hooft omdraait met
' zo eene beweging

,
gelyk de Slinger in een

zak-horologicdoed, zy als dan twe verfcheidene

linienbefchry\en, en kringswyze zagen, het een

punt wat lager dan ’t ander.

Alles wat tuflcheiidcn Helm en ’t ander ge- Het Lig-

dccltc van den Worm is
,

dat is, van », tot i^i,chaam.

is in twe vry ongelyke delen verdeelt, waarvan

liet vooreinde \ welk men het Ligchaam

I

kan noemen, om dat het dc Ingewanden mhoud,

van eene witte , vette ,
mergachtige Stoffe is,

maar in lang zo vaft niet als die van den Oefter,

hebbende omtrent het f van den middcllyn van

den Helm. Het overige van ’tLyf«/, ’twclk

pagcr
,
grysachtig van kleur , cn inaju' half zo

4. breed



AANMERkiNGEN
als ’tVoorlyf

, kan den Staart geilaumtStaart, worden, die met een bindzd ofnera eindigt,
wdke ten naaften by van zo eenc Stofïb als ’t
tHooft IS, maar van zo certe gedaante en maak-

niet
, als Faïlismsn dz^x aan geeft in S. Ft<j.

»• Aan dezen riem begind een aanhangzel
, bt>

Pootjes, ftaandein twe pootjes (^, ^,) die door Vallis-
nien Vimm worden genaamt

, maar zeer ver-
khillende zyn by de gene die hy befchryft, Fk.

-
C. ofE. E.viuideFig.B. Want hyVat
naar. a; Hun Staart isaanmerkenswamdiu als se~
•wapent zynde met twe Klingen of Zwaardra

, die

F!f. I.
'liJolk naar den binnenkant

cn F/^.4.
«o/ ix. Deze (x, x,) zyn op hun langfl: van

anderhalve linie
, zeer nauw oratrait het Bind-

^1 , ’t welk zy vallgchegt zyn
, en eenc linie-

brecd van boven, alwaar men ze gefplctcn ziet,
in formc van een gcitc-pootjc. Van buiten zyn
Zy verheven rond , en een weinig hel van on-
dcienj men zou zeggen

, dat ze van yvoir wa-
i'cn, zo wit, glad en efïên zyn zy

j zczynhar-
dei dan den Helm

, maar evenwel van eenc
fchulpachtigc Sjofic.

DeStaar- Tuflehen deze twe Pootjes zyn twee Staartjes

tig. I. J
^‘

)) (o
3 ^ j) waar van de een recht en o-

pen, en de ander wat gekrorat aan ’t einde is op
de wyze van eenen hoorn: ieder van deze Staar-
tjes is z linie dik. De Worm ItUn die plat ma-
ken

, opzwellen
, wcghalen, verlengen, naai*

dat de gelegcnhcit vercifchr. Ik heb zomtyds

gc-

_a) La loro coda è confidcrahilc , efendo armata di due ta-
mne difeai a cimiffoglia aliiumto eewave vnfo ln parh in»
ict'oai



Óver de Zee-wórMen.

cezkn* dat hy het Staaltje (o
,
r .)

byna cenen

Buim verkngJ heeft ,
maar de verlenging van

dat van Co, is altyd mindci.)
^ Deinst-

Ik heb vcrfcheidc Wormen geópent ,
zondu

e-n Hart, of de andere gcdeeltens daanil te vin-

den die dc Hr. l^allhnmi meent aldaar geZicu

te hebben ,
wanneer hy zegt

:
(b) Zy hebben een

Hart onder de Maag ,
man byna ronde gedaante en

hm’werpi '^
,

p^l^tartjes ^
dte zteb Jehemen

vUte ieifen\n in te krimpen ,
m een helder en

.

