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YOOR-REDEN.
ƒ was het ganfche Uitfpanfel Vellen Papier ; al wa-

ren alle Wateren der Zeen Inkt , en alle de

j Stroohalmen van den Aardbodem Vederfchachten ;

Cl ^ ÏÏ& cn men voeëde
9

er een groot getal van Eeuwen by

voor den leejtyd van een Menfeh ; met dat alles zou

hy zich noch buiten [laat bevinden , om al het ge-

fchapene , ja , wat zeg ik ! om een enkelde tak van het gefcha-

pene , V welk door die Alleen Eeuwige Wysheid is voortgebragt ,

naar waarde af te maaien.

Hier (taart het oog der Wysgeeren ; hier bedwelmen hunne zie *

len ; ja , hier moet ieder Natuur- Onderzoeker volmondig betui-

gen : Dit is een Oceaan , die niet te peilen is. Maar of
fchoon deze waarheid onbetwistbaar is ; echter is dit geen oor-

zaak , waar door men van het onderzoek der Natuur afgefchrikt

moet worden. Neen : hoe ondoorgrondbaarder ons het gefchapene
*

voorkoomt , hoe meerder de Hoogfte Wysheid daar in uitblinkt , en

hoe meerder wy Menfchen genoopt woeden om haar te erkennen ?

fchoon ons verftand haar niet omvatten kan.

Maar ook , aan de andere zyde x is het onderzoek der Natuure
onze plicht , dewyl wy onder alle de Schepfelen hier op Aarde
het heetlykst gefchapen Schepjel zyn , met reden begaafd , ft geen

ons een Menjch maakt : dus zyn wy dan het mee
ft volmaakt

-

fte ; zo dat wy dan ook , boven alle de andere Schepfelen , God
op de meeft volmaaktfte wyze konnen verheerlyken in zyn geheel

Scheppings - werk

.

Hit wel begrepen zynde , noopt het ons tot een nederige dank-

betuiging aan onzen Maker , dat wy dus heerlyk gefchapen zyn

:

Ja ft is een overgroot voorrecht voor zulken , die door de Wysheid
van een zo volmaakt Opperwezen in ftaat gefield zyn , te onder-

* S zoe-



toeken en na tefpooren: myn hart heeft dus een afkeer van zuïken

welke , dit aan onze zyde zo nuttig , zo zeer verplichtende ,

ten hoogften noodzakelyk onderzoek , beftryden ; zynde dit minder

hy hen geacht , dan de weltuften van hun vleefch te volgen ; ja ,

wat zeg ik ! minder dan een ftojken , dat voor den wind heen ge -

dreeven word.

't Zou nutteloos den tyd verfpilt zyn , om menfchen , tot zo

laagen rang vervallen , zo zeer in ƒmaak bedorven , tot verftan-

delyk gebruik hunner vermogens te willen brengen. Zy zyn Die-

ren in menjchm gedaante geworden , hebbelyk verflaaft , en

dus door myn pen niet te verbeteren . Beroemde Mannen heb-

ben ’ er hunne poging toe aangewend ; en , ach ! met hoe weinig

gelukkig gevolg in zulken . Dit wilde ik hen wel gaerne herinne-

ren , dat hun gedrag waarlyk eene verachting van den Groe-

ten Schepper der JSatuure is. Die gafhun die uitmuntende ver-

mogens om Hem te kennen en te eerbieden ; en zy vertreden die

Hemel’fche Gift tot hun eeuwig bederf

Maar ik ben reeds te ver buiten myn bejlek uitgeweid: laat ik

mmen Dezeren myn voornemen onder het oog brengen

:

Van myne vroegere jeugd was myn iever enluftwerk hetnafpeu *

ren der Wysheid van het Eeuwig Opperwezen , en , fchoon zeer

onbefebaaft , wierd ik nooit moede myne ledige fntpperuuren daar

aan te bededen ; te gelyk behield ik altyd , ’t geen ik ook noch

doe , onder het oog het frtelwoord

:

Diligences difcipuli eva*

dunt viri doéti. Daar by kwam noch , dat ik het geluk kreeg ,

van met verfcheidene voornaams Geleerden in de Hifloria Natu-

ralis briefwijjeling te houden. Onder deze Correspondenten kan

ik niet onaangeroert laten mynen byzmderen Vriend , den be-

roemden en zeer geleerden Eleere Job Baster, te Zierikzee

,

wien ik hier opentlyk dank betuig voor zyne byzonder vriendelyke ,

en voor my altoos , in meer oj minder maate , nuttige Brieven ,

waar



V o O II - R E D E N.

't&Mr in het zelden gebeurde of ïk wierd daar in aangefpoort

tot het doen van een of andere Waarneeming ; zo ais ik ook op

dit oogenblik wederom ondervinde , ontfangende van zyn Wel Ld.

een brief van den y. van Wynmaand 1768. waarin zyn Wel Ed.

my meld

:

„ Vervolgt de daarin gerecommandeerde proefneming ?

„ inzonderheid die van bladz. 50” (*y namelyk van zyn Ver-

handeling over de Voortteeling der Diepen en Plan-
ten; welk Werk voor de eerftemaal het daglicht zag , en by

dezen Brief voor my was ingefloten.

Boorfj01 1gekke aanfporingen dan 9 ben ik eindelyk te raade gewor-

den , myne geringe vermogens , waar van myne Lezeren met dit

Eerste Stukje een begin zien , in het daglicht te pellen .

Myne Nafpeuringen zullen over de geilede Natuurlyke His-

torie gaan. Ik bepaal my aan geen Tak ; echter alle aan

Microscopife Waarneemingen : Ik heb gezorgd , dat het

tny , voor eerf , aan geen Voorwerpen zal ontbreeken , want ik

heb tegenwoordig reeds in de twintig Platen in voorraad , waar
van ’er vyftien zyn , daar op die minfle Plaat twee , en op de

meej

h

vyf , alle noch onbekende Zeedieren, geteekend zyn , die

men alle maar even , of in ’t geheel niet , met het bloote oog , zien

kan. leder Waarneemer kan begrypen , dat my dit een verba-

zende moeite 'kost. Het zoude my aangenaam zyn , wanneer

ïk den Lief/iebberen het Huishoudelyke , en de {wyze van
Voortteeling myner waargenomen Diertjes , koude mededeelen ;

doch dit is te vergeeffch geimijcht.

Ook zal men komen zien , dal ik geen Kopen fpaar , om ,

als myn tyd het my niet toelaat , het te laten tekenen , zo uit-

voerig als mogelyk is , en op die wys het in Plaat en couleur

te

(*) De Lezer zal op die Bladz. kennen zien
,
dat myn Procfagtervolging zou-

den moeten zyn over de Voortteeling der Planten
,
'enz.



VOOR. REDEN.
te brengen. En kan men verzekert zyn , dat de volgende Vlaa-
ien met meetder en verfcheidener Voorwerpen getekend zullen zyn *

dan de twee eer[te. Ik heb my daar in moeten fchikken naar de

Voorwerpen. Om 'er eenige Ornamenten by te doen , zoude , by

Voorwerpen , die zo veel boven haar waare grootte getekend zyn ,

zo wel met voegen. >

Belangende den tyd , zal ik ieder Stukje om de drie maan-
den , of zo kott my doenlyk is , laten uitkomen , tot dat het behoor-

lyk één of mogelyk wel door myn agtervolgen , tot twee Boekdeel-

tjes zal uitkopen.

Eindelyk wenfch ik , dat de God der Geeften geve , dat deze

myne geringe togingen met goedkeuring mag bekroond worden ,

en den eenen of anderen mag aangemoedigd worden , om ook de

hand mede aan deHarpe der Wysheid te [laan : Het werkt de aan-

genaamfte verrukking ,
dien Alleen Wyzen , die de Wysheid zet-

ve is , te mogen toeroepen : ó Opperfte Wysheid ! groot zyn
uwe Werken , Gy hebt ze alle met Wysheid gemaakt.

ihr

WAAR-
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f AARNEEMING
VAN EEN

ARANEA CONCHATA,
O F

SCHULP - SPIN.

Door aanhoudend nafpeuren overwind men de on-

weetendheid ,
die de Moeder van de verwondering

is : zo dat door tyd en vlyt de Weetenfchap vermeenig-

vuldigd.

Een waarheid ,
die vooral door de Natuur - Onderzoe-

keren ten vollen zal toegeftaan worden : Want wie

dacht immer , dat men onder het geflacht der Spinnen zut-

ken zoude vinden , die een Schulp hadden
,
waar in ze zich

konden verbergen ? Ten over is het aan de algemeene

Maatfchappy der menfchen bekend
, van het gedacht der

Schildpadden , hoe zy in fchildagtige huizen woonen. By
veele Liefhebberen zal het niet onbewud: zyn

, dat men
A 2 on-



4 NATUURKUNDIGE
onder bet gedacht der Krabben ook verfcheidene foorten
heeft , die zich op foortgelyke wyze verbergen. —
Ge snerus heeft ’er aan drie foorten den mam gege-

ven van Heraclioticus , Gallus marmus en Calappoides

;

wel-
ke onder myn Verzameling beruften: maar niemand, voor
zo ver ik de Werken der Natuur - Onderzoekeren heb na-,

gefpeurt , heeft geweeten , of daar van eenig gewag ge-

maakt 3 dat men onder het gedacht der Spinnen een Spin
vond ,

die een Schulp tot zyn woonhuis had. Echter zal

zulk een Spin thans het onderwerp zyn van deeze korte
Verhandeling.

De beroemde Linn/eus , wiens voetfpoor tegenwoor-
dig van alle Geleerden gevolgd word , brengt de Infecten

of Bloedelooze Dieren in de Vyfde Clafle in het Ryk der
Dieren , welke hy in zeven Prangen afdeelt

, tot welker
zevenden rang onze Spin zoude behooren

? en daar in tot

het agtfte 5 of anders tot het tweehonderd zevenendertigde
Gedacht in het Dieren -Ryk, waar van het kenmerk is

Ararisa Oculi o&o ; Pedes oefo ; Spinnehop ; agt Gogen en agt

Pooien (^). Genoeg van het Gedacht : nu tot het Dier
zelve.

In de nevensgaande Afbeelding , Plaat L Fig, i. ziet

men <ipze Spin van boven in zyn natuurlyke grootte afge-

beelt , en by Fig. 2. vergroot. De vooizyde van de Schulp

loopt

(a) Langen tyd na dat ik deze Verhandeling had gefchreven
,
ontfing ik de

Latynfche twaalfde" Druk van het Samenftel van den Heere Carolus Linnzeus
,

s
t geen die beroemde Man ,

met zeer veel Geflachten heeft vermeenigvuldigd :

zoadat de Spinnen , in dit Samenftel
,
niet meer zyn de tweehonderd -zevenendertigft

e

,

maar de tvoeehondert - agtenzeftigfte ; weshalven wy ons
,

tot- daar de Spinnen eindi-

gen
,

reeds mef tweeëndertig Gedachten zien vermeerderd



/

VERLUSTIGING E N. 5

loopt na de zyden ovaal af ; aan de zyden eenigzins cirkels«

gewys na binnen ; van daar maakt hy een hoek naar agter;

echter aan de agterzyde plat- Voorts ziet men de vier zy-

delingfe hoeken, en de twee agterhoeken , met zeer fcherpe

doornen gewapend, die zich opwaarts verheffen : alle deze

doornen , benevens den rand van de Schulp
, uitgezon-

den de voorzyde , is met korte flevige Borftel- haken ver»

cierd.

De oppervlakte van deze Schulp is zeer glanzig ,
en op

dezelve ziet men aan de voorzyde tien , aan de agterzyde

negen ,
en op de midden vier als Oogjes , van welker laat»

He vier de twee agterfle zich eenigzins in breedte van den
anderen verwyderen , anders waren zy nagenoeg in een

vierhoek geplaatfl. Alle deze Oogjes flaan
,
ieder

byzonder , in een verhevene rand geplaatfl; ; waar van de aan

wederzyden uiterfle Oogjes , by a . en l. Fig. 2. eenig-

zins doorfchynend zyn ; doch door middel van deze ver-

groeiing', ontdekt men noch vier andere Oogjes , die zeer

klein , en , waar van ’er drie in een driehoek geplaatfl: zyn

:

tuffehen de twee agterfle van die
,
welke een vierhoek uit-

maken , op de midden van de Schulp , by c . ; en het an-

dere Oogje ziet men tufïchen de twee voorfle , by d. —
Ik noem dezelve Oogjes , niet om dat ik ze aanmerk als

waare Oogen , die tot het gezicht dienen ; maar om dat ze
de gedaante als van een Oog hebben. Waar ze de Schep-
per aan het Dier toe gefchikt heeft

,
is my onbewuft.

Fig. 3. ziet men de Spin en Schulp van agter in zyn Na-
tuurlyke grootte 5 en Fig. 4. vergroot

:

daar ziet men
, dat

de Schulp aan de agterzyde , doch meefl na de zyden ,

zeer flerk gefronfeld is. TufTchen de twee agterpunten
in Fig. 3. by a. en vergroot by a. Fig. 4. ziet men het

A 3 Aars

-



6 NATUURKUNDIGE
Aarsgat , dat zich zeer ftert boven de Schulp verheft

;

gelyk men in de afbeelding zien kan : ook ziet men het
Lichaam der Spin aan de binnenrand der opening vaft ge-

hecht ; ’t geen ten duidelykften aantoond
, dat de Spin tot

de Schulp behoort , en niet by geval daar is ingekropen.
Voorts is de geheele Schulp

,
zo boven als onder , bene-

vens de Doornen , zeer hard : zo dat ’er al eenige ponden
gewichts toe zouden noodig wezen , om de Spin in de
Schulp dood te drukken.

©

Het Lichaam van deze Spin is niet verder uit de Schulp
als men in Fig. 2. ziet. De Kop is zwart , zynde eenig-

zins een langwerpig vierkant. Aan de bovenzyde ziet men
by e. twee zeer aanmerkelyke Oogen ; zo als men ’er ook
aan de voorzyde op de rand twee vind. Buiten deeze vier

groote Oogen heb ik geen andere konnen ontdekken.

Iemand , die zyn aandacht vefligt op het getal dezer oo-

gen , zal daar uit ten duidelykften konnen befpeuren
, de

hoogfte Wysheid van den Alleen Volmaakte.

De Schepper heeft aan den Menfch , noch Dier of

Plant, een eenig deel gefchapen, of heeft daar in naar zyn

welbehagen vry gehandeld ; echter moeit het dus zyn , zou-

de het aan het werktuig voldoen , en wilde het werktuig

aan het oogmerk voldoen van zynen Maker. Zo als wy dan

nu, van achter, vaft ftellen , dat alle deelen ’er moeten zyn ,

(fchoon wy ftervelingen van de minfte noch maar een flau-

we reden konnen geven , waar toe zy gefchapen zyn) vin-

den wy ook in al ’t gefchaapene niets dat overtollig is

:

(dat ik my met eerbied zo eens uitdruk) en daar toe fchynt

ons deze Spin wederom ten bewyze te (trekken.

Jk



VERLUSTIGING EN. 7

Ik zeide aan deze Spin niet meer gevonden te hebben

dan vier (voor een Spin j groote Gogen : maar waarom
geen agt Gogen ,

of meer ?