doorfcheinend bloed doof dé Slagaderen te dryven^,

‘weik bloed in ^tganïfche Ligchaam omloopt ^ om daar

zyne werkingen te doen ,
en ^der naar t Hart

keert Ik heb maar één langwerpig Zakje ge-

vonden ter lengte vaü eenen Duim ,
iets mm

öf meerder ,
naar dat de WoriJ klem of groot

is; en ónder dat zakje, tegeris den rug aan was

nog een aiider Vaatje, ’twelk mogelyk het hy-

a-ndl van het Dier kan geweeft zyn. Dit zakje^

’t welk waarfcheinlyk de Maag is j
Was ve^ujj

met eene Stoffe , Sc men wel zien ^ondavhct

zaaezcl valt ’thóüt^was, en naar grof Bockwci-

teineel geleek. Tufl'cheu dit Zakje en dat ander

Vaatje, is een lange Darm, die van t Hooft

aan o toeloopt. Ook loopt langs den Staart een
^

vierkant Buisje, ’twelk met dezelfde Stoffe Ver- ri.. i.

vult is
,
die in 4e Maag gevonden word , maar

VMd, af van kleur verandert; alwaar zyiood-

C ücli-

• fb) !/ hro Cuorc ,
il gu<ih ^

fL-a rimduflra Lislong» ,
in quafi dt due CoUnnette^

ctc ad Hchi veggemi fi
diUta , . fifingne

» cacaa P<na , p«

Tito arterie funfangue diafan» e trasparente . checrcola per

iktto H Wpo per li neeejjm ’

Cur».



ï8 Aanmerkingen

Oor-
fprong

der

Wor-
mcu.

Tv: dc 7
vau uu jjesianaes

hier bo'ipi'cekt, en die door onze Zee-en Timmerlieden

achtig uitzict
,
verbruinendc of verdonkerende

naar mate dat zy het bindzcl b. nadert
; ’t welk

ook ongctwyffelt aan den Sutart eene andere
kleur geeft dan die aan ’tLigchaam gezien word.

. Zie daar de Ontleed-kundige Beichryving der
r Wormen. Laat ons nu eens zien wat zy in ’t
Hout uitrechten.

Het zou alhier de plaats zyn
, om hunnen oor-

6rong en geboorte te verklaren. Wat het eerlte
betreft, alles wat men daar van zou konnen zeg-
Rcn , kan niet dan op gilTingen gebout worden.
Zommige menen

, dat onze Schepen die Wor-
men uit Amerika gebracht hebben

; maar men
iou byna wel durven vaftftellen

, dat deze me-
mng genen grond altoos heeft

, nadcmaal die
Wormen in die Zeen niet bekend zyn

, maar
Vel de andere looit, waar van de Hr. Deslandes

Iiwi uw -9 j. iiuiiitTllCacn
aaïir Ouizcndpoicn gcnócmt worden. Waarfclicinly-

g^aaW»
tei- is dat zy uit de Zeen die naar ’t Noor-^ '

«Iclyk Aspunt der waercld leggen, ovcrgcbracht
^yn geworden

j want men vind ze voornamelyk
Op de Kullen van Ysland. Dit gevoelen zou
onderlleunt konnen worden hier mede

, name-
lyk

, dat dit Ongediert zyn Zaat niet fchict dan
Jti de Hondsdagen

,
dat is

,
op zodanigen tyd

,

Vanneer de Wateren in ie Zecllrcekcn het
meell door de Zon verwarmt zyn geworden-
daar tn tegendeel

, indiSn zy uit cenig geweft
tot ons quamen dat nader by ons is dan de bran-
dende Luchtftrcck

, het zckerlyk onverfchillig
Voor de Natuur zou zyn geweell de Honsdagen
meer dan eenigen aniren tyd te kiezen

, alzo
de warmte aldaar altyd byna even llcrk is.

Ver-
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• Vermits wy ome Waarnemingen cerft in de

Maant September laatlHeden begonnen hebben

,

zo hebben wy de Voortteling vanj de Wor- Hunne

men niet konnen zien ,
en weten gevolgelyk£''°°^'

niet
,
of die uit Eyeren ,

dan enkelyk uit cene

flymachtige Stofïè gclchicd, dan ol zy uit ceni-

ge verrotting voortkomen. Dit zullen wy den

aanftaanden Zomer trachten te ontdekken ,
zo

wel in Zee, als in onze Kamer, alwaar wy die

Wormen zorgvuldiglyk voeden, ’t Is waar, dat

men onder de vremde Ligehamen ,
die aan ’t

’t Hout gehecht zyn ’t welk men uit de Zee

haalt
,
gelykzaam cenige Schulpjcs van ledige

Èj^eren bemerkt; doch ditbcwylt piets ,
want

dit kan al zo wel van eenig ander Ongediert

zyti
,

als van ’t geen ’t welk wy thans onder-

zoeken. Vallistnevi
^
veel ftoutcr in dit .iluk dan

wy, alvorens vaflgeftclt hebbende
,

(c) dat mea

deze Wormen onder zodanige foort •van Gedierte

moet fldlen ,
't welk voorttcelt zonder zamenvoe-

ging van het Mannetje ,
en die Hermaphroditen ge^

miamt worden , voegt daar by ,
dat hunne ronde ,

door/cheinendc Eyeren ^ die van eene jïymachtige jlof-

fe omringt zyn ,
zo lang op water dryven tot dat

zy eenig Hout aantreffen ,
alwaar zy zich dan vafl ^

hechten, door middel van dieJïymachtige Jioff. Al-

C a daar,

( c )
D/ yuefji che gsnernnooJenza tl eonjortto del Mitjchto ,

f eomc elt chicawao Ei mofroditi ronde , dinftt-
^

UI , aneb, e(fe acconifagnate e circondate da un poct_di miiceht^

gine vifcojeita, Ie quaii galitgiano , e tfengono poi gitiate daW

enda del mare apre(p> Ie Tavele alle quali col lont vifco sat-

taceam , e nafcono' , e Ie tutte pkolijjime^ Brume fi rivolgona

poco
,
dopa verfo la tavola ,

e pre/h fiato ,
ittcommiitciano ats 4-

panaria ed aJare tl medejtmo lavore dtlli deferiue lava mtuix h
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daaVjZGgt hy,komen de Eyercn uitben dejonge IVormeiOi *

hechten zich daar op aanftonts aan V Hout ,
’/ welk zy

doorboren^ heejnnende dus den zelfden arbeidvan hunne^

Moeders. Dit alles kan \vel waar zyn
, cn ik ben

ook gcneigt om het tc geloven
j
derhalven, laat

ons het als zodanig o.nderftellen ,
tot dat dc on-

dervinding ons in ’t recht heeft geftclt om van

gevoelen te mogen veranderen. Zo dra zy aan

’thout 2;yn gehecht, doen zy hun beft om daar-

binnen tc geraken
;
cn als dan moet hun Helm,

op zyn meeft maar a Linie breed zyn. Zojntyds

Zie Fig. zyn wel 2. 4. 6. 8. 'of 10 by malkander aan ’c

10-
"«"j-hout vaft. Zy. arbeiden op dc plaats alwaar zy

zyn, cn boren 2. 4, 6. 8 of 10 gaten dicht bymal-

kandcren. Men heeft aan dc palen van dc Zuiders

zee bemerkt
,
dat de mceftc gaten aan ’t onderctUT

Wim ar- dier palen zyn, omtrent een voet van den grond;

paii. hoger worden ’er ook wel gevonden, maar zc

zyn daar verder van malkander cn in klcinei;

getal. Opk heeft men palen gevonden, die aap

de onder cindens zo doorknaagt waren als ofcen

zeef was
;
zo dat zy ,

alhoewel het overige gaaf

cn ongcfchcnidcn was, door.’t minft geweld dat;-

daar aan gedaan wicr.d,om verre vielen. Xerplaat-

ze alwaar de doorboringen gcfchied waren, ge-

leek het van binnen wel naar luchtig gerezen

brood, of naar biftchuir, waar in zo vele 00-

gen of ppeningen gevonden worden als men het

doorfnyd ,
dat ’er ftóchts cene zeer geringe af-

i'chciding tuftehen beide gezien word,

Na dat de Worm in eenen paal is gekomen,

die in den grond geheit is geworden , boord hy

regt door, tot dat hy eenen ader, of liever een

bedde van hout gevonden heeft, dat hem ’t beft

I

I
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Bclvliti en het zelve gevonden hebbende, draait

hv rechrlyniglvk naar boven toe, tot dat hy de

buis of ’t neft van eeixn anderen Worm aantrdt,

welk hy niet doorboort ,
wendende zich dan

wat ter zyde af om een ander bedde te zoeken.