Als men het beloop van deze Spin nagaat , zal men wel

ras ontdekken 5 dat ’er geen meer moeiten zyn , om dat

’er geen meer noodig waren : want om vooruit te zien , had

hy
, zo als ik reeds gemeld heb, twee groote oogen voorop

den rand, die hem dienden, om zich voor voorwerpen of

vyanden te verbergen ,
die hem van vooren wilde aanran-

den ; op het Borstduk twee Gogen , die hem dienden om
hem voor vyanden te beveiligen , die hem van boven op

het gedeelte dat buiten zyn Schulp was , en het gedeelte

van zyn Pooten wilde aantaden ; van agter en op de zy-

den was hy in de veiling van zyn Schulp ,
door welker

hardheid hy niet konde benadeeld worden ,
en daar aange-

daan wordende , wierd hy zekerlyk door het gevoel ge-

waarfchouwd: zo dat hy het gezicht naar agteren volitrekt

niet noodig gehad heeft. Dus ook hier zekerlyk eene hoog-

de wysheid in uitblinkt ;
welke ons doet uitroepen : Heer!

gii zyt groot , en uwe Wysheid is ondoorgrondelyh

Een gedeelte van het Borstduk , zeide ik , is hier van
onder de Schulp by Fig. 2. te zien ; echter zal hy het ge-

heel onder de Schulp konnen verbergen. By Fig. 2. f. f.
zyn twee Nypers ,

die men in Fig. 4. by h. b, van agteren

ziet ; onder deze Nypers ziet men
, by c. c. twee platte

ronde Plaatjes , daar de Nypers zich als agter konnen ver-

bergen. Voorts heeft deze Spin agt Pooten ; waar van ie-

der Poot uit vyf Leden beilaat , het voorjïe lid is aan zyn
uiterde- met een zeer klein tengeitje gewapend ; het derde

lid is zeer kort , en veel dikker dan de voorde ; het ag-

terfte of vyfde is het langde en dikde
, ’t welk zich in een

Koker ,

o



8 NATUURKUNDIGE, enz.

Koker , die drie leden heeft , inplant , welke Kokers der
Pooten aan het Borstfiuk zyn vastgehecht.

Dit alles ziet men zeer duidelyk van agter in Fig. 4.

,

waar men ook eindelyk van onder by d. d, en Fig. 2. by

g. g. van boven ziet twee gedeeltens , die drieledig , en
geen Pooten zyn , en van voren niet getengeld , maar wel
puntig uitloopen. Deze deelen , benevens de Pooten en
het onderfte van het Borstftuk , is met Hairtjes vercierd ,

voorts is de couleur van het Borstftuk van boven met de
Tengels zwart , de punten der Schulp donker bruin , en
voor het overige is alles rosagtig bruin. Zyn waare woon-
plaats is my onbekend : maar is uit de JVeft - Indi'èn afkoni-

ilig , en onder myne Verzameling geplaatft.
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WAARNEEM ING

VAN EEN

ARANEA COLORIFERA,
0 F

VERWDRAAGENDE - SPIN.

Deze ,
een Spin zynde , behoort onder het zelfde ge-

dacht als de voorgaande.

De Spinnen zyn voor veelen onder het menfchelyk ge-

llacht als Schrikdieren , en worden van zulken dus met af-

gryzen aangezien :

?

t welk zelfs zo ver gaat , dat ik men-
fchen kenne ,

die de afbeeldingen der Spinnen niet kunnen
aanzien , of hun aangezicht veranderd.

Van foortgelyke aandoeningen is zeer moeilyk eenwaare
reden te geven : dit is zeker , dat ze voor den aanfchou-

wer geen aanminnig gezicht vertoonen ; echter is dit geen

regel , die in dat geheele gedacht doorgaat : want men ziet

B 3 veèle
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veele^ van de Water- Spinnen
, die zeer fchoon Karin in -

Ideurig zyn : Maar boven dat
, is ’er tot nog toe gee-

ne gezien 9 (voor zo verre niy bewuft is,) die aan de
wonderbaare Schoonheid van deeze Uitlandfche Spin ,

welke ik tans befchryf
> kan evenaaren. Voor zo verre,

ik heb kunnen nalpeuren
, is hy van Dehnina herwaarts

gezonden (&). Plaat IL Fig. i. is zyn natuurlyke groot-
te , Fig» 2. vergroot. Men ziet, dat de gedaante van zyn
Lichaam is cylmder - rond , van voren man de Kop eenigzins
puntig ; daar men by Fig. 2. a. a. twee. Kokers ziet , waar
aan men twee zeer fcherpe Jengels geplaatfb vind. By Fig..

3. ziet men zulk een tengel zeer Berk vergroot : hy verdeelt
zich in drie Leden , waar van het voorfle of uiterfte Lid
een Tengel bevat , welke zeer fraai doorzichtig is , ’t geen
door de karmjnkleur een fchoon aanzien heeft. Ook vind
men by a» aan het agterfle van dit lid een Pluis , ’t geen
echter in de midden een valt lichaam heeft ; maar tot

wat gebruik het den Schepper aan het Dier heeft gegeven ,

is my onbekend.

Voorts

(O Den Wel - Edelen Heere van Hoey berichtte my, door een Brief
van den 29. September 1768. dit volgende. „ Op de vertelling

,
my door den

s, brenger gedaan van myn Spinnetje , als geen man van kunde zynde in de His-
„ toria Naturaïis , ziet Uw wel Ed dat men geen vertrouwen hebben kan

;
ech.-

ter komt dit met anderen in de Weft- Indien geweeft zynde Lieden overeen
,

„ dat zy om haar Vergift zeer gevreeft worden
;
dewyl het door haar gebeeten

9» deel fterk aanfteekt en pyn geeft
;

echter zo niet
, dat het doet iterven , als

3 ,
het lichaam van dat Menfch gezond van b’oed is.'” Een ander Zeevarend Man

zeide iny , dat men ze op de Boomen vond zitten
;

en een ander , dat hy ze in.

liet vifichen in ’t Water had gevonden
;

en ’t maakt een groot verfebil
, Land-

of Water- Spinnen te zyn. Intufichen is het ten hocgflen beklaaglyk, zo als de
Meer van Hoey zeer wel meld , dat men geen meerder vertrouwen op die lui-
den kan ftelien

; waar door men belemmerd word in het befdiryyeu Yan Uitland-
lelie Dieren ; vooral van haar Huishoudelyk Boflaan.
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Voorts ziet men , dat deze Koker aan de onderzyde niet

met pluisachtige Hairtjes bezet
, maar naakt is , en dit

vleesachtige is van kleur Lichtbruin .

In Fig. 1. ziet men by a . en in Fig. 2, by b. b . twee

Voelers /(dat ik ze zo noemen mag,) die uit zes leden be-

flaan , waar van het uiterfie zeer plat en flomp is : zy zyn
in die zelfde houding aan het Dier geplaatfl , als men ze

hier ziet. Eindelyk heeft deze Spin zes Pooten , die uit

vyf leden beftaan , ’t welk een lid verfchild van de Voe-
lers ; ook loopt het uiterfle lid der Pooten redelyk puntig

af, daar de Voelers flomp waren.

Dit geheele flelfel , uitgezondert het onderlle van de

Kokers der Tengels , is met een fiuweelachtigen Dons of
met byzondere fyne Hairtjes omzet , die alderfchoonfl

Karmin - kleurig zyn , en die een glans van zich geven of
het Satyn was , ’t welk met het penceel onnavolgbaar is.

Ik heb de proef genomen
, of men deze fchoone kleur

daar ook van konde aftrekken , en zag my daar in be-

antwoord door dit middel : Ik plaatfle de Spin met een
fpeld op een ftuk wit papier, en bevogtigde dezelve met
Aqiia Terebinthini

;

na verfcheidene herhaalingen begon de
kleur over te gaan , en verwde het papier karminkleurig.

Daar bleef niets van de kleur in de Spin over , en ze ver-

anderde in een vuilachtig geel.

Myn tweede proef was
, dat ik een andere wierp in een

weinig Brandewyn , daar ze niet veel aan over gaf ; doch
na twee dagen daar in gelegen te hebben , kwamen aan de
oppervlakte van de Brandewyn eenige olyachtige roode
droppelen

, waar van ’er
,
na de grootte van de Spin , al

zeer
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zeer veelen waren : zo lang men deze droppelen in drop-
pelen liet , waren zy rood ; doch op papier gebracht , en
uitgedreven zynde , was het niet anders dan hoog geel :

doch , dit was aanmerkelyk
, dat de Spin voor het oog

niets van zyn kleur verloor. Wie weet
, wanneer men

eens een meenigte van deze Spinnen had , of men door
geduurige proefnemingen , ten laatften , daar niet eene
fchoone Verw van zoude konnen trekken.

Maar my dunkt
,
ik zie de verwondering der Liefheb-

beren , dat ik niets van hun Gezicht heb aangemerkt.

Ik heb alle moeite aangewend
,
die iemand zoude kon-

nen doen, om de Oogen te ontdekken. Ik heb het Dier
door fterke Vergrootglazen befchouwd

,
doch ik zag my

te leur gefteld. Toen nam ik alle de voorfte deelen

van het zelve weg , en onderzocht alles ; doch ik vond
niets. Eindelyk nam ik een brandende kaars , en brandde
ze al het pluisagtige af, waarna ik ze met een groot pen-

ceel fchoon maakte ; echter in dit alles was myn zoeken
te vergeefs aangewend. Dus beter niets daar van gefchre-

ven , dan veel gegifl.

Na dat ik de zo even gemelde Proeven genomen had ,

fcheen my de naam van Verwdraagende - Sein niet

oneigen aan deze Spin te zyn : weshalven het my goed
dacht hem dien naam te geven ; hy is mede tot myne.

Verzameling behoorende.

*
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WAARNEEMING
VAN EENWORM

DER

VLIEGACHTIGE TIPULAAS;
GENAAMD

BEVORATOR of FERSLINDER.

I
n deze Verhandeling zal ik het Gejlacht , en de Oorfprong

of Worm der V l ie ga g t i g e Tipula befchryven
3

welke in myn vierde Stukje zal volgen.

De Infe&a Diptera ,
of Twecvleugelige Infeélen , zyn in

het Samenflel van den Heere Linnveus de zesde in rang :

waar van.de Tipulaas ,
in zyn tiende Uitgaaf, de tweehon-

dert eenentwintigde, doch in zyn twaalfde, detweehondert
tweeënvyftigde in ’t geflacht zyn ; tot welk gedacht ik de-

ze myne Tipula zal brengen , of fchoon hy wel niet vol-

maakt ,
echter

,
volgens de grootde kenmerken

, daar een

foort van is.

De Heer Houttuyn maakt in zyne Natuurlyke Hiflork

volgens LinnjEUs, 12.Stuk', pag. 435. in zyn twintigfte

foort gewag van een Wormpje vaneen Tipula , welke de Heer
Reaumur omdreeks Parys waargenomen heeft.

Het is deze , welke ik in den ja'are 1767. met alle rnoge-

lyke naauwkeurigheid heb waargenomen
, en voor zo ver

my bewud is
,

is ’er buiten de Heer Reaumur niemand
,

die dezelve waargenomen heeft. De Heer Reaumur ver-

beterd zynde, is myne Waarneming voldongen.

C 2 Verre
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Verre dat ik den Heer Reaumurs afbeeldingen en be-
fchryving van dezen Tipula zoude onteeren

, wys ik liever

myne Lezeren na zyn eigen Werk , zynde zyn Memoires
pour fervir d ï Hiftoire des Infe&es , Tom. V. pag. 39 — 41.
in 4. te Farys gedrukt

, en na Flaat VL daar hy dezelve
van Fig. 4 tot i8. ingefloten

, afbeeld; daar over kan
dan elk oordeelen. Ik heb reeds het hoofdzakelyke
vertaald , ’t welk ik in myn Vierde Stukje zal plaatfen ,

voor zulke Liefhebberen
, die of de Taal

,
of het Werk ,

niet magtig zyn. Dus ga ik over, om myn Worm te

befchryven.

De Eierlegghg gefchied, gelyk die der meefle Tipulaas en
Muggen , op de oppervlakte van het Water , maar niet al-

tyd in een Cirkel gedaante., zo als de Heer Reaumur de-

zelve Fig. 16. in zyn natuurlyke grootte afbeeld ; in tegen-

deel ganfch onregelmatig. Fig. 1 7. vertoond die Heer een

JEi vergroot, hebbende een Hoender- ei gedaante ; ’t welk
zeer goed is, waarom ik het als overtollig zou geacht hebben
die aftebeelden. De Eieren leggen op de oppervlakte van
het Water even als een droppel kaarsfmeer, doch alles is

doorzichtig. De daar uit komende Wormen kan men 011-

mogelyk, voor dat ze wel de grootte van een vierde duims
hebben, door hunne verbazende doorzichtigheid, die, in

die kleinte zynde , aan het Water gelyk is , zien PI. IJL
Fig . 1. Daar ziet men zulk een Worm in zyn volwajje

grootte, welke tot een half of vyf agtlle duim is. Tot deze
grootte gekomen zynde , hebben zy een couleur aangeno-

men over het geheel geelachtig , doch de eene zeer licht ,

andere redelyk fchoon , een derde wat na den bruinen . Om
over dit Wonderfchepfel te kunnen oordeelen , ziet men
hem Fig. 2. vergroot afgeheeld; ’t welk de Heer Reaumur.
mede heeft gedaan by Fig. 7. doch ik verzoek myne Lezeren
zyn afbeelding eens te willen nazien. Het Lichaam beftaat

uit elfAfdeelingen 3 zonderde kop, welke het wonderbaar-
se
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üe van dit Schep fel uitmaakt, en by Fig. 3 * vergroot is af-

gebeeld. Letter a. is het vafle lichaam van den Kop, ’t welk
zich over den Hals b. heen fchuift; hebbende dus het ver-

mogen om den hals te verlengen of verkorten naar welge-

vallen. In deze kop zyn twee voor zulk een Dier grootte Do-
pen geplaatft, waar van men’er by c. één ziet, en die, voor
zo veel ik heb konnen ontdekken , niet met facetten zyn.

Letter d. vertoond zich als een Varkens - Snuit , die uit het

midden van den kop voortkomt ; aan welkers einde hy als

geleedt ,
en by e. e. wederom met twee flompe punten is voor-

zien , die aan hunne uiteinden , by ƒ, in eenige borflel-

achtige haieren uitloopen : deze Punten e. e . f. is hy ver-

mogend , en zwemt meed altyd zo , om by den anderen

te houden , waar door men hem , onder het Microscoop
ziende ,

dikwfls als maar één hoorn hebbende zoude aan-

zien , doch het wèl zien is een der grootfte vereifchtens in

het doen van Waarneemingen. Deze twee Punten , zag ik

dat hem dienden om zyn roof te helpen valt houden.
Onder aan den hoorn d, een weinig na beneden by g 9 vind
men wederom een ftompachtig lichaam , ’twelk aan zyn punt
met fynder foort van haïren «voorzien is : dit deel is mede
beweegbaar , en dient hem, als de Voelers van verfcheide

Kapellen , voor een Borltel , om zyn gevangen prooy me-
de fchoon te maken. Eindelyk koom ik aan twee delen

by /;, die zich als twee handen met vyf tanden vertoonen en
binnenwaarts ingebogen liaan ; zy nemen haaren oorfprong

aan wederzyden van den kop , uit een zeer zwaare koker f

by i. afgebeeld , in welke zy haar zogenaamde handen ge-

heel konnen verbergen, doch die nodig hebbende ,meteene
verbazende fnelheid uitfteken , zelfs veel langer , dan ze
hier afgebeeld Haan. De kracht die de IVorm in het ftelfel

van zulk een kop moet hebben , zal hier na volgen , wan-
neer ik zvn roofzucht zal aantoonen.

c s Fig ,

«a
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Fig. 2. letter a . toont niy in de tweede Afdeeling twee

lichaamen als twee Nieren aan , zo ook mede op de negen-
de Afdeeling by b. : deze zogenaamde Nieren zyn , wan-
neer ze zwemmen , zilver glanzig ; bet gebruik daar van is

my onbekend. Doch zouden ze niet als twee Maagen zyn?
om dat men ziet , dat de doorgaande Buis , niet twee tak-

keri9 by c. c. zyn begin neemt : maar hoe dan met de twee
agterfte ? of zoude men mogen {teilen

, dat , offchoon de
fpys reeds die lengte doorgegaan is , zy echter op die plaats

. noch eene verkleinzing ondergaat , eer zy gelooft word ?