Dus is de Hr. Dcflmés in zyne mening bedro- ^

pen geweeft,wanneer hy zegt : Dat
,
als v^eH or-

mn malkanderen ontmoeten ,
de een den andren dood,

Zy zyn zeer gulzig ,
cn vorderen krachtig iri

hun boren, inzonderbcit dejonge Woianen, die

dat binnen zeer weinig tyds doen. Ik heb ccni-

Te van die jongen gevonden , die zo groot
,

ge-,

j,yk Fig. 7 . word aangetoont ,
den voorlcdcncn

Zomer in ’t Hout gekomen zyndc , op ’t laait

van Odtober niet meer dan twe duimen daar m
gevordert waren ,

en zich toen lects zo gioot

vertoonden als in Fig- 11 • te zien is. ’tls hun,

Helm Fig. i. of liever de punten daarvan k,

Fig. Z- die *zy gebruiken om het Hout te kna-

gen , of eigentlyk om, Ityt te doorboren of te vy-,

Icn met zo cene beweging te maken, gclykik

hier boven van den Slinger van een Zakhorolo-,

aic gczcgt'heb ;
en ’t Zaagzcl ,

of Al vylzel

,

’^twedk m den mond of Tepel r vak ,
diend totF^..

vocdzel voor den Worm. Naar mate dat zy in

hun doorboren vorderen en groter vyorden , zgt

hun Helm zich uit, en hun Neft dcsgelyks.

Zy laten tegen aan den binnenkant van dc

Buis of opening die zy doorboort hebben, een<?

{Ivmachtigc ftofle, die daar droogt, hard word,

cti eenc foort van binncvoenng of bever een

binnenfte Buis maakt, in dc gedaante eencr lange

Schelp, die zeer effen cn witachtig is, gelykee-

ne tabakspvp. ilymachtige ftoftc is niet

C 2 dik,'
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til.

,

Fijj. A.

2^2. AaN'MERKINGEM
Jkkp- dan een fpeelkaart

, is van peen wcdcr-
Itand wanneer men die breken wil , en word
evenwel m Wyngeeft niet ontbonden. DeWorm onthoud zich in dusdanigen Koker, die
ïyn zea- teder Ligchaam befchermt

, voor de
oneftenheden van ’tHout die het zouden konnen
quetzen; zo dat hy glad daar door kan glyden.
Klimt en daalt

, voor en achterwaarts gaat , zon-
der eenig ongemak. Mogelyk dat dusdanige Ko-
Ker hem mede befchermt voor de al te grote
vochtigheit van ’cHout ’twelk in ’t water laat.
miisnien geeft eenc gantfeh andere befchryvin-
gc van dezen Koker, dien hy zegt uitverfchei-
dene kringen of ringen te bellaan. (d) Men ziet

^

/ i j ^
verfcheidene Beddens beftaan ,

gelyk de fchclpen van Oefters en andere Schelpvisjesy
daar by

, dat zy de gedaante van kringen of rin~
hebben^ die aan ^ivoor-einde

^ dat is
y aan dm

grond van de Buis
^ beginnende

^ aldaar het breetftt
^yn

, maar naar achteren lopende
, hoe langer hoe

nauwer en tederder worden j en ter plaatze alwaar
^y het dikfte febeinen

, zyn zy aan de Buis vaftge-

hecht ,

> ^omeigtufei
‘ ‘anchighe marine, EJiernamente per»

•Ppnrjfcono compof, in foggh tanti anelli / / quali prinri-
r'wKo aal reftremrta anterhre

, doe delta hafe del cona f
maltoradi, ma avidnandaft verfa Valtra eflremita pii

joude
y fi afervano moltojpejfi : ed in quelta part» appunta,

ve t prtnapah anelli comindan» ad apparire coft folti corri-
jpondano fora internamentc attaccate al medeflmo canelh altra-•me lamelle iurtjftme delta flejfa matinia teflaeea , Ie quali
Jop>f ponendo

, fi funa alF altra guernifcono alt intomo tutta
qmla eftrenvta del Tuba, it quale

, Je bene in tutto tl reflante
delta lua (oncavita rafembri aliqtianto ivegale can tuttó di Ié
JaaJupcrfide itutrna e lijda, e non ifcabrqfa cotne rejlerna.
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hecht , of paffen op zo vele plaatjes van die zelfde

fchelpachtige ftofe , die zeer hard zyn 5 welke dus

de eette op de andere gevoegt wordende , de gantfche

Buis bcfchermen. En alf^oon het fcheint dat de ove^

rige holte daar van ongelyk is , nochtans is de bin~

nenfte oppervlakte aldaar efen , eu geenzints ruw
,

gelyk de buitenfte.

Als men dien Koker van ’t Hout los maakt Zie Fig.

en opent, vind men dien effen en gelyk, zowel^o-^-"»'»*

van buiten als van binnen , zonder eenige leden

of ringen, gelyk men zelfs zien kan
, wanneer

men de gcdeeltens van die innerlyke Buis wel
onderzoekt. Dit heeft plaats in ’t Ëiken en El-

zenhout,’ waar van de Aderen, of liever dever-

fcheide Bedden ,' niet zeer zichtbaarlyk afgezon-

dert zyn
;
maar nu heeft de Hr. Vallisnieri zyne

Waarnemingen aan cen Scheepsplanlc gedaan

,

en gevolgelyk is hy in dit geval. Maar men moet

bekennen, dat men cenig onderfcheid in ’t Den-
nenhout vind , waar van de Beddens (gelyk hier

ttb^ bc, cd ^ ) door cenc foort vanjkorft offpint van
een gefcheidenworden

j
welke koft van eene rood-^'^'

achtiger, harftachtigerj, en harder ftoftè fgelyk de

Linicn d^ e, of bu.) is, dan die welke het Bed-

de uitmaalit. Zo lang als deWorm gene verhin-

dering vind, boort hy door ’t Bedde dat regtlynig

opwaarts loopt
, en als dan) is. zyn Ncft vol-

maaktelyk glad en effen, zo wel van buiten alsf/^. i*.

van binnen
j
maar indien eenige verhindering ,«.«,«•

gelyk de Buis van eenen anderen Worm , cen

quaft in ’tHout, cen fpyker of diergdyk, hem
noodzaalct van cours te veranderen , Iaat hy na,

verder opwaaits te boren
,

en gaat dan maar ter

zyde in Horizontale Linie regt uit, als wanneer
hv_- _
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hy vcrfcheidene van die roodachtige korften door- •.

knaagt ^
tot dat hy aan een ander Bedde komt,

alwaar hy weder opwaarts boren kan. De moeite

die hy vind om door die kbrften te komcrl
, uit

rede dat 7.y harder dan ’t ander Hout zyn
, is

pomak , dat hy dezelve zo fpoedigals hy kan ver-

laat. Zync Buis word nauwer op dicplaats, en alzo

de volgende kring ,
die zich ineene wekere lloffc

bevind ,
breder is

^
maakt dat de Ringen uiti

die echter zeer weinig zichtbaarzyn, en niet ver-

der aanhouden ;
alzo deWorm dan

,
gelyk ge-

zegt is , als voren opwaarts gaat , en zyneBuis

dan weder effeh word.

k'/f-io.
Worm vordert, m^kt hy

' zynen Koker, die zich uitftrékt van de kleine

opening b af
,
waar door hy gekomen is

, tot

aan de plaats r ,
alwaar de Helm arbeid om het

Hout te doorzagen. Men moet aanmerken
, dat

men in de zwaarfte palen
,
en die ’t meeft door-

booit zyn
,
gene opening vind waar uit eeii

Worm zou gekomen zyu, nog van voren nog

van achteren. Als zy eenmaal plaats in ’t houc

hebben genomen, komen zy ’er niet weder uit,

alzo de lucht, even dodelyk voor hen is als ’twa-

ter j, want zo dra als zy van eene dezer twe
Hooflloften doordrongen zyn , moeten zy fter-

ven.

Wy hebben k gebruik van den Helm en vart

’tHooit verhandelt ; laat ons nu cens zien wat

voor een gebruik het achter einde van denWorm
heeft. Dat dier heeft byna altyd de Staartjes

riff.
r,) en (o, /,) in ’t water. Hy laat die

h. bd. uitzakken door de opening, waar door hy m ’t

hout gekomen isj en al washy 4 Voeten vcrr«

daar
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d-aar m gpvordert, m 'glyd hy