Hoe dit zy , kan een ieder vry overdenken
, dat kan niet

bepaald worden.

Voorts is van de tweede tot de negende Afdeeling inge-

floten ,
ieder Afdeeling met een lang en een kort hair ver-

cierd : ’t geen men by Fig. 3. k. h en Fig. 4. a. afgebeeld

ziet. De elfde of laatfte Afdeeling
,

die men by Fig . 4.

met een gedeelte der tiende vergroot , afgebeeld ziet
, heeft

mede zeer veel opmerking nodig : op het einde van het

laatfte deel , boven op , ziet men vier borjlelachtige of vlas-

achtige hairtjes ; ik weet het naaulyks te noemen, omdat
bet wederom met noch kleinder haïrtjes vercierd is ; daar

op volgen by c. vier platte puntige lichaamen , die zy op ver-

fcheidene wyzen, dan als twee, of als één, door het over
den anderen fchuiven doen vertoonen. By d. is het Aars-

gat. By e. ziet men een aantal van vierentwintig borjlelige

firalen ,
die zich als een Wayer vertoonen

, en een hoek
maken nagenoeg van omtrent hondert en vyf graden.

In het midden van het vergrootte tiende , en begin van
het elfde deel , ziet men , dat die Buis zich van die zoge-

naamde Nieren met twee bochten na den Aars omwend.

Dus ver myn Worm befchreven zynde
,

zal ik noch iets

van zyne Eigenfchappen mededeelen»
Of-
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Offchoon hy als een ftyf Hrootje in het Water legt , kan

hy zich echter vlug beweegen , door middel van zyn Cir-

kelwyze gedaante , die hy maakt door de kop aan de Haart

te brengen , welke vlugheid met die der armen hem zeer

wel te ltade komt in het vangen van Vifchjes ; zo als ik

ondervond aan myn jonge Goudvifch ,
die ik dat jaar in

Fleflchen voortteelde ,
rakende in de eerde dagen , wan-

neer zy maar twee en een half of drie lynen lengte hebben

,

eenige kwyt

,

’t geen ik niet begrypen kon : ten laatden

ontdekte het zich aan my , door zo een groote Worm te

vangen, die het Vifcbje noch tulfchen zyn tanden en haak

valt had.

Op dien zelfden tyd had ik een Arm -Polipus met twee

Jongen ; daar eenige Wormen bygedaan hebbende, had ik

gedacht , dat de Potipen de Wormen zouden opgegeeten

hebben ; dan , het gebeurde , dat ik , tot myn leedwezen ,

des anderendaags ’s morgens myn Polipen door de Wormen
verOonden zag ,

en toen naauw lettende
, kon men ze in

het doorzichtige lichaam van den Worm zien. Ik gaf ee-

nige dezer Wormen aan den Heere Johan Perkois , P)o&or

in de Medicynen , die ’er het Water- Pofthoorn - Slakje by ge-

zet had ; na eenigen tyd was het Slakje uit zyn huisje door
de Wormen gefpyzigd : weshalven , dunkt my , ik niet te

vergeeffch hem den naam van Devorator of de Ver-
slinde r heb gegeven. Dit foort van Wormen kan men
zeer lang bewaaren ,

eer zy veranderen : Ik behield deze

myne Roovers den geheelen Winter over, tot in het begin

van July 1768. wanneer ze eerd in Poppen veranderden.

Uit dit voorgemelde ziet men nu ten duidelykden
, de

groote kracht, welke deze Worm bezit; die men door zyn
doorzichtigheid en oppervlakkige teêrheid ’er niet aan zou-

de toefchryven : dus wel ten hoogden de verwondering
van een met reden begaaft Schepfel waardig.

De
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De Pop , die men by Fig- 5. in zyn Natuurlyke , en
Fig. 6 . vergroot afgebeeld ziet

,
beflaat uit agt AfdeeUngen*

De Kop a. heeft byna de gedaante als de kop van die foort

van Honden, welke men in ’t gemeen Steendoggen noemd,
en is met een Bandelier b. omvangen : aan de bovenzyde
van dezen Band c. c ziet men twee Hoornen uitfteken.

Blaat VI Ftg 1 1. heeft de Heer Reaumur zulk een Hoorn
flerk vergroot , en zeer goed ; zynde dezelve als Segryn

Heer : ze dienen tot ademhaling voor de Pop. Voorts is

het Lichaam der Pop niet rond, zo als de Heer Reaumur
het Fig. 9* afbeeld, maar langwerpig vierkant. Tuffchen
de zesde en zevende Afdeeling, by d. ziet men noch over-
blyffels van de voorgemelde Nieren : boven deze Nieren
ziet men in de Wyfjes Poppen zeer duidelyk het Eïerneft.

Eindelyk ,
de agtfte Afdeeling is als een halve Eïerdop

tegen de andere langwerpige vierkante geplaatfl. Men ziet

hem by Fig. 7. vergroot , en aan dezelve gehegt; by a. a*

twee, als Blaaren , met zeerjyne aderen doorwerkt; by b.h
zyn noch twee kleinder, welke hy tegen de binnenfte rand
van de twee groote Bladeren kan doen aanfluiten , zo dat

men dan door de doorzichtigheid der Bladeren niet kan be~

fpeuren , dat ’er vier zyn
;
gelyk de Heer Reaumur ze

ook niet aanwyft
,

als mede ook in ’t geheel geen melding
maakt van deze volgende deden

, c. c . twee Vorkswyze ,

van boven dikke liehaamen
,
en tuffchen dezelve , by d,

een pinachtig lichaam. Aan deze, noch ook aan de Blade-

ren , wier bunenfte randen kloek en gedorendzyn, weet
ik geen gebruik toetefchryven. De kleur is mede verfchiL

lende : doch alle worden zy , na twaalf of veertien dagen,
zwartachtig ; en de Tipulaas komen van de zeftien tot de
agttien dagen , naar de lucht warm is

,
daaruit te voor-

fchyn. Welke Tipulaas ik in de volgende Verhandeling

zal mededeeleii.







/
i

eJ3rvkAr&r'uiè 'yit't&nt' é&Zïn-

.





,
S,

'

WAARNEEMING
VAN EEN

. #

VLIEGACHTIGE
T I P U L A,

o

GENAAMD
CRU C I F I X U S,

O F

GEKRUISTE.
IV. STVKJE, 4- PLAAT.



4i

\

o

O

o

r

i

r

/ -

\
/

/



AAN DEN

rVEL-EDELEN GESTRENGEN

MR
. ABRAHAM GEVERS,

RAAD IN DE VROEDSCHAP , OUD PRIESIDENT BURGE-

MEESTER DER STAD ROTTERDAM, EN WEGENS DE-

ZELVE GECOMMITTEERD IN'T EDELMOGENDE COL-

LEGIE TER ADMIRALITEIT OP DE MAAS; MEES-

TERKNAAP VAN HOLLAND EN WEST - VRIES-

LAND ,
BEWINDHEBBER DER ED. OOSTIN-

DISCHE COMPAGNIE TER KAMER ROTTER-

DAM; MITSGADERS LID VAN DE KEI-

ZERLYKE MAATSCHAPPT DER NA-

TUURONDERZOEKENDE WEE-

TENSCHAPPEN , enz. enz.

WORD,

UIT WAARE HOOGACHTING EN TER DANKBETUIGING VOOR
DE AAN MY ALTOOS BEWEZENE VRIENDSCHAP

,
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WAARNEEM ING
VAN EEN

VLIEG ACHTIGE TIP ü LA;

hans is myn taak over de Tipula der vorige be-

fchrevene Worm te handelen; waar van ik het

Geflacht in dat Stukje heb medegedeeld.

Het voornaamfte kenmerk , zegt de Heer Houttuin
in zyn XII. Stuk van de Natuurlyke Hiflorie , bladz. 424.

5 ,
word afgeleid van de gedaante der Bek , die in deze

3 , Infe&en zich zeer zigtbaar vertoond , hoewel zy geen

3, Zuiger of Snuitje in ’t geheel hebben. De twee zyden

5> van den Kop verlangd zynde ,
maken als twee Lippen

„ uit

,

welke ieder gedekt zyn met twee kromme Baardjes

3, of Voelertjes , die uit een menigte van Leedjes zyn za*

3, men geflelt. Van veelen hebben bovendien de Manne-

„ tjes de Sprieten gepluimd.”

Na deze opgave zal ik voortgaan met myne Tipula te

befchryven ; waar uit de overeenkomt: met deze voorge-

gaane kenmerken zal blyken.

Fig. i . is het Mannetje in zyn natuurlyke grootte , en

Fig. 2. vergroot. Het Lichaam beftaat uit zes AfdeeVmgen ,

welke zeer dun zyn , en veel verfchillen van die der Wyf-
jes. Fig . 4. aan de zesde Afdeeling , by a. a. zyn twee ronde

van den anderen gefcheiden Uchaamen , echter worden zy
aan den binnenrand by h. als met een gekruifle draad te za~

men gehecht
,
deze Werktuigen dienen hem tot de voort-

GENAAMD
CRUCIFIXUS of GEKRUISTE •

tee-
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teeling ; doch wat werking die gekruide draad oefend , is

niet wel te ontdekken ; alleen ziet men
, dat ze inkrimpt

,

waardoor de tuflchenruimte tuflchen de twee ronde licbaa-

men vernaauwd word. Dit lichaam houd de Tipuid veel-

tyds in die geftalte, zoals men het hier afgebeeld ziet. Het
Borstftuk c. is zeer verheven , waar aan de zes Booten ge-

plaatst zyn , van welke de twee voorfte en dq twee agterfte de
langde , doch de twee middelfte de kortde zyn ; dit loopt
aan tegen een der algemeene kenmerken der Tipulaas , als

hebbende de Voorpooten het langde : dus voldoet myne
Tipula in dezen niet aan het algemeene kenmerk. Deze
zes Pooten bedaan ieder uit vyf Leden , waar van het on-

derre lid met twee haakjes is voorzien.

Op dit Borstftuk ziet men de twee Vleugelen ingeplant
,

welke de lengte hebben
, dat , als de Tiputa het lichaam

recht uitfteekt , zy daar mede vyf Ajdeeüngen bedekken
kan. Zy zyn glasachtig , dus zeer doorzichtig ; de Aderen

zyn hruinachtig , en alle , benevens den gantfchen omtrek
der Vleugelen, met zeerfyne haïrtjes vercierd; gelyk men
in de Afbeeldingen , Lig. 2. en 4. zien kan

, zy leggen al-

tyd tegen den anderen plat op het lichaam neder. Voorts

vind men aan de agterzyde van het Borstftuk, op den rand

der fcheiding van het lichaam , Lig. 2. d. d. twee uitrekende

deelen , van boven met Knopjes vercierd : in het algemeen

worden ze met den naam van Hamertjes genoemd ; doch

waar toe ze zyn , en waarom ze zo genoemd worden, be-

tuig ik niet te weeten.

De Kop ,
welke men by Lig. 5. vergroottend afgebeeld

ziet , heeft niets byzonders buiten die der andere Tipulaas .

In het algemeen is dit Gedacht voorzien van grootte Oogen

,

welke , als die der Vliegen , met Lacetten zyn , gelyk men
by Lig • 5< a. a. ziet. b. Is een langwerpige Snuit ,

die ko-

kersgewyze zich vertoond , en men als een Snuit kan aan-

merken, echter zonder Zuiger , en dus niet fteekt of zuigt,

\ welk
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’t welk ikby herhaalde Proeven heb ondervonden , dat hy

niet doet. c c. Zyn de twee Voelers ,
die hy , benevens

veele onder de Dagvlinders , zo als de meefte der Lief-

hebberen bekend is 5
heeft ; ieder beflaat aan haar grond-

fteun uit twee korte , en voorts uit drie lange Leden , en

kan dezelve verbergen, gelyk men by Lig. 4. ziet: het

bezitten van deze twee Voelers doet hem al , en het heb-

ben van de Snuit doet hem niet onder dit Gedacht belmo-

ren. Dan , hoe hem geplaatst ? Zou men hem niet als

een middelfoort mogen aanmerken : want hy is geen Ti-

pnla

,

om dat hy een Snuit heeft ; en is geen Mug* om dat

hy een Snuit zonder Zuiger heeft? wcshalvcn ik dan ieder

Liefhebber hier vry laat kiezen. Eindelyk , manken de

Sprieten , Lig. 2. by L. een cieraad aan het Dier. Zy be-

ltaan uit eenentwintig Leedjes , waar op de haïrtjes als veder-

bosjes geplant Haan : dus ver het Mannetje afgemaaid.

In de oppervlakte befchouwd , is het onderfcheid der

Kunne niet groot ; echter, wanneer men naauwkeurig ziet

,

zeer aanmerk elyk , ten aanzien der Teeldeelen

:

de Sprieten

verfchillen ook eenigfins in zwaarte. Men kan zulk een

Wyfje in Lig. 3. , doch duidelyker in Lig. 4. zien. Letten-

de dan op het Teeldeel, by a . ontdekt men wel ras het on-

derfcheid der Kunne, als vertoonende zich aldaar een meer-
der als halve cirkelfche figuur. Zelden ziet men ze haar lig-

haam anders dan in eene horizontale linie houden : dan
wanneer zy vereenigd , buigt zy dit Teeldeel na boven ,

zo als dan het Mannetje het na beneden doet.

Eindelyk ziet men
, dat zo Man als Wyf over hunne

geheele Üchaamen en pooten met zeer fyne haïrtjes omzet
zyn : de couleur is in beiden een en dezelve

, zynde bruin-

achtig graauw op de borst
,
aan wederzyden der Vleugelen

met een witachtige fireep.

Hier zoude ik konnen eindigen , had ik niet belooft iets

van den Heer ReaumuPv’s fchryven mede te deden :

doch-
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doch de Heer Hout tuin\ in zyn Natuurlyhe Hiftoric 9

12. Huk, bladz.436. reeds, eenfoe zaken van de Heer Reau-
mur vertaald hebbende

, wyzè ik myne Leezeren na dat

fluk ; alleen zal ik , hetgeen de Heer EIouttuin niet

meld , hier byvoegen.
In myn vorige heb ik reeds het Deel aangehaald

, zynde
'Tom. V. daar Reaumur pag. 39. zegt: „ lk heb dikwils op

„ het Water in Tobben kleine plekken bemerkt van een lyra-

„ achtige iloffe ,
gelykende cene daar in gevallen droppel

kaarsfmeer. Het heeft een grooten fchyn, dat het zelve

„ de Nellen der Eieren van de zespootige Wormen zyn :

3, maar zyn het ook witte of roode Wormen , die uit die

„ Eieren der Neften van dat (lag voortkomen ? dit is dat

„ verfcheide toevallen my verhinderd hebben te weeten.

„ In de plekken der glibberige floffe
, gelyk aan die gee-

33 nen 9 welke de witte Wormen broeien, en zelfs de plek-

3, ken, die een weinig boven de oppervlakte van het water

3, verheven waren , dat gezakt was , heb ik Poppetjes

„ van die Wormen gevonden; maar ik geloof niet, dat de

,5 Pop lang in die glibberige ftolFe blyft ; ten minden weet

3, ik , dat deze Poppetjes
,
gelyk die van de roode Wor-

3, men ,
zich op de oppervlakte des waters onthouden ,

„ om van gedaante te veranderen , en dat zy aldaar in ge-

3, duurige beweeging zyn.” Pag. 4.0. vervolgt hy: Voor

„ dat ik d«: Gedenk Ichrift eindige , moet ik nog een

3, foort van Water- Wormen bekend maken, welke ik in

,, kommen gevonden heb

,

zonder dat ik te weeten heb

„ konnen komen, hoedanig de laatde gedaante zy , onder

welke zy moeten verfchynen ; myne Tobben hebben

5 , my dit ontdekt.
9

Het vervolg hier van by de Heer
H o u r t u i n.
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WAARNEEM ING
V A N EEN

ZEE-WATERVLOO,
\ ; - -

v
--

GENAAMD

T A ü R ü S of S T 1 E R,

Ik twyfFel niet
,
of de Liefhebbers der Natuurlyke His-

torie zullen reeds verlangende zyn naar rayne belofte

,

in myne Voorreden gedaan , betreffende het uitgeven of

bekend maaken van Zee- Diertjes

;

waar van ik dan met
dit Stukje een aanvang maak.

Dan vooraf, eer ik tot de befchryving van het Dier zel-

ve overgaa , moet ik, zo veel in my is, zyn Ge/lacht me-
dedeelen: fchoon ik gaarne wil betuigen, hoe meer vreem-
de Dieren ik waarneem , hoe onvolmaakter ik de Gedach-

ten en kenmerken van dezelve vinde ; cn evenwel is men
genoodzaakt, wil men het Dieren -Ryk niet tot een Chaos

brengen
,
(dat ik my zo uitdruk ,) om de bekende Ge-

dachten te volgen ,
of om nieuwe aan te leggen ; welk

laatfte vry wat moeite in heeft. Dan ,
om zulks te ont-

gaan , heb ik dit onbekende Zee - Dier onder de Mono-
culi of Water - VIooijen geplaatst ; alfchoon hy , drikt ge-

nomen , volgens het woord Monoculus , Een oog ,
onder

die gene, waar van de groote Liwniüs deeze GeOacht-

E 2 naam
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naam Ontleend , niet behoord ; maar wel , wanneer ik my
voege naar den Heer Houttuin, in het IX. Stuk van
zyn 'Natuurlyke Hiflork , pag. 122, 123. Monocuhs : Oculi
duo : Pedes iranchiales

:

Water -Vloo , twee «oodg , Po o*
ten als kieuwen.

Dus behoord dan dit Dier, dat ik hier onder het oog
breng , tot den vyfden Rang van Lïnnjeus , en is in zyn
10. Edit. het 240 fte, doch in zyn 12. het 271 üe geflacht:

waar van deze Vloo, voor zoo ver my bewust is, een
nieuw Poort is ; van welk hy dus de kenmerken opgeeft

:

Pedes natatorü , Corpus cru[fa ieEtum , Oculi approximata ,

tefltf innat

i

. Pooten tot zwemmen gefchikt, het Lyf met
een korstachtig fchild bedekt , de Oogen niet ver van el-

kanderen , maar als gedoken in het fchild.

Van dit geflacht zal ik nu het Diertje zelve befchouwen.
— Den 24. Juny van den jaare J768. vifchte ik in ’t

zoute water deezen Water - Vloo , welke men by Plaat V.

Pig. 1. in zyn natuurlyke grootte , en Fig. 2. vergroo-

tend afgebeeld ziet. Zyn natuurlyke grootte was nagenoeg
een agtfte van een duim ; zynde deze wel de grootfte

,

die ik gevangen heb. Van zyn eerfle gedaante kan men in

de vergrootende afbeeldinge, by Pig. 3. oordeelen , wel-

X:e een ieder met my zal moeten zeggen zeer wonderbaar-

3yk te zyn. De algemeene regel , om een lichaam te be-

Ichryven , is gewoonlyk , dat men van het Hoofd of Kop
begind ; doch daar toe word ik in dezen Water- Vloo bui-

ten Haat gefj-eld , dewyl de verbazende groote Oogen, by

Pig. 2. a. zoo naauw met den anderen vereenigd zyn , dat

uien geen kop kan gewaar worden ; men ziet dezelve als

mee Bollen buiten het lichaam geplaatst, ’t welk zeer zon.

derling is; en byna de halve cirkel van de Bollen ruften op
de fchaalachiige Schulp by h. welke het lichaam omvat : de-

ze Schulp heeft een zonderlinge gedaante : By c. kan men
hem
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hem even tuffchen de twee Oogen zien doorkomen
, daar

hy in een verbazenden Hoorn d. uitgaat : deze Hoorn is

aan zyn grondfteun van boven , en onder by e. e. eenig-

zins platachtig , doch daar van daan loopt hy , van ter zy-
den t’ zaam gedrukt , eenigzins opwaarts zeer fcherp toe.

Onder deze Hoorn en Oogen komt de Schulp tot by f
daar hy zich affnyd, en van waar ook de plaats is, dat de
Schulp zich opend , rondom het geheele lichaam tot agter

tegen den tweden Hoorn by g , welke alleen maar aan
de bovenzyde by h platagtig is , en van daar loopt , even
als de Voorhoorn , van ter zyden t’ zaam gedrukt

, naar
onder, eenigzins omgebogen, zeer fcherp uit ; van welke
Hoorn de Schulp zich een weinig verheft , en tusfchen
de Oogen zich verbergd. De gedaante van deze Schulp
is zeer aanmerkelyk ; en naar de Hoornen is het

, dat
ik deze Water * Vloo den naam van Taurus of Stier heb
gegeven , ’t welk my niet oneigentlyk voorkwam. Van
agter op dezen befchreven Schulp en Hoorn by l i. ziet

men twee Takjes van de foort van Sertularïa Folypina ,

Tros of Belpolypus , welke ik hier voorby gaa te befchry-
ven , om dat dezelve by verfcheidene Schryveren

, als

Baster ,
Baker, E l l i s en L i n n m u s befchreven

zyn. Dit Diertje vermenigvuldigd , zoo als de Heer
Baster wel zegt

,

bovenmaten. Ik heb van deze myne
Stieren gevonden , waar van de Schulp zo bedekt was
met deze Beïpolypen , dat men naauwlyks een Dier konde
ontdekken. Doch om met onze Stier voort te gaan : het
Lichaam , ’t welk men door de doorluchtige Schulp ziet 7

beftaat uit vyf Afdeetingen , en is onder de Schulp k, in
twee Lobben verdeeld : tuflchen dezelve komen agt Booten
of Zwemvoeten voort

;

de twee bovenfte zyn zeer hort ,

aan de punten met dne Staarten voorzien ; de twee volgen*
de beflaaan uit zeer veele Leden: ik heb ’er tot zes buiten

4e Schulp kunnen tellen ; echter befluic ik , dat ’er noch
E 3 meer
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riieer moeten zyn , om dat de Poot op het zesde lid niet

eindigd , .maar onzigtbaar word ;
deze Pooten eindigen

in vier praaien ,
welke dikker zyn dan die van alle de an-

dere Pooten. Het derde paar Pooten befhiat uit drie leden ,

men zoude zeggen , dat men in het *twede nog een lid

zag , maar is van deze en de twee agterfte Pooten in het

twede lid niet anders, dan de gedaante van dit lid. Voorts

hebben de agterfte pooten mede drie leden . Verder ziet men
de Staart ,

ofagterlyfgelederen, aan ieder lid aan deonderzyde

voorzien met een Vin ,
als die der Kreeften; op het vier-

de lid van ageer by e is een Koker of Buisje : waar dit toe

diend , is my onbewust ; maar althans niet tot de adem-

haling, zo als in verfcheidene Mug- Poppen. Het laatfte lid

ziet men aan zyn uiteinde voorzien met fcherpe lange Door-

nen , die eenigzins na boven gekromt zyn ,
tuüchen welke

zich nog drie rechte kleiner vertoonen. De kleur van deze

Stier is over zyn geheel groenagtïg; doch na de Staart wat

na den kruinen .

Zie daar de gedaante van dezen Watervloo , waar van ik

het een en ander noch hebbe te melden. De beweging

die hy in het water maakt, is als die der gemeene Zoetwa-

ter- Vlooijen , zacht en ftootende: fraai is het om te zien,

wanneer hy het agterlyf met de zes onderfte Pooten in de

Schulp influit, en alleen de twee bovenfte ’er uit laat, dan

heeft hy een kleine Eïerwyze gedaante, gewapent van voor

en agter met eene fterke hoorn , zekerlyk hem dienende

om zyne vyanden af te keeren. Deze Watervloo verzorg-

de ik dagelyks van verfch Zee- Water , om hem nog eeni-

gen tyd , als ik koude ,
ten nutte van myne Vrienden te

bewaren : doch op den derden dag bemerkte ik een ver-

flauwing in kleur en beweging ,
waar op ik hem onder

het Microscoop bragt ,
en zag , tot myn verwondering ,

hem van voren reeds in die gedaante veranderd ,
als men

hem
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hem by Fig. 3* vergrootend afgebeeld ziet ; weshalven ik

hem zeer zagtelyk in de fles met Zee- Water deed , in die

hoop , dat hy zo flerk mogte zyn , om de Metamorphojis *

of gedaanteverandering ,
te ondergaan. Den vierden dag ,

of 28. Juny , was myn hoop voldongen
, en bevond hem

in zyn natuurlyke grootte, als by Fig. 4. ; zynde iets groo-

ter als in zyn vorige gedaante; en by Fig- 5, ziet men
hem vergrootend afgebeeld. In deze gedaante vond ik toen

verfcheidene van deze Dieren, ’twelk duurde tot omtrent

half july , na welken tyd ik ’er geen meer vond : zo dat

de befchrevene eerfte , met de noch te befchryvene laatfte

gedaante, in maar omtrent de drie weken tyds te vinden is.

Uit deze verandering ziet men, hoe licht men van een en.

het zelfde Dier twee Geflachten zoude konnen maken: tot

welke dwaling ik zekerlyk zoude vervallen zyn , wanneer
ik de laatfle gedaante gevonden had, zonder dat ik de eer-

fle had konnen waarnemen.

Deze groote Verandering komt den Liefhebberen , die

gewoon zyn waar te nemen , niet vreemd voor: dus ik de-

zelve zonder aanmerkingen kan voorby gaan, en bepaal ik

my alleen tot het Dier zelve. Het geheele Lichaam is als

een Garnaal (SquiÏÏa) ; befraande thans uit zeven Leden.

De twee Oogen a. a. ftaan in kokers op het BorstAuk ge-

plaatst ; van welk Sorstfluk men by b. h. twee als Schaaren

ziet voorkomen , welke zeer gelyken na die van de Squilla

lutaria , of Modderman, c. c. Zyn wederom twee andere

deden , die plat doch breed zyn, naar agter een weinig toe-

lopende , van voren binnenwaarts ingefneden
, aan haare

vier hoeken vier Doornen , waar van de buitehfle de langfte

en de binnenfte de kortftc zyn. Tuflchen deze twee plat-

te deelen , by d. is noch een fcherpe Doorn , die zich in-

plant even agter de Oogen , boven op het Borstfluk ; by

Fig. 3. a. kan men hem beter zien. Verders ziet men on-
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der het Borstfluk agt Zimnvoeten , alle uit drie leden t’z ar-

men gefield ; doch onderfcheiden in de uitgaande Door-
nen : want de eerde en derde gaan uit in vier , maar de
twede en vierde in zes Doornen. Doch het aanmerkelyk-
fte van deze Pooten is haare plaatfing : de voorde en der-

de Poot plant zich in naby den rand , al vry wyd van den
anderen , en de leden zyn geplaatst om zich voorwaarts te

bewegen , daar de twede en vierde Poot byna in het mid-

den van de Borst , digt by den anderen geplaatst zyn , en

zich agterwaarts bewegen , even als de Sprinkhanen haare

agterpooten doen. Voorts ziet men het laatde lid aan de
bovenzyde dun , maar naar zyn einde als een waaijer uït-

loopen , dat zeer doorzichtig is
, waar van de buitenfle

rand verfierd is met dertien korte doch fcherpe Doornen ^

door dezen Staart , tot in het midden van het Lichaam ,

ziet men een geelagtige huit of darm : zekerlyk zal deze
dienen tot doorgang voor de fpyze. Zyne beweging is ee-

nigzins flootende , als in de eerfte gedaante
, en niet zeer

vlug: de kleur is geelachtig groen , uitgezonderd de Staart

>

die parelkleurig is.

Zie daar eene Waarneeming , waar van ik de gedaante-

verandering maar'by geluk getroffen heb. Het waare te

wenfehen, dat ik de Gedaante- veranderingen van alle my-
ne getekende Diertjes koude mededeelen ; ik zoude noch
moeite noch geduld ontzien hebben ; doch zulks is ver-

geefs gewenfcht. Ik hoop echter mynen Lezeren wel te

voldoen, en hen nu vervolgens eenige Zee -Dieren be-

kend te doen worden.

x
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EN TER DANKBETUIGING

,
VOOR AAN MY AL-

TOOS BEWEZENE VRIENDSCHAP ?
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NATUURKUNDIGE VERLUSTIGINGEN
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M Y N E R

OPGEDRAGEN,
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WAARNEEM ING
VAN DRIE

ZE E-DIERTJES,

EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN

ZEE - WAT ERV L O O,
GENAAMD

ARMIGER of WAPENDRAGER .

D it Diertje behoord tot het Zesde Gedacht volgens

het voorgaande Vyfde Stukje.

Alzo de natuurlyke grootte zo klein is , dat men het

nauwlyks met het bloote oog zien kan , en het dus on-
doenlyk is , om het Diertje in zyn natuurlyke gedaante
te vertoonen , ziet men het op Plaat 6. Fig. i. ver-

grootend afgebeeld , op zyn rug leggende
, waar uit men

ziet , dat het een Wapenswyze gedaante heeft, aan de bo-
venzy de , by a. a. in twee rechte , en van onderen by h.h.

in twee na buiten uitflaande Punten uitloopende ; in het
midden van de twee laatfte Doornen ziet men noch een
zeer fcherpe lange Doorn- Van boven by c. c. zyn in dit

Schild twee Vlakjes : ik heb veel moeite gedaan om te ont-

F 2 dek»

©

*
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dekken , of die ook zyne twee Oogen waren ; vooral , om
dat- ik aan geen een plaats van het Lichaam eenige fchyn
van Oogen konde gewaar worden : doch , offehoon ik het

meest- vergrootende Glas van Cuf gebruikte ,
werd ik

echter te leur gefield ; weshalven ik het niet durf bepaa-

len , of het maar Vlakjes dan Oogen zyn. Het Lichaam
ziet men tegen dit Schild aangeplaatst

, het is eenigzints

bultig , en heeft nagenoeg de gedaante van een Cylmder.

Aan dit Lichaam zyn de zes Fooien of Zwemvoeten ge-

plaatst : van de twee hovende is het my onmogelyk de Le-

den te melden
,

dewyl men alleen maar een buiging , en

geen affeheiding van een Lid gewaar word : de vier overi-

ge bedaan ieder uit vyfLeden ,
en de hovende en onderdo

loopen ieder Poot in dm Stralen , doch de middelde in

vier uit. De beweging in het Water is aan die der gemee-

ne Water - Vloo gelyk. De kleur van het Schild is grauw-

agtig bruin , de Pooten wat donkerder ; als mede de randen

van het Lichaam , ’t welk in de midden een weinig geel-

achtig is. Dit Diertje vifchte ik den 31. Juny 1768. en

men vind het tot in de Maand van Oélober. Zynde dit

,

zo ver my bewust is , verder onbekend.

TWEEDE WA ARNEEMTNG
VAN EEN

NAALD - VISC II j E,

G E N A A M D

1NFLATOR of OFBLAZER.

Ï
TTet naade daar ik dit kleine Vifchje

,
’t welk men op

de bygaande 6. plaat , Ftg. 2. in zyn natuurlyke

grootte ziet ,
volgens zyn kenmerken ? weet te plaatfen

,
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is onder de Syngnati , of Naald * Viflchen van den grooten

Linneus
,
\ welk onder zyn Vyfden rang der V/JJchen be-

hoord , en is in de 10. Uitg. het 168., en in de 1.2 de het

1. Geflacht; waarvan de kenmerken zyn: Pinna Fentralis

nulla : Corpus Articulatum . Geen Buikvinnen : het LyfUiit

Geledingen t’ zaamgeBeld.