«dicopenmg , of liever mar dat torhtgat » ( w.uu

iicrecns anders kan hy adcin halen , )
oin zic

van zyne Staartjes tc bedienen. Falisnieyi is van

cedachten , dat het Staarqe (o,r,) het zout 'tx:a- •

ter naar den mond geleid >
en dat het tot een pyp of

huis diend ,
^ar door de IV'>rm het ZeeWtcr op^

pompte om het zehe naarst hooft te Irengen^ en het

hout 'twelk hy doorzagen moet daarmede te bevoch-

iigen, om het daar door te minder hard 'te maken
^

tn zynen Helm te minder te Jlyten. ïs ^t niet 'waar »

ten minften ’t is byzondcr wel uitgevonden-w

.Wat my betreft, tcrwyl ’k va'n deze ormen

cenigc in een ftuk houts in mync kamer voedc,

beb ik bemerkt ,
dat onophoudelyk dic twe

ftaartjes uit de zelfde opening van ’thout ko-

men , alwaar dc Worm iiigekotticn Was , en a

die Dieren dezelve nu eens inhalcn, ^ danwe-

der verlengen ,
meer ol min. h ,

c, altydp/j. ic,

rcgt en uitgeftrekt, en verlcn|;t zich krachtig

;

maar h, d^ zytide het kromachtig ftaartje, y t

altydin den zelfden ftand. r, beweegt cn

fchud zich zómwylen, maar op de minftc be-

weging die in. ’t water of san ’t hout gedaan

word
,

ziet men dat de beide ftaartj?s van tyd tot

tyd worden ingehaalt; doch op zo eeiic wyzc,

dat het uiteinde c dikwils ter lengte eener hnic

buiten de opening blyft ,
en zich als een einde

van cenen ledigen darm tegen ’thout aanplakt

:

als dc beweging ophoud ,
dan zwelt dat einde

van ’t ftaartje wederom, het beurt zich op, eu

dc ftaaitjcs komen weder uit, als voren.

Door cenc dezer twee Staartjes ,
(ik geloof

dat van h% d.^ looft dc Worm zyne uitwerpze-
* D Ic»
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fig- 10,

of

o,r.

Zatiicn-

vor^ing

<lcrWoi

lïiCi;.

kn, die briiinachtig, cn als iyntFcm'ceÜ 2yn.Dooi t ander haalt by adem
, en trekt zo veel

vochts mar zich als liy nodig heeft. Ook is het
door m^del VMi dit Staartje dat de Wormen
hunne Copulatie oi: zamenyoeging verrichten'.
(Ik zal. na de aanftaande Hondsdagen * een gc-
wider verflag hier van konnen doen.) Ondcr-
tulichen kan ik hier als eene waarheit verzeke-
ren dat ik in de Hondsdagen des Jaars 172a

de zyde van eert Fregatichip
, ’t welk in deHaven van M^ienblik kg

, gezien heb, dat de
oiincn het (Staaltje r, uit twe openingen

die dicht by malkander waren
, brachten

, en

ƒ
ch daar te zamen voegden. De twe dus ver-

cenigdc Staartjes bedekten hunne uiteindens met
«ene looit van fchuimachtig cn roodachtig fpeek-
1x1 y en cenigc minuten daarna

, wierden ze we-
der mgchaalt. Maar nu moet het zekcrlyk toen
de gewone teeltyd der natuur geweeft zyn , die
de Wormen dus noodzaalvte de Staartjes uitte
iicken, otn te trachten zich te zamen te voegen-
want nooit komen anders die Staartjes buiten!
wanneer het hout uit het water is

, gelyk doen-
maals het gemeld Fregat was , ’c welk in dien
tyd gekalclate.it wierd.

W^^^neming werpt omverre watdeHr.
yalUsnien van \Hermaphrodhmns van die Wor-
men ^g^, dat is, dat zy ’traanlyk en vroulyk
gcflacht beide aan zich hebben zouden : als me-
de het gevoelen van den Hr. Deslandes

^ welke
gift

.