Wanneer ik nu met dit Vifchje, zo als ik wel wenfchte,

konde handelen , dan moest ik de hoeveelheid der flralen

van de Borst* Rug* en Staart Vinnen vertoonen ; voor-

al
,
om dat ook dit een gedeelte van de kenmerken der

Viflchen uitmaakt. Dan ,
dewyl dit wederom een van de

ondoenelyke zaken by my geweest is
,
moet ik dit voor-

by gaan. Die met my gewoon is waar te nemen , zal met

my "moeten erkennen , dat het vry wat zeggen wil , om
levendige voorwerpen waar te nemen en te tekenen; voor-

al, wanneer de deden zo doorzichtig zyn , als de vinnet-

jes van dit Vifchje waren , zo dat men ze onder het Mi-

croscoop op een vlakke dag geheel verliest , en op een fcha-

duw- dag ’er maar de generale gedaante van te zien is : tot

welken ik nu over gaa te befchryven.

De lengte van dit Vifchje is nagenoeg 1 duim en 3 lynen.

Men vind ’er weinige langer , doch veele korter. Fig. 3*

ziet men het vergrootend afgebeeld. De Bek a . is rolrond

aan de bovenzyde een weinig hoekig
,
rondsom gefloten

tot aan de hoeken b. b. , daar hy zich opent. De Oogen

Baan cierlyk uit het hoofd geplaatst in een fchuine Band,

van boven het digtst by malkanderen. De Kop is verhe-

ven rond , en heeft, buiten het hoekige, naby de gedaante

van’t hoofd eenes Scelets ,
of het geraamte van een Menfch.

De Kieuwendekfels zyn zeer hoekig, by c. c; te zien; doch
het zonderlingst van dit Vifchje is een Zak , welke zyn be-

gin neemt onder aan de Bek , onder de Oogen ,
en zich

breed uitzet
,
gelyk by d. d. gezien word , en zyn einde

F 3
neemt
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neemt agtef de Borstvinnen : deze Zak kan men vergely-
ken by dien van den Pdlikaan , onder het Gedacht der
Vogelen

,
die een lichaam als eene niet al te groote Cabeljauw

kan -verbergen : in vergelykinge daar van , kon myn Vifch-
je zyn Zak mede al vry wyd uitzetten

, ’t geen ik eenige
reizen gezien heb. By e. e. zyn de Borstvinnen. Voorts
is het geheele Lichaam eenigfints vierkant en geleedt , en
aan beide zyden is een fcherp Doorntje

:

ook ziet men, dat

van daar de Rugvin begind , en gebandeert is tot aan het

einde aan de Staartvin. De kleur van dit Vifchje is : de
Bek met het lyf licht bruin

;

de Banden zyn wat na den zwar-

ten ; de bal van het Oog is zeer zwart , ’t welk op de geel-

bruine Kop zeer fchoon en flikrend ffcaat; de Kieuwendek-
fels met de Zak en Borstvinnen zyn Parel-kleurig. Zyne
zwemmende beweging in het Water is als van een gemeene
Vifch. Dit fraaije Diertje vifchte ik den <5 July 1768. en

heb hem den naam van Infiator of Opblazer gegeeven , naar

het vermogen dat hy in de Zak bezit,„om dezelve grooter

of kleinder te maken.

DERDE WAARNEEMING
VAN EEN

ZEE - WORM,
GENAAMD

9

S A G I T T A OF PPL.

D it Dier, ’t welk ik mynen Lezeren hier onder het oog
breng , behoord tot de Zesde Clasjis van Linn^us ,

en daarin tot den eerden rang der Inteftina of Wormen ;

waar van het kenmerk is : Corpere fmplici & artubus deflituto,

het
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het Lichaam enkelvoudig en zonder ledematen. Wat aan»

gaat het Gedacht : ik kan tot heden niet vinden , waar ik

hem met recht onder te plaatfen hebbe ; derhalven ver-

kies ik liever niets , dan iéts vergeefs , te doen : ik wy-
2e myne Lezeren naar het roemenswaardige Werk van den

Heere Houttuin, in zyn Natuurlyke Hiflorie , volgens

Linn^us, in zyn 14. duk ; daar een ieder alle de ken-

merken van alle de Gedachten der Wormen kan nazien ,

én laat dus aan elk vry

,

om myne Worm onder zulk een

Gedacht te plaatfen , als het hem goed dunkt. Ik voor
my , zeg ik ,

breng hem onder geene van de bekende

,

maar zie hem liever als een nieuw Gedacht aan.

Was het hier de plaats , om te gelyk met den Worm
alle de kenmerken van de bekende Gedachten op te geven,
men zou des te beter de vergelyking kunnen doen : doch
ik zou zulks overtollig achten , om dat men het Stuk van
Houttuin gemakkelyk kan bekomen. Maar laat ik,

echter zo naauwkeüng als my doenlyk is, tot de befchry-

ving van myn Worm overgaan, op dat myne Lezeren van
dezelve kunnen oordeelen.

Plaat 6. Fig 4. is de natuurlyke grootte , nagenoeg vier

lynen in de lengte. Fig. 5. ziet men hem vergrootend ; a. is

de Kop , welke van boven op het midden niet weinig gekl oft

is : Aan deze Kop heb ik geen de minde kentekenen van

Gogen gewaar kunnen worden , noch ook in zyn bewegen
eenige uitdeekfels van Tantjes of Zuigertjes

, of iets der-

gelyks. Deze Kop is beweegbaar. Daar op volgt het Lyf

,

dat op een vierde na van het Lichaam van boven driehoekig

is ; echter niet fcherp , maar plat toeloopt : dit gedeelte

van het Lichaam heeft zeer weinig buiging
, maar is als

ftyf ; en dit ontdekt men in alle de bewegingen , die hy
maakt ,

zelfs in het zwemmen. Daar op volgt by b. b. twee

lichaa -
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lichamen , die zeer veel gelykenifïen hadden naa Eïernes-
ten. Op het einde van deze deelen eindigt de driehoekig»
heid ; van daar word hy rond

, en loopt een weinig puntig
toe ; doch zet zich by c. c. wat uit , en loopt dan rond
ftompig toe. Waarlyk een allerzeldzaamst maakfel eener
Worm: de Kop. is beweegbaar, drie vierde van ’t Lichaam
ftyf , en van onderen plat; het overige van ’tlyf rond , en als

fegryn leder geknobbeld. De kleur is over zyn geheel licht

Hauw. De bewegingen, die hy maakt, zyn zeer verfchillende

:

als hy zwemt , maakt hy een korte golfswyze beweeging ,

’t welk hy door het agterfte deel maakt ; hy kruipt aan de
wanden van het glas voort , en dan is hy traag , en aan die

van een Slak gelyk ; doch ftil zittende , kwam ik ’er met
eenig ding aan

,
maar toen fchoot hy op een allerfchielyk- ,

fte manier , als een pyl uit den boog , voort. Ik vifchte

deze den 10. July 1768. en heb ’er tot heden noch geen
meer dan twee gevonden.

Zie daar Lezer! Van deze verwonderenswaardige Worm
kan ieder Waarneemer beter de merktekens der Alderhoog-
fte Wysheid kennen, dan zyn gedacht. Mogten deze voor-
werpen eens van zulken nut zyn , dat het onderzoek in

de algemeene Maatfchappy der Menfchen , daar door aan-

wakkerde en bloeide : Het zoude een recht Natuuron-
derzoeker, en ook my

, tot blydfchap zyn, dat myne ge-

ringe pogingen , door anderen , verder uitgebreid mogten
worden, en het huishoudelyke bekend wierd : mynen ar-

beid zou daar door niet lyden , als niet beter hebbende
konncn waarnemen.

$ & 0
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EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN

ZEE - DUIZENDBEEN,

en aantal van bezigheden , en wel voornaamlyk het

verplaatfen van myn Kabinet , hebben my eenigen

tyd verhinderd , dit myn Werk geregeld voorttezetten :

dan, dit alles wederom in orde zynde, neem ik, met myn
vorigen yver, wederom de pen op , om den Liefhebberen

van myne nog dagelykfch vermeerderende voorraad van

onbekende Zee-Diertjes deeze mede te deeien.

Alle Dieren {trekken voor ons ter verwondering , voor-

al zo zy onbekend zyn ; doch deeze twee wekten in het

byzonder myne aandacht : dan, als ik met myne gedagten

nafpeurde , het hunendel der deeien , dat tot zulke licha-

men met haare werkingen noodig is.

GENAAMD
SCO LO P ENDRA MAR IN A.

G 2 De
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De eerfie ,

die ik hier onder het oog breng , is myne
Zee - Düizendbeen; hy behoord tot de Zesde Clasfis

in het Ryk der Dieren , en daarin tot den tweeden rang ,

het 286 gedacht (*).

Vlaat VIL Fig. 1. ziet men dien Kuizendbeen vergroot
afgebeeld, (dewyl door zyne kleinte de natuurlyke groot-
te ondoenlyk te vertoonen was ,) de Kop a is langwer-
pig en van voren gefpleten ; b. b. zyn twee zwarte Oogen ,

welke in twee verhevendheden van den kop geplaatst zyn,
tegen welke

,
en als in dezelve by c. c. die twee aanmer-

kelyke VoeL Hoornen geplaatst (laan. Deze Hoornen zyn
fronfelagtïg

, zo als men uit de afbeelding zien kan, waar
door hy dus het vermogen heeft , om ze kort in te ha-

len , en ze ook noch fterker uit te drekken
, dan ze zich

hier vertoonen, ook buigt en beweegt hy dezelve naar zyn
welgevallen. Het Lichaam heffcaat uit vierentwintig afdee-

lingen , waar van ’er tweeëntwintig met Pooten voorzien
zyn . en boven ieder Poot als een Tepel vertoond, uit wel-

ke eenige hairtjes voortkomen. Fig. 2. zyn dezelve nog meer
vergroot, en beter te zien. Over alle deze geledingen ziet

men een donker bruine Streep , die van ’t midden naar den
Kop en agter naar den Staart fpits toeloopt. Op de agtffce

afdeeling by d. tot de dertiende ziet men een affcheiding

der Leden ,
welke zich als vierkant vertoond. Dat onder

dit. opgeblazen zagt lichaam afdeelingen zyn, dunkt my, of
fchoon ik ze niet zien kan ,

niet ongegrond , en geenlofte

gisfing te zyn : Ten bewyze daar van , ziet men aan alle

leden niet alleen een Poot, maar ook het Tepeltje
, waar

uit

( * ) Zie in de 10. en 11. Ed. van het Syftema Natvra van den grooten

Li n n je U'S , die daar n foorten in de 12. Ed. heeft , welke in zyn <0. Ed.
maar r waren, warr van het kenmerk is : Asreis Os Unguiculaium , corpus

elongaium : Zee - cuizendbeen , den bek genagelt ; het Lyf langwerpig.
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uit de hairtjes voortkomen. Wat nu dit lichaam zy , dat

deze vier leden bedekt ,
kan ik met zekerheid zeggen

het Eijernest te zyn ; en dit fleunt wederom op geen zand-

grond : maar ik ben buiten Haat , om in deze Duizend-

been het aan te toonen , en te bewyzen ; doch het zal

genoeg zyn
,
wanneer ik myne Lezeren uitHel tot nader

gelegentheid op een volgende Plaat , wanneer ik zal ann-

toonen een andere Scolopendta 3 waar van ik de gedaante-

verandering heb waargenomen , en uit zulk een Eijernest,

op dezelfde plaats geplaatst , een menigte van levendige

Diertjes heb zien voorkomen ; dus denk ik dan dit Huk
voldongen te hebben. Het vierentwintigfle of laatfle lid

eindigt in een rond leedje by e. (*) , en is te gelyk een

platte zuiger , waar mede dit Dier zich op alle plaatfen

vast hegt. Dewyl ik de gedaante van deze Duizendbeen
befchreeven heb , zoude ik hier kunnen eindigen

, indien

men my niet billyk zoude kunnen vragen , waarin die by-

zondere wonderbaarlykheid van dit Dier beHaat? Om dit te

beantwoorden, en myne Lezeren te voldoen, zal ik zulks

tragten aan te toonen; naamelyk : Wanneer dit Dier zich

met zynen platten Zuiger had vast gehegt aan de wanden
van een wit Flesje , daar ik hem met zout water in hield ,

en hem ziende door het Microscoop van Cu F , ’t welk ik

horifontaal voor het Flesje en ’t Dier geplaatst had , vond
ik

(*) Ik vinde in de 7. rang van Linn^us , in zyn 10. Ed. het 242 ge»
flacht , doch in zyn 12 Ed. het 273 de» onder den naam van Scolopendra ,

de « '. foorc , een Zee - duizendbeen , nauwkeurig befchreeven by den Heer
Ho ut tuin, 13. fluk , pag f 20: welke dit Leedje mede fchynt gehad te

hebben : en in ’t geheel heeft die Scolopendra Marina
, C Zee- duizendbeen

,

)

veel betrekking op den mynen , echter verkoos ik liever , hem onder de
Nereis te plaatfen , niet oin zyn licht geeven

,
want dit heb ik niet kun-

nen ontdekken
; maar om dat hy meerder kenmerken van de Nereis dan Sco-

lopendra heeft , fchoon niet volftrekt daar aan voldoende.

G 3
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ik dan op de eene dan op de andere zyde of plaats , aan
een of meerder Pooten , een beweeging , die aan die der

Bastaart* Polypen of wel Rader* diertjes gelyk was, en wel-

ke ieder op zich zelfs , verfcheide Poten zaam genomen ,

een Aroom van water naar zich deden komen. Dit baarde

in my een zeergroote verwondering, en ik kon niet begry-

pen wat ik zag : ik dagt om Rader diertjes
, die ’er by

toeval aan het Dier zouden kunnen gekomen zyn ,
ik vond

niyn bewys niet; en fchreef dus de oorzaak dezer Aromen
aan het Dier zelf toe ,

maar ik vond my in den beginne

te leur gefield zulks aan te toonen. Dan hoe hier best

geflaagt om het te betoogen : hier toe bood zich ge!e-

gentheid aan ; want op den vyfden dag naar ik het gevist

Iradde , ontdekte ik dat het begon te verflauwen
, zo voor

zich zelfs
,

als wel in de raffe beweeging der pooten ; dit

nam ik waar , bragt hem door middel van een fyn penceel

in een hol glaasje onder het Microscoop ; weinig tyd daarin

gelegen hebbende ,
hernam by zyn raderswyze beweeging

aan fosnmige Pooten ,
waarna ik onderfcheidenlyk begon

te kunnen zien dat deze beweeging aan bet Dier behoorde.

Diep in den namiddag begon ik door de verflauwing eeni-

ge deeltjes te onderfcheiden , waarop hy kort daarna Hi erf.

Ik bragt hem toen op een plat glaaze plaatje
,
fcheidde met

zeer veel moeite een der grootfte Pooten van het lichaam

af, en hem nader onderzoekende
,
vond ik onder aan de

Poot ,
by f/r. 2. te zien ,

extra fyne Heekjes , aan welker

einde zich als halve Hamertjes vertoonden
,

die binnen-

waarts naar het lichaam gekeert Honden ; aan deze Poot

waren ’er agt ; en zo aan verfcheiden die ik onderzogt

:

deze hamertjes zyn het geweest , welke die flroomswyze

beweeging gemaakt hebben , en dus zag ik my dan dit ge-

heim ontdekt.

Wie
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Wie moet niet met een diepe eerbied opgewekt zyn >

over de groote wysheid van zo een allervolmaakst Werk-
meeder ; vooral, als men het nut in dezen nafpoort, en dit

is, dat door die derke beweeging in het water, die, a’s een

ftroom veroorzaakt word, daar door andere Diertjes, in

dien ftroom vervallende, hem onder het bereik komen en

hem dienen, hy dezelve ten voed fel gebruikt ; daar men
anderen ,

die hem niet dienen , in verfcheiden droompjes

ziet heen en weer gedreven worden. Dit gezicht was my
by herhalingen byzonder aangenaam en allerfraaist. Hier

uit kan men nu een befluit opmaken , dat dit ftelfel
, welk

hem tot het formeeren van die beweeging gegeeven is , al-

leen diendig zy , om hem op een gemakkelyke wyze van

voed fel te verzorgen ,
’t welk hy zonder dit middel mo-

gelyk niet zoude kunnen bekomen. Dus denk ik myn
taak volbracht te hebben , en wil wel betuigen , dat ik

onder het nafpeuren van dezen Düizendbeen het voor-

recht mogte hebben , om ’er door opgeleid te worden tot

dien wyzen Werkmeeder, Voorts was hy over het ge-

heel ligt bruin , doch de Streep donker bruin. Ik vistte

hem den 12. July 1 768. en heb ’er naa dien tyd maar één

meer gehad.

G 4 TW EE-
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TWEEDE WAARNEEMING
VAN EEN

ZESHOEKIGE BEROE.

Dit zonderlinge Schepfel behoord mede tot de hier voor
genoemde ClaJJis en Rang van Linnalus, en is in-

de io. en 12. Ed. het 297. gedacht , onder den naam van
Medufa , Zee - Kwal , waar van het kenmerk is

,
Coipus

getatinofum Uve , het lyf glad en flymerig. Wel is

waar, dat ik hier de algemeene gedacht* naam Medufa of
Zee *kwal onder het oog houde , echter ziet men reeds
aan den naam van Bero'è , dat ik een onderfcheiding maak

,

met de Heeren Brodwne, Baster en Gronovius,
in zyn dcf. Helvet, pag. 38. tab. IV. dg. 7. anders in het

III. Deel der Uitgezogte Verhandelingen , bladz. 467 PI. 26.

dg. 7. daar dien Heer de kenmerken der Bero'è aldus op-
geeft : „ liet lichaam is doorfchynend , geleyagtig , door ge-

vinde ribben , dis nederwaarts loopen , in verd elingen onder-

„ fcheiden , en fomtyds ook vootzien van Sprieten. Uit deze
belchryving zullen myne Lezeren in ’t vervolg zien , dat

die juist met myne nieuw* ontdekte Beroè overeenkomt.
Fig. 3. ziet men hem in zyn natuurlyke groote afgebeeld ,

hy is door zyne doorfchynendheid maar even voor het
bloote oog zigtbaar. Fig. 4. ziet men hem zeer aanmer-
kelyk vergroot; in het midden by a. ziet men het Lichaam

,

dat in zyn midden een Eironde gedaante heeft , dat naar

. zyn boveneinde fteelswyze oploopt
, en eindigt by b. in

de gedaante van een Waaijer
, welke hem dient als een

Roer aan een Schip, doorfnydende daar mede het water,
waar door hy zich naar alle zyden zyner begeerte wend.

In
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In deze Eironde gedaante van het Lichaam ziet men een

ander Lichaam
,
dat zich uitftrekt by c. tot verre beneden

het geheele ftelfel van het Dier. Het bruinagtig deel by d.

dat zich naby het boven-einde van de Eironde gedaante

laat zien , en zich daar met een nauwlyks zigtbaare fpleet

opent ten gebruike van zyn voedfel , is een ondoorzigt-

baarder deel , en noch meer ondoorzigtbaar is dat ge-

deelte by e. daar het zyn begin neemt , en my voorkomt
een lange buis te zyn , welke hem voor een Maag fchync

te dienen , want hy iets ten prooi magtig geworden zynde ,

ziet men het in die Koker zakken , welke naar zyn onder,

einde byna niets meer doorfchynend is. Deze Mond en

Buis is over zyn geheelen omtrek als de randen der Slak-

ken, met een onregelmatig ,
als geley of flymagtig lichaam ?

voorzien : noch heeft deze Eivormige gedaante geen ein-

de , maar men ziet by F. F- twee rolronde lichaamen plat

tegen de Eivormige gedaante aangeplaatst
, van welke Ei-

vormige gedaante van het lichaam , zo onder als boven ,

aan vvederzyden een Vlies uitfpreide , dat aan beide zyden
agter om zyn rolronde gedaante een halve cirkel maakte

,

cn zich daar van daan buitenwaarts een driehoek formeer-

de, aan welkers hoeken men mede zo een rolrond lichaam

ziet , by g. g. g. g. g. g. ; dus het Dier over zyn geheel

een zeshoek uitmaakt , en heeft agt rolronde lichaamen ,

die aan haar buitenkant eenigzins cirkelwyze zyn , en be-

ltaan ieder rolrond uit 13 of 14 geleeden, zo veel als ik ze

heb kunnen nagaan, en ieder gelid is over zyn geheel met
zeer kleine , doch de rand met grooter hairtjes voorzien,
welke de Heeren Bas ter en Gronovius aan hunne
Beroè ook zagen, en door Gronovius als een ken-
merk word opgegeeven ; deze hairtjes waren niet recht

,

maar naar boven krom omgebogen , en wanneer ik het

Dier onderzogt , altyd in beweeging. Het Vlies ,
waar
mede
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mede deze rolronden aan den anderen gehecht ware? be«'
hoeft men op de Plaat niet te zoeken , alzo het zo aoor-
fchyriend was , dat men het op zekere plaatfmg der fpiegel
van het Micioscoop , en dus naar de afkaatflng van weinige
lichtftraalen op ’t voorwerp maar even zien kon

, en men.
het niet kon zien op het licht

, zo als hy op de Plaat ge-
tekend ftaat. Ten laatften vond ik noch by h. h. agter te-

gen de twee voorfz. rolronde lichamen twee Amen , die aan
haar grondftuk en een weinig vervolgens maar één buis-
agtig lichaam waren , en zich dan ieder in drie Armen

,

als die der Plantdieren
, verdeelde, beweegende hy die om

zyn roof te roven naar zyn welgevallen
, en buiten deze

had hy 'er geen anderen.

Zie daar wederom een der wonderbaarse Schepfels der
Schepping bekend gemaakt , hy was over zyn geheel licht

blauwachtig, den mond naar den bruinen , de armen ros.

Veel moeite , tyd en oplettenheid word ’er tot het waar-
neemen van deze Dieren vereifcht , zo dat

, als men ze
heeft , men nauwlyks weet

,
waar men beginnen moet te

tekenen om het wel te doen, en zulks hebbende, om ze
in die ligging te houden. Even is het ook met het befchry-
ven gelegen , om voor den Lezeren verSaanbaar te zyn ,

dat ik in dezen hoop. Deze Bern is van voren gete-

kent
,
had aan de agterzyde geen armen of iets aanmerke*

lyks. Ik visite hem mede den 12. July i;68. leefde web
nig dagen

,
en heb nooit meer dan dezen gehad.

* *

&

*
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AAN DEN

WEL EDELEN GESTRENGEN

H E E R E
i

MR
. PIETER BODDAERT

,

MED. DOCTOR TE UTRECHT , OUD RAAD DER STAD
VLISSINGEN , MEDELID DER KEIZERLTKE ACA-
DEMIE ,

FAN DE HOLLANDSCHE MAdTSCHAP-
DTE DER WETENSCHAPPEN , EN FAN HET
ZEEUWSCHE GENOOTSCHAP DER WE-
TENSCHAPPEN TE VLISSINGEN enz.

WORD,
UIT WAARE EERBIEDENIS EN DANKBETUIGING VOOR EENE

DERGELYKE BLYK VAN HOOGACHTINGE
, EN UIT

OPRECHTN VRIENDSCHAP,

D I T

A G T S T E STUKJE
M Y N E R

NATUURKUNDIGE VERLUSTIGINGEN
TOEGEWYD,

DOOR

Zyn PVel Edekns Ootmoedigen Dienaar en Vriend ,

^ st r j w v er of*
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f AARNEEMINGEN
VAN V Y F

ZEE-DIERTJES.

it Wormtje behoord tot de Zesde Clasfis van Lin-
N^us, die het zelve plaatst volgens de io, en 12,

Ed. , in zyn 275. Geflacht, onder den naam van Gordius
bekend , en , volgens de Heer Houttuin , Draadworm
genoemd: waarvan het kenmerk is , Corpus filiforme totum 9

Het Lyl geheel draadagtig dun . Plaat VIII. pg. 1 . ziet men
dit Worniïje : deszelfs gedaante bevat niets aanmerkelyks
anders , dan men hier ziet. Ik zal ’er alleen dit van mel-
den

?
dat het een der vuur- of lichtgeevende Diertjes is ,

die men in ’t Zeewater zeer menigvuldig vind in de warm-
ite dagen der maanden funy en July , zoo als ook dit gete-

kend is ,
den 29. Juny 1768.. Het maakt een aangenaam

gezigt onder het Microscoop , door zyn Slangswyze bewe-
ging en fterk licht geeven.

EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN

ZEE - DRAADWORM,
GENAAMD

GORDIUS M AR I NU S.

EI 2 TWEE-



NATUURKUNDIGE
TWEEDE WAARNEEMING

VAN EEN

ZEE - SLAK,
( MOL LUSüJ MARINA.

)

4 nder de Zesde ClaJJJs vat Linn^eus behoord ook deeze

Zeeflak , en daarin tol den tweeden rang. Wat be-

treft het geflacht ; ik wil gaarne bekennen niet te weeten $

onder welke haar behoorlyk te plaatfen. Ik meen de ge-

dachten der Slakken QMollufctf') ,
van den voornoemden

Heer wel naagegaan te hebben , echter vinde ik hem aan

geen een kenmerk voldoende : het naafte daar ik hem nog
by zoude plaatfen , is onder de Tithys of Zeehaas , waar

van de Heer Houttuin, 14. fluk, bl. 290. de kenmerken
aldus opgeefc : „ In een lichaam dat vry is , langwerpig

,

„ vleezig , zonder Pooten ,
hebbende aan het einde een

5 ,
rolrond Snuitje onder de uitgefpannen Lip , en twee ga-

,, ten aan de linkerzyde van den Hals. ” Nu zal ik voort-

gaan met myn Zeeflak te befchryven , op dat men haar

met deze kenmerken vergelyke.

‘Plaat VIII- fig.
2. ziet men haar vergrootend afgebeeld;

de natuuiiyke grootte was te klein , om dezelve af te beel-

den : het geheele lichaam is van onderen plat : van voren

by a. loopt het fronfeiagtig uit, nagenoeg een halve cirkel:

van boven komt de gedaante van het lichaam ten naaftenby

rolrond , en is met drie zwarte banden verfiert, welke wei

niet doorgaans zwart ,
maar als zwarte fyne knobbeltjes zyn

,

gelyk fegryn leder : zy waren nauwlyks te volgen met het

pengeel, of men moeite het ppintéren ; en wilde men ook
de
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de witte eeelagtige kleur , die bet Dier anders over het ge-

heele lichaam had , door die zwarte knobbeltjes heen zien

fchynen. Aan het agterfte gedeelte van het lichaam by b.

is een deel aan gevoegd, ’t welk zyn oorfprong nam onder

het platte gedeelte des lichaams , waar tegen het eenigfins

platagtig , doch rond en flomp eindigde ; dit deel beweeg-

de zy zeer dik wils naar alle zyden : voorts vond ik van

voren by c g, twee zwarte flippen, die my als twee Odgen
toefcheenen , ’t geen ik echter niet durf bepaalen : deze
twee gelykende Oogen , en het agterhe deel b. zyn de ee-

nige byzonderheden , die ik aan het Dier heb kunnen ge-

waar worden; wyl noch Voelhoornen zyn, noch gaten aan

de linkerzyde, noch iets dergelyks, en derhalven ook niet

voldoende aan het te voren opgegeeven kenmerk : zyne
beweeging was zeer traag. Ik tekende hem zelfs den 30.

Juny i 768. hield het noch al lang in het leven
,
maar heb

tot heden geen andere gehad.

DERDE WAARNEEMING
VAN EEN

ZEE- LUIS,
( MONOCULUS MARINÜS.)

I
n den jaare 176?. in de maand November , kwamen ’er

twee Landluiden van Westkappel , gelegen op den Ei-

lande van Walcheren , by my , welke my vertoonden een
bodem van een Vat, en een ledige Fles, die met een kurk
geflopt was , welke beide den voorgaanden nacht aan het

Strand van voornoemde Plaats waren angedreeven : dezen
bodem en ües waren geheel bezet met de Lepas ^dnaltfera ,

H 3 . of
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of Eenden- Schulp (*) ; waar van de hoeveelheid * die op
den bodem waren , ondoenlyk was te tellen

, en die in de
fles waren , bedroegen met de kleinen omtrent 400 , waar
onder van een halve el langte : ik ftont verwonderd over
deze menigte en grootte ; ik liet voor my een klein fluk

van den bodem afzagen , en met het overige gingen zy
verder door de Stad Middelburg , en lieten het voor geld

zien. Myn fluk bodem , met de daar op zynde Eende-
fchulpen * plaatfte ik ten eerden in eene groote witte glaa-

ze fles, voorzag dezelve van zuiver helder Zeewater. Na
dat dezelven daar omtrent een half uur in geweest waren ,

begonden fommigen haar fchulp te openen
, en daar naa

volledig te leeven ; vervolgens begonnen zy uit te fpou-
wen iets, dat zich als zwaare Rookwolken

, die uit een
Schoorfteen komen , vertoonden ; door welker veelheid

het water ras ondoorzichtbaar wierd; echter zakte het mees*
te gedeelte naa den bodem der fles. Onbewust , wat deze
fchynende wolken toch zyn mogten, onderzogt ik het wa-
ter met een gemeen Vergrootglaasje , en ontdekte ras, dat

het alle levendige Diertjes waren, welke de Eendefchulpen
in zulk een menigte kwyt raakten. Toen ik dezelve even
met het bloote oog kon zien beweegen , nam ik terflond

Cu ys Microscoop» onderzogt deze Diertjes , en bevond ze
twee foorten te zyn

,
waar van de eene byna gelyk was aan

een gewoone Kaasmyt , met dit onderfcheid
, dat de vier

agterfte Zwemvoeten zich in tweëen verdeelden ; en de
tweede foort ziet men hier by fig. 3. afgebeeld. De eerfte

foort waren alle dood , althans weinig leven in te zien ,

waardoor ik ze niet kende ; maar ook ten anderen, omdat
de gedaante niet zo zonderling was, als men hier afgebeeld

ziet.

Over-

(*) By verfcheidene Schryveren befchrëeven, maar vooral in het II. Deel
der Uitgezogte Vwhandelingen , Plaat 18, bl. $76 en verv* en zeer naauwkeu-
rig in de Natuurïy ke Hiftorie van de Heer Houttuin, XV» ftuk, Plaat 116,

bladz. 121 cn vervolg.
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Overtollig vond ik , by aanhoudenheïd voor ieder Dier
rang en geflagt te plaatfen , terwyl ik reeds een Dier on-

der zulk een geflagt of rang befchreeven heb 5 en liefst

myne Lezeren daar henen wyzen wil. Dus vind ik dezen
Zee- Luis dan te behooren onder het zelfde geflagt, ’t welk
ik in myn V Stukje , bl. 3 6. befchreeven heb , weshalven

ik tot het Dier zelve overgaa.

Plaat VUL figrö' ziet men deze Luis afgebeeld. Alvo-

rens ik het lichaam zelve befchryve , moet ik eerst gewag
maaken van een dik , grauwagtig , wit , echter zeer door-

fchynend Vlies , dat zich op de oppervlakte van het vafte

lichaam vast hegt, en zich vertoond als een wapentje , het

geen van voren veranderd, by a a. , daar het driehoekig,

en in twee zydelingfche punten uitloopt , en daar beweeg-

baar is , zo dat ’t Dier het als twee Voelhoornen gebruikt.