* N.1 de aanftaande Hondsdagen
, hoop ik een vervor»

ï iieewonnen iu’tlici
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,
dat de E'yercn ,

\v;ur uit dat OngcdicvLC

voortkomt, op de oppervlakte van ’t hout ge-

legt worden, door JVorme» "vatt eenezelfde (oot

rnuar die zich in de Zee onthouden, /i^;7/,zegtliyj

bet blykt nia ,
dat de gene die eenmaal t» 'thoat

zyn ,
zich tot de teling zouden konneti zamenvoe-

gca ] daar zy ieder ah in ten byzondcr Gevangen-

kuis van 'thoat zyn opzejlotett ;
ah mede niet , dat

zy uit die gevattkeniffen zouden komen ,
om zich

naar builen op de oppervlakte van^t hiuttverk te

begeven, ^t Is ivaarfcbeinlyk dat de Zee-tvortneny

•waar van ik fpreek ,
zo 'wd in 't water als in 't

hout kennen leven •, maar dat sy in 'I Ipout alleen

maar een vcedzel konnen-vinekit '’tzveik ntee/1 naar

bunnen ztaaak is ,
en hen 'tbefi kan doen groeyen.

Dat bet om die rede ook is dat de t-Fatcr-woi men

bet hout zoeken, en aldaar hunne Eye>en leggen,

die vruchtbaar zyn geworden—aoor de zcimenvoe-

ging die in '‘t water gijehied is j
en dat de ld' ormen

die uit deze Ëyeren kernen ,
zo dra zy in t bout

raken
,
het Foorrecht verliezen van zich tot de te-

ling re vereenigen , zodat het gejlacht maar aUcen

word voortgeplant door de genen die zich in t wa-

ter onthouden ,
alwaar zy megeh'k niet kenbaar

%ya voor een zelfde foort of gejlacht

,

enz.

Dit mag met recht genoemt worden
,

uit de

venjlers te fpyi/gen ,
om zich baaftshk van alle

ztvarigheit te redde:'. •, en dre Vaders en Moeden,

welke mogetyk niet kenbaar zyn tan eene zeude

Toort of gedacht te wezen ,
zyn bcquaam oni

voor allerlei antwoord denmondte fluuen, zon-

der dat dit niogclyk cens daar by behocit. M.iai

nu konnen wy op ’c woord der Vihchcts die

lancs deze K.ultcii zyn, ver/x:kei'ün,datzy nooit

" D z



2.S Aanmerkingen
7;ulkc levendige Worijicn in ’t water ge-

vonden lx;bbcn. Jicbbcn wel cenige Wor-
men gevonden

, die uit palen waren gekomen
welke aan Hukken gehouwen waren, maar die

\Vora>en waren dood.

*
Ccbtuik

Aanbclangendc het gebruik der Pootjes of

ricr Klaauwtjes, j, j, zo is’twaarlcheinlyk
, dat de

Klauw- Natuur hun dezelve gegeven heeft, om zich te-
ucsj,f, binnewanden van hun Neft of Buis te

Cl)'*’!.**
vafthcchten

, wanneer zy
,

na dat zy
zich naar de opemng hebben laten afdalcn of at-

gh'dca, ’tzy om hunne uitwcrpzclcn te lo'/en ,

iwant men vind die in hun Ndl niet) ’tzy om
alem re ir.ilen, (want zv konnen ’t nergens an-
ders doen) ’rzy om ’t water op te pompen, ge-
lyk de //r, i-^cühniai van gedachten is

, ( want
liet water kan door het boveneinde hunner Buis

[

met komen
,

die gefloten is} of ’tzy eindclyk,
;

om zich tot de teling zamen te voegen , weHcr
naar ’t bevenfte van de Buis moeten klimmen,
om hun voedzcl te zoeken , met op nieuw het
hout te doorzagen. In dit opklimmen dienen
hun de K klauwtjes, waar van \vy fprekat

, en
die achter aan den Statut zr n , welke ook met
den Helm de eenige vadc en harde gedccltcns

Z) n die men aan dar Ongcdicit vind. Al herove- i

rige , ’twelk door my liet Ligchaam genaamt
is geworden, gclykt zeer naar de iloHc vanden '

Ocilrer
, niet alleen ten opzichte van de kleur,

snaar ook ten aanzien der weekheit.

Ah’orcas te eindigen , moet ik hier nog aanmer-
ken, dat men in het doorklievea van de allcrgroot-

jlc Hukken hout gene WormncHcn vind die door
ttn doorbuort

,
nog met enm rnalkanicr \ erwan.