Aan de agterzyde verlaat ’t mede zyn wapenswyze gedaan-

te , by b. b. , en loopt uit in twee Staarten , welke aan haar

grondfteun dik, beide van onder en boven rond, en in haar

midden platagtig , op den anderen fluiten. Beide deeze
{taarten zyn rond tot aan haar einde , en zyn alle fyne leed-

jes, en op ieder derzelve ziet men aan wederzyden een bor-

ftelig hairtje. Op de boventte ftaart c. ziet men een aan-

merkelyke haak, welke hem tot wapentuig verftrekt, bui-

gende de ftaart onder het lichaam in een cirkel - gedaante ,

tot dat deze haak zyn werking kan oeffenen : aan het einde

dezer ftaart , by d. ziet men een deel geplaatst , dat zich

naar buiten van den anderen verwyderd. De onderfte ftaart

e. eindigt in een deel , dat by ƒ een koker is , aan weder-
zyden gewapent met een korte, doch fterke doorn: uit dit

kokertje zag ik by herhalingen , by g. een deeltje , als een
naald zo fcherp , uitkomen ; ook is deze onderfte ftaart

zo buigzaam als de bovenfte. Over deze laatfte deden heb
ik menigmaal myne gedachten laaten gaan ; doch ik zie ,

dat wy ,
eindige Schepfelen 1 nimmer de waare doeleinden

H 4 van
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van een allerwyst Opperwezen begrypen zullen. My dage

zou die Dier , uie cie gedaante en buigzaamheid van deze
laatfte deelen , niet wel tot beide de Kunnen behooren ?

Het kan zyn, dat’er eenige gemeenfehap door de fyne va-

ten met het vafte lichaam is , maar ik betuig , liet niet te

hebben kunnen ontdekken , anders zoude ik tot dat gevoe-

len wei hebben durven overgaan ; doch nu bepaal ik niets *

en laat het oordeel aan myne Lezerem

Het va(le Lichaam , ’t geen men in het midden onder
’t doorzichtige wapentje ziet, is nagenoeg eirond, en bevat

niets aanmerkelyks; alleen ziet men aan de voorzyde by lu

een puntje als een Tepel; het gebruik daarvan is my onbe-

kend. Aan dit kleine lichaam ziet men zes Pooten , of
Zwemvoeten ,

welke , naar evenredigheid van het geheele

gefbel van het Dier , zeer zwaar en zonderling zyn. Plet

eerfte paar i. i. beftaat uit vier leden , loopt van onderen
ftomp toe : op het tweede gelid van ieder Poot ziet men
een haak by h h die binnenwaarts gekeerd haat ; het twee-

de paar Pooten verdeeld zich op de eerfte leden in twee
deden , dus men het als vier Pooten zou kunnen aanm er-

ken f welke van haar fcheiding ieder in vier leden beftaat

op vier dezer leden ziet men aan ieder Poot vier haken ge-

plaatst , waar van twee binnen- en twee buitenwaarts ge-

keerd ftaan , by /. /. : Voorts verdeelen de twee agterfte

Pooten zich mede in tweëen , waarvan de gefcheidene Poo-
ten zich in drie deelen' naar onderen verdeelen ; doch de-

ze zyn ongewapent zonder haken : alle deze Pooten zyn

met zeer lang borftelig Hair verfiert. Dit Dier was

,

door zyn vlugge heweeging zeer moeilyk in het tekenen ;

ik bragt ’er byna een dag aan door : de kleur van het vafte

Lichaam en der Pooten was ligt geel. Dus meen ik my-
ne Lezeren een wonderbaar Schepfel bekend gemaakt te

hebben * het welk een ander Dier ten voedfel verftrekte ;

ea.



VERLUSTIGINGEN.
^en een Dier , het welk buitengewoon zonderling is in zyn
ganfche geitel. Te regt mag ik dan hier zeggen ; Eminet
in minimus , maximus ipfe Deus

,

VIERDE WAARNEEMING
VAN EEN

ZEE - KWAL»
( MEDUSA MARINJ. )

I
n myn vorige VIL Stukje , bk 56. heb ik den rang en ge-

dagt bekend gemaakt van de Medufa ; thans gaa ik de
herhaling daarvan voorby. Dit Zee - Kwalletje is zeer door-

zigtïg 9 byzonder klein en teder : men vind het zeer veel

in de maanden Juny en July. In het midden van dit Dier-

tje ziet men aan de agterzyde als een knopje , het welk de
oorfprong van alle de kleine vaten fchynt te zyn , die men
*er in ziet by fig. 4. en daar het zich in een cirkel gedaante
vertoont, even of alles uit een vast lichaam beltond; doch

fig. 5. toont zulks anders , verdeeld zich daar tot aan het

knopje ,
waar door men het eenigfins by a. te zien krygt

:

de fynheid der vaten zou niet onvoeglyk aan dit Kwalletje

den naam van Kier-Kwal toeëigenen. De beweeging is,

dat de rand van het geleiagtige naar binnen zich te zamen
trekt : iets ten prooi gevangen hebbende , opend zich een
klein mondje by b. ,

en gaat door het voornoemde knopje
in. De kleur is door zyn verbazende kleinte , maar even
zichtbaar , zeer ligt blaauw , en het mondje en knopje
bruinachtig. Het is getekend den 30. Juny 1768.

VYFDE
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VYFDE WAARNEEMING

ZEE - DIERTJE.
an het hoofd dezer Waarneming, zien myne Lezeren,
ontbreekt de geflagtnaam van dit volgend InfeEt: dit

word veroorzaakt , door dat ik het noch niet behoorlyk
weet te plaatfen

, fcboon ik de geflagten wel doorzién hebbe.

Myn Vriend , de Heer Job Baster , beeld een foortgelyk

Dier af, in zyn Natuurkundige Uiïfpanningen

,

L Deel i. ft*

Tab. 4. fig. 12. maar geeft my mede geen de minde aanlei-

ding tot eenig geflagt: het naade volgens zyngedalte, waar
onder het te plaatfen zou zyn, is onder de Band Wormen ,

waar onder de Lever .Wormen der Schaapen en van eenige

Zeefchepfelen behooren. De Heer Houttuin beeld ’er

twee van af, in zyn 14. Stukje , Pk 107. hg. 4. 5. doch dit

Diertje kan ik als geen Worm aanzien , om zyne vlugheid

in het water : dus laat ik het geflacht daar , en gaa over

tot het Dier zelve.

jF/g. 6. ziet men het afgebeeld, zeer derk vergroot : het

is een plat eirond lichaam, zonder eenige de minde Zwem-
voeten ,

of iets dergelyks ; echter is het byzonder vlug in

het zwemmen, draaijende en keerende hetlicbaam naarzyn

welgevallen , zonder dat men daartoe eenige hulpmiddelen

ziet. Inderdaad verwonderd men zich ten hoogden over

zo eene beweeging. a . a. zyn twee zwarte vogtjes; voor ’t

overige ziet men de byzonderheden der vlakken in de plaat.

Het is getekent den 29, Juny 1 768. waar toe veel moeite

noodïg was

,

door zyne vlugheid
,
om het in een kleine-

druppel te krygen.

VAN EEN NOCH WEINIG BEKEND
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f AARNEEMINGEN
VAN VIER

ZEE-DIERTIES,

EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN

ZEE - PISSEBED,
GENAAMD

O N I s CU S M AR I NU S,

H et is een van de ondeugden , by veelen van bet men-
fchelyk gedacht , dat men zulke dingen met een

onverfchillig oog befchout , welke in zich zelfs hoog te

waardeeren zyn , hoe veel meer dan HEM, die ’er de
Oorzaak van is. Ik herinner my de konst der Glazeflypers

voor alle gezigtkundige Werktuigen: tot welk een hoogen
trap die Weetenfchap geklommen is

,
en

, hoe beroemde
Mannen ’er noch aan arbeiden : hoe weinig word zulken
Arbeid by veelen gewaardeerd ? En hoe moest men dien

Algever dankbaar toejuichen, voor die uitmuntende gaven,
die Hy aan zyne Schepfelen fchenkt ; want was ’er dee-

ze konst niet, nimmer konden wy tot dien trap den Schep-
per in zyne Schepfelen verheerlyken. Dit zal ons tans dui-

I 2 de-
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delyk blykëii ook in deze Zee- Pijjehed , welke Ik mynen
Lezeren zal voorhouden, waar in wy , door 'behulp der
glazen , de fchoonheid der kleuren

, byna aan die der Re-
genboog gelyk , zullen gewaar worden ; welke zonder dat
behulp , bedekt zoude gebleeven zyn.

Plaat IX. Fig. i. vertoond deze Piiïebed in zyn natuurly-
ke grootte , en Fig. 2. fterk vergroot afgebeeld, —- Men
verg my niet te bewyzen , dat dit Diertje rechtsreeks on-
der de PiiTebedden behoort; daar zoude ik fomtyds in mank
gaan : echter komt het naar myn begrip daar naast by ;

vooral, om dat ik daaronder verfcheidene vinde befchree-
ven, welke eenige overeenkomst hebben met deze. Dan,
geheld

,
dat dit Diertje behoort in den zevenden rang der

Infe&en van Lïnneus, te vinden in zyn 10. Ed. het 241.
en in zyn 12. Ed. het 272. gdlacht , waar van de eenvou-
dige kenmerken zyn : Pedes 14. Antenna fetacea , Corpus
ovale. Pooten 14. de Sprieten borffcelachtïg , het Lichaam
ovaal.

Fig. 2. ziet men den Kop ; a. a. zyn de Gogen , welke
niet rond zyn , maar groot

,

en naar voren wat puntig loo-
pen ; b. vertoond zich als een uitftekende Koker , even
als men aan de Vlinders gewaar word , waarin zy haar fna-

vel of zuiger verborgen houden, c. c zyn de Voelhoor-
nen, waar van de twee groot(te meerder geleed zyn, dan de
twee kleinderen; het Borsthuk beftaat uit drie afdeelingen

en is zagt

;

op het midden derzelve ziet men twee fchoo-
<» ne purpere ftreepen , die ieder de gedaante

, nagenoeg
9

van een Wigge vertoonen : daar op volgt het Lichaam
?

welks fchoonheid wy hier voor onder het oog hadden: het
verdeeld zich in vier deden, of vliezige Dek-fchilden

,

welke ieder afzonderlyk van ,
echter zeer naby den ande-

ren komen : op deze zyn het
,

als mede op de zichtbaars

gedeeltens van het boven lichaam , dat zich de lichtftralen

ia
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in diervoegen buigen , 'dat men de fchoonfte kleuren ziet

te voorfchyn komen , waar door men dit Schep fel onder

de heerlykfte der Schepfelen mag opnoemen ; doch
, daar

zyn ’er
,
welke die fchoonheid niet hebben , maar donker-

der zyn ; andere bruinachtig : en ik heb ontdekt , dat de

grootfte byna geheel bruin waren. Voorts verdeeld zich het

agteiiyf in zes buigbaare leden , zo als die der Garnaalen,

en eindigt in vier platte bladen ; wTelke met zeer lange en

borftelige hairtjes voorzien zyn. Dit Diertje heeft tien

Pooten , en zyn niet als de gewoone Zwemvoeten , maar
eerder tot loopen gefchikt : Zy vergrooten zich zeer aan-

merklyk van voren naar agteren , en ieder Poot beflaat uit

zes leden , welke alle in een fcherpe nagel eindigen. De
kleur van ’t lichaam heb ik reeds gemeld ; de Kop , Borst

en Agterlyf zyn graauwagtig wit, de Gogen zyn zwart. —

-

Hier zoude ik dus kunnen eindigen , doch heb alvorens noch
dit aan te merken : Ik vinde in de Nafuurlyke Hiftorie van
den Heere Houttuin , XIII. ftuk , pag. 482. enz. van
Rondeletius , Aristoteles en Gronovius ,

verfcheidene Diertjes befchreeven , onder de namen van
Zee brems , Zee -horzel, en Zee - wans ; my dunkt , dat dit

myn befchreeven Diertje zeer wel onder deze befchrevene

te voegen is , en wel den naam van Zee - brems (Zfilus

Marinus ) kan draagen ; dewyl de Kop , zo als het my voor-
komt , zeer net aan die van een Brems voldoet : doch be-

lieft een van myne Lezeren het onder een ander Gefiacht

te plaatfen , ’t zal my wel gevallen. Dit Diertje is zeer

gaauw in het water, offchoon zyne Pooten tot zwemmen
niet gefchikt zyn : men vind het wel vier maanden in den
Zomer , en redelyk veel. Ik vistte deze op den 15. Juny
1768.

TWEE-
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TWEEDE WAARNEEMING

VAN TWEE

Z E E - L U I Z E N

(MO NO CULI MA RIN I >

et gedacht van de Monoculi ?
in rnyn vorige Vijfde Stuk-

je ,
bladz. 35 , 3 6. medegedeeld hebbende ? gaa ik

zulks hier gevoeglyk voorby.

Plaat IX. fig. 3 en 4. zyn twee voor het bloote oog on-

zichtbaare Diertjes , in haare Natuurlyke grootte , dus ze

hier fterk vergrootend zyn afgebeeld. Ik voeg deze twee
Diertjes onder eene Waarneeming, alzo het my voorkomt,
dat door haare gelykheid van gedaante op den anderen ,

het°Man en Wyf is; echter zal ik ze in het befchryven af-

zonderlyk van den anderen houden
,
om ze voor myne

Lezeren niet te verwarren.

Fig 3. houde ik voor het Mannetje ; a . is de Kop, aan

de agterzyde ovaal , van voren by b. in een fcherpe punt
toeloopende ; het heeft twee Gogen , waar van men ’er ,

( doordien het op zyde liggende getekend is,) maar één
ziet by c

.

Aan de bovenzyde van den Kop by d. fchynen
twee Hoornen te zyn ,

om dat ze daar geplaatst zyn ; maar
anders zou men ze eerder en beter voor Zwemvoeten aan-

zien , gelyk men ’er onder de punt van den Kop nog twee
ziet

,

en voorts noch vier; doch welke agt zyn , fluitende

zeer naauw tegen den anderen , en dus hier door de zy lig-

ging als maar vier vertoonen , of fchoon ze agt zyn. Het
vaste Lichaam , waar aan de Zwemvoeten gehecht zyn ,

heeft
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heeft van achteren by e. een platte opftaande fcherpe rug;

het Achterlyf is rond , en verdeeld zich in zeven afdee-

lingen ; op de tweede en derde afdeeling by f. ziet men
drie als kammen , uit welker middenfte twee zeer lange

Hairen ,
en twee kortere voortkomen ; op de vierde en

vyfde afdeeling ftaan twee als Kokers , waar van de laatfte

zeer lang is ; en eindelyk eindigt de zevende afdceling in

twee zeer lange doornagtige punten. Zeer zonderling
9

dunkt my , is het maak fel van dit Diertje op deze afdee-

lingen. Wat redelyk Schepfel is ’er , die ’er niet door

moet opgetogen zyn , en ’er de Aanbiddelyke Wysheid van

den Schepper in moet erkennen. Fig* 4. ziet men’t Wyfje,
waar van alleen het onderfcheid beftaat , dat het Onderlyf

maar vyf afdeelingen heeft, en benevens den rug eenvoudig

glad is
,
en de doornagtige punten aan de vyfde afdeeling

zeer kort zyn : maar vooral ziet men het onderfcheid der

Kunne by a. , welke de Eijerzak is : ik heb nooit meer
dan een Eijerzak daar aan gezien. Aan het Zoet -water ~

Luisje vind men ’er twee : deze Zak is zo digt tegen het

lichaam geplaatst , dat men de deelen 3 waar mede zy aan

het lichaam gehecht is , niet zien kan. Deze Diertjes zyn
’er zeer menigvuldig , doch door de kleinte zeer moeilyk
zo te plaatfen , dat men ze behoorlyk kan tekenen : ik

heb deze gevist den i3. Juny 1768.

D E R D E

/
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DERDE WAARNEEM ING

VAN EEN

MEDUSA MAR I N A.