X j



OvElt DE Zee-wormen. ^9

.,Arn- nllc
zvnzcafacïondeïthetcenvan’undcr .

n,imtc fan how, d»

Ser is dan een Speelkaart. Ik kb hier bo--

t?n datW Wormen doorgaans

rccklynigfyk van onderen naar bovenen to.«;

’t welk men verftaan moet van ^ ^
{rcflaccn of eebeit xyn geworden. Va mits het

m-oo?fte gefecltc van ’tzaat of de Eyeren om-

frent ctn?n Voet van den B'7'i.

maar met lager gcplaatft woi-d, hechten en acl-

tigai zich de jonge Wormen insgclyks voor

’t m-ootftc gedeelte aan de palen op ’

zo dat men weinige gaten op de ^3
of 4 voeten van den grond af vind. Vaii die

voLoemde plaats boren bonnen dan ^
waarts m ’thout , tot omtrent

der de gewone oppervlakte van ’tZcewatei ,
en

dat gedeelte van den paal is dan van bmnen als

doorzeeft van de menigvuldige gaten • zo dat

1-wyl alle de Wormen den zelven byna opec-

ne hlogte aantaften, zy geen genoej^f^mvoe^

zei VOO^- hen vinden konnen , en dus een ge

dceltc daar van llcrven moet; zulke alleen bly-

ven khouden, die ’t allerecrft begonnen heb-

ben in eenigen draat van t hout legtlvmglyk

• mar-kve,?^te boren, k ’thout ’twelk reg

uit legt, gclyk de balken zyn die aan den voet

der dvkcn, dwars over de palen heen » of tul-

Ichen' dezelve geüagcn worden,om t geweld der

Zeegolven te breken ,
boren de Wormen horw

zoniclyk of regt uit, na dat zy van onderen of

r an bovenen daar m gekomen zyn. ïk heb een

ihikvan een Lat van ay duim dik, wnar m
Wormen waren, die ook omtrent evengro-



3Ó Aanmerkingen
i|ifc Buizen doorbooit hadden welke zo regt wa-
ren

, of zy door dc konft zo gedraait ofgcbooit
Waren geworden.

In dc buircnplanken der Schepen, volgen dc
Worrnen den draat van ’chout

, en boren dus
rcgt uit, van jden voor-naarden achter-, ofvan
den achter naar den voorfteven

;
zo dat

,
nademaal

zy nooit uit het hout komen
, zy de plank niet

aan alle kanten doorboren. ’tWelk ook oorzaak
dat dc Schepen die v.'ui deze Wormen aange-

lalt worden, zoveel gevaar niet lopen, als zy
wel doen zouden

, indien dat Ongedien op eene
• andere wyze boorde. •

Beflmt. Zie daar alle de Aanmerkingen, die ik tot noch
toe over deze Wormen heb konnen maken, en
die dezelve nu hebbende doen kennen

, den weg
konnen banen tot de ontdekking van eenig mid-
del om dat ffchadelyk ongediert uit te roeien, en
dus onze Kuften, dat is onze Paalwerken aan
dyken als anderzints tc bevryden. En alzo nu
door verlcheidene ondervindingen betoogt is, dat
deze Wormen niet dan van Hout, en in Hout
leven, uit het welk zy nooit komen, na een-
.maal daar in gedrongen te zyn

,
als mede , dat

zym’t water komciuic
, fterven

,
alwaar, ook

gene van hunne fbort gevonden word , zo volgt
daar uit, dat niets valll’cher kan zyn , dan alle
die geruchten welke men verfpreit, van de ge-
varen waar voor het Land zou bloot gdfelrzynj
eveneens als of de Wonnen de Dyken door-
^ordden en ondermynden, en dat zy ook zelfs
ftcen en yzcr konden doorkivagcn.

Ik zal flcchts nog eene Aanmerking hier by
voegen

, namclyk
, dat , vermits dc Wonnen

waar



Over de ZEE-vroRKfEN.

waaï van hier gehafwielt hebben
,

niet voort-

komen dan van ’t zaat of uitfchietzcl der genei'

die in ’t hout zyn ,
dat zy dit zaat niet fchieten

dan in de hondsdagen ,
en dat het dan

«erft aan de buiten zydens van ’tHouthegt; de

fchepen geenzints gevaar lopen van daar van aan-

,
oeftoken te zullen worden , al lagen zc in cefl

^aveft, die vol van die Wormenwas, mitsdat

het tuflehen den tyd van September en de vol-

gende Maant July zy.
» \

EINDE.
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