I
n myn zevende Stukje befchreef ik een zeshoekige Bero’è i

welke ik onder de Medufa plaatste : thans ga ik over
om een Diertje te befchryven , ’t welk ik mede onder dat

gedacht breng
, welk men in myn vyfde Stukje over de Be-

roe kan nazien
, en het gedacht der Zee -kwallen is.

Bezig zynde in het nafpeuren van een ander Diertje ,

kwam my by toeval dit zeer klein Zee- kwalletje onder het

oog : men kan het even met het bloote oog zien by
fig. 5.

ik heb het in drie ondericheiden gedaanten getekent , by

fig.
6. 7 8. Sterk vergroot

fig.
6. ziet men het als het zich

plat uit legt , hebbende een cirkel- gedaante , aan wiens

rand 16 fterke dralen ingeplant (laan : aan den binnenrand

van de cirkel ziet men als in een vierhoek ftaan vier hol-

ligheden , in welks midden , en dus in het midden des cir-

kels een vlak is
;

in deze vlak ziet men , heeft het Dier

een uitzettende kracht. By
fig. 7. a. en 8. a. doch in

fig. 7.

ziet men het als een ftaart van boven , eenigzins rond en

puntig aflopende , daar men in de legging van fig. 8. niets

van de vlak in het platte lichaam ziet ; alleen aan de ag-

terzyde vertoont zich hier als een koker
,
welke by b. in

een ronde bol eindigt. Als men dit Kwalletje in deze ge-

daante ziet leggen , maakt het een aangenaame vertoning

,

waar uit men ook ziet 9 dat het de ftrien naar zyn welge-

vallen buigt of beweegt.
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Bladz. 29

VA ARNEEMIN GEN
VAN TWEE

ZEE-DIERT j E S,

EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN

ZEE - SCHERMINKEL
(PHTISJCA M A R 1 N A.')

Ik vinde in myne Verzameling van meest Uitlandfche

Infe&en een Dier, ’t welk de lengte heeft van 6§ duim ,

zynde ongevleugelt , welke by my bekend is onder den
naam van Phtificus Scherminkel, of liever gelyk Edwards
dezelve noemt , wandelende Stok. Dit foort is by Linn^eus
geplaatst volgens zyn 12. Ed. in zyn vyfde afdeeling

, de
tweede rang

,
en het 220. geilacht

, onder den naam van
Spookje ( Mantis) ,

waar van zyn Ed. de kenmerken aldus
opgeeft : Os Maxillofum : Pedes poflici Saltatoriu De Bek
met Nypers : de Voorpooten zaagswys getand

, met één
klaauwtje gewapend.

K 2 Het

o
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Het zal myne Lezeren vreemd voorkomen , dat ik hier

melding maak van het geflacht der Scherminkels > om dat*

zo draa een kundig Liefhebber het woord
,
of den naani

van Schermïnkel hoord noemen ,
aanftonds zyn aandacht

zal gevestigt worden op die foort van Dieren , welke hier

voor opgegeven, en Land- levende Dieren zyn; daar het

thans myn taak is, om een Zee- Infe& te befchryven. Doch
offchoon dit waarheid is , zo is het by des kundige Lief-

hebbers in de Natuurlyke Hiftorie bekend , dat Land en

Water, tot heden , voor geen kenmerken van de gedachten

der Dieren verftrekt hebben ; en dus is my deze deur vry

open, om, zo veel my bekend is, voor de eerftemaal een

Zee - onder de hand- Scherminkels te plaatfen.

Maar , zal ik hier in wel dagen
,
dan diende myne Zee-

fcherminkel aan de boven opgegeeven kenmerken te vol-

doen. Dan alvorens ik overgaa om zulks aantetoonen , zal

ik nog eerst nafpeuren , of myne Land- fcherminkel , die

door den grooten Natuurkenner LiNNiEUs onder dit ge-

dacht geplaatst is , 'er zelve wel aan voldoet. Neen , hier

vinde ik hem mank in te gaan : de Bek is wel met Nypers
,

maar de Voorpooten zyn niet zaagsgewys getand; dit ken-

merk vind ik aan geen van alle myne Scherminkels , noch

Spookdieren , maar wel aan de wandelende Bladen. Heeft

nu Linn.eus Land- Scherminkels onder dit gedacht ge-

plaatst , aan wiens kenmerk zy niet voiftrekt voldoen , zo

kan het my ook niet ten kwaaden geduid worden , dat ik

’er een Zee* Scherminkel onder piaatze , al is het, dat hy

'er ook niet volftrekt aan voldoet.

Ik zal dan voortgaan met myne Scherminkel te befchry-

ven ,
welke men Fig. i. in zyne natuurlyke grootte maar

even ziet. Fig. 2. ziet men hem geheel vergroot : het ge-

heele Lichaam beftaat uit zeven Afdelingen , waar van de

vier middenfte de grootfte zyn ,
en een Ei * wyze gedaante

heb-
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hebben: op de Kop a ziet men twee paar Voelhoornen bh.

waar van de hovende de zwaarfle zyn , en de onderfte de
kleinfte ; ieder paar daan aan hun grondftuk in kokertjes

geplant ; de twee hovende bedaan ieder uit zeven Leden

,

waar van de drie voorde met het begin van het vierde Lid
bezet zyn met korte ftevige Hairtjes. De twee onderde
bedaan uit vyf Leden , welke tot aan haar uiteinden naakt

zyn. Van voren by c. ziet men een klein Spleetje , uit

welke twee kleine Nypertjes voortkomen, doch welke hier

onzigtbaar zyn. d. Is het Aangezigt dat zeer groot en aan»

merkelyk is. Aan de onderkant van den Kop (want de
Borst kan ik het niet noemen ,) ziet men het eerde paar

Pooten , die zonderling geplaatst daan. Ik kan my geen
Dier herinneren , daar de Pooten zo derk naar voren onder
aan den Kop geplaatst zyn, maar wel even op den rand van
het Borstduk ; doch ik meen ftraks daar eenige reden van
te kunnen geven , waarom het de Opperde Wysheïd be-

haagd heeft , dezelve zo voorwaarts te plaatfen , ten nutte

van het Schepfel. Deze Pooten bedaan dan uit vyf leden,

waar van de voorde de kortde zyn
,
en uitloopen in twee

fcherpe Tengels. Aan de vier eerde afdelingen , welke
,

gelyk ik reeds gezegd heb , Eivormig zyn , ziet men vier

paar Pooten , welke zig ieder in vier Leden verdeden , en
uitloopen in een fcherpe Tengel; de inplantingen van ieder

paar Pooten is digt tegen den anderen , gelyk ’men in de
afbeeldingen ziet , en ieder Poot word op de buitenzyde
aan zyn inplanting met een langwerpig blaadje overdekt

,

gelyk men by e. en voorts by alle de zeven andere Pooten
zien kan. De zesde afdeling f verfchilt in bet geheel van
de overige vyf : deze is naar voren het dunde , verbreid
zig naar agteren , en fluit zig ovaal toe ; van onderen is ’t

geheel plat , van boven platagtig rond ; byna op het einde
van dat Lid planten zig twee Pooten in , die byna de helft

langer zyn dan de vorige ,
die zig ook maar in vier leden

K 3 ver-
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verdeden. Op de laatde Leden by g. ziet men op iede?

vier Doornen (taan
,
gelyk men ook aan de Sprinkhanen ,

doch in meerder getal , vind. De zevende of laatde af-

deeling h , is byzonder klein , plat, en naagenoeg een cir-

kel - gedaante. Men moet verbaast Haan , wanneer men
nagaat de derkte der Spieren en Zenuwen, die aan dit klei-

ne deel moet wezen , om de kracht van het laatde paar

Pooten te kunnen verdraagen. Deze Pooten zyn mede op
het vierde Lid ieder met vier fcherpe doornen voorzien ;

van deze twee laatfte paar Pooten zyndeTengels veelgroo-

ter dan van de vyf overige : dus dezen Scherminkel in ’t

geheel 14 Pooten heeft. Van de vier laatde heb ik noch
een en ander aan te merken. Wy zagen , dat ze geplaatst

waren op de uiterde einden van de 6. en 7. afdeelingen ,
en

dat ze byna de helft langer waren , dan de overige Pooten,

Deze twee byzonderheden , heeft den Schepper tot een

voornaam nut aan het Dier gegeeven , namelyk : het zyn
deze twee paar Pooten , waarmede het , door behulp van
de grootde der Tengelen , zig aan een of ander vast lick*

haam , dat hem voorkomt , vast houd : met een laat hy
alle de andere Pooten los, ftrekt zig aan deze vier uit , zo
ver by kan , en krygt daar door een aanmerkelyke lengte

,

welke nog vermeerderd word, doordien de voorde Pooten
op het uiterde van voren daan ,

gelyk wy zo even zagen.

Deze uitdrekking dient niet anders
,
dan om zyn prooi

,

tot voedfel ,
magtig te worden

,
waar toe hy het lichaam,

aan deze vier Pooten vast ,
met zulk een derke kragt be-

weegt naar alle zyden
, daar hy begeert, dat onder het zien

men ?
er zig ten hoogden over verwonderen moet ( * ).

Uit

(*) De Heer Joe Baster befchryfc in zyne Natuurkundige Uitfpan-

fiingen ,
I. Deel, 1. ftuk

,
bl. 37. en te zien PI. IV. fig. 2. een Zee • fchep-

fel
,
welke dezefde eigenfchappen van vasthouden aan de agterfte klauwtjes

heeft ,
buigende zig in alle bedenkelyke buigingen en draaijingen. Zeer veel

vind.
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Uit dit waargenomene , dunkt my nu ten klaarflen te bly-

ken , dat het oogmerk van den Schepper , in het plaat!en

der Pooten aan de uiterhre einden , 20 van voren als ag~

teren
,

alleen geweest is , om hem te uitgeftrekter te doen
zyn

9 waar door hy , op een voor hem te grooten afftand ,

zyn voedfel zoude kunnen bereiken 9 welke hy door de

Voorpooten , die zig (zo als wy zagen) in vyf leden be-

wegen
,
gemakkelyk aan zynen mond kan brengen.

De kleur van het geheele Dier was asgraauw , op de
afdeelingen een weinig geelagdg , de kop met zwartagtige

flreepen
, zo ook over de vier middende afdeelingen ? met

zeer fyne zwartagtige dreepjes. Ik vistte hem den 20^
Juny 1768.

TWEEDE WAARNEEMING
V A N E E N’

ZEE-DÜIZENDBE E N,-

C SCOLOPENDRA MARINA >

Om niynen Lezeren niet met het gedacht van dit Ïnfea
op te houden ,

wyze ik hen naar myn VIL Stukje ,

hïadz. 52. daar ik het gedacht van eenen anderen Scolopendra

Ma*

'vind men dit Dier (zo als ik ook mynen Scherminkel daarop gevonden heb )
aan het bout van de Onderbermen der Zeedyken, welke men niet langboveii
water vind. Ik heb ze menigmaal met aandagt befchouwt , en is een fraai
Dier van tekening, waarom het te wenfchenkvare

, dat de Heer Baster
het door eene hand had kunnen laaten tekenen

, die het van zyn fchoonheid
niets had doe^n verliezen, welke ik in dit Dierf, en in zyn Ed. Zeeflak, I. Deel
2. fluk, PI. X. Fig. ! . A.B. ondervinde. Ik heb twee van deze Zeeflakkeo
®eeds by de drie maanden in een glaaze fles met Zeewater gehouden.
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Manna , waar onder deze ook behoord , befchreven heb ,

en op Plaat VIL fig. 1. afgebeeld.

Het is de zelfde , waar aan ik toen voornaamlyk aan»

merkte
,
een zonderlinge plaatfing van een zagt lichaam ,

welke met de letter d. op Plaat VIL fig. x. word afgebeeld.

Dit zagt lichaam ftelde ik op bladz . 53. te zyn het Eijernest

van het Dier , welke ik beloofde by nader gelegenheid te

zullen bewyzen , welke gelegenheid zïg thans zal opdoen

,

In dezen Scolopendra , welke ik my nu voor een taak heb

voorgeheid , om mynen Lezeren voor te houden.

Den 22. Juny 1768. had ik het genoegen, om deze Zee-

Duizendbecn ,
welke men op Plaat X. fig. 5. in zyne na-

tuurlyke grootte ziet , te villen. Fig. 4. ziet men ze

fterk vergrootend afgebeeld : het geheele lichaam vertoont

zig , als een doorgaande Buis , aan den anderen gehegt te

zyn ,
zonder dat men eenige afdeelingen kon gewaar wor-

den ; de Kop alleen fcheid zig fterker , dan in myn vori-

ge, van het lichaam af; aan deze Kop ziet men twee Voel-

hoornen by a. a. welke eenvoudig rond zyn dog puntig uit-

loopen : b. is een Koker of Buis , door welke zy zekeiiyk

haar voedfel trekt ,
en die meest altyd in beweeging was ;

de Oogen c. c. zyn pekzwart
,
welke op den geel -witten

Kop fterk afftooten ; het geheele Lichaam is van onderen

plat , en van boven plat «rond ; langs den rug ziet men een

groenagtige gecle flreep , van welke ik geloof dat dezelve

veranderd , naar de kleur van het voedfel , die het Dier

gebruikt. Dit Lichaam breid zig aan wederzyden uit in 17

platte Lobben
,
(die ik zo noemen zal ,) dus 34 in ’t ge-

heel , welke van voren het grootst zyn , en haaksgewyze

voorwaards gekeerd ftaan , doch naar het midden regter

loopen , en naar agteren agterwaards gekeerd ftaan ; ieder

Lobbe is voorzien van eenige fyne hairtjes , die zeer lang

zyn : onder ieder van deze Lobben vertoonde zig een Poot

,

wes-
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weshalven ’er ook 34 Pooten waren, die zig dan maar even

,

dan geheel, (gelyk men ze hier ziét,) van onder deeze

Lobben vertoonde.

Dus verre , zoo naauwkeurlg my doenlyk was , dezen

Scolopendra afgemaaid hebbende, blyft nu alleen overig het

bewys van het Eijernest , tot welken ik nu overgaa. Ik

vond van agter de derde Lobbe by d. d. tot voor de twaalf-

de by e. e. een langwerpig vierkant lichaam , welker zyden
niet regelmatig waren , gelyk die van den vorigen Scolopen-

dra op Plaat VIL Dit Lichaam was een vliesagtige Zak ,

welke
,
naar den wasdom der Diertjes , daar in befloten ,

zïg naar de zyden onregelmatig uitrekte : deze uitrekking

kon men dag voor dag merkelyk gewaar worden. Ik geloof
dat daar aan veel toebragt , dat ik den Zee-Duizendbeen
in een zeer klein wit glaaze flesje in Zeewater gedaan had,
en toen in den voor- en nademiddag haar aan de Zon bloot

Helde. Op deze wyze agtervolgde ik , met ververfching

van water, vier dagen , op welken dag men des avonds de
Diertjes zeer onderfcheiden zien kon , zo als men ze by

fig. 4. ziet. Den vyfden dag, of 26. Juny , deed myne
nieuwsgierigheid my ten eerflen den Zee - duizendbeen on-
derzoeken , waar aan ik binnen in den zak eenige bewee-
ging ontdekte : ik plaatfle het flesje wederom in de Zon %
ten 1 1 uuren voor de middag vermeerderde de beweeging
in den zak zo fterk, dat ik geraden werd, om haar in een
hol glaasje met Zeewater onder het Microscoop inde Zon te

plaatfen , echter zo , dat ik de vergaderde ZonneAraalen

,

door middel van den Spiegel
, daar niet op liet afkaatfen :

ten twee uuren na de middag
, bevond ik eindelyk eenige

Diertjes rondom haar zwemmen ; ik bleef haar befchou-
wen

,
en kon ze binnen een uur tyds door de veelheid niet

meer tellen : doch hoe veel ’er ook waren , bleven ’er ech-
ter noch veele Eitjes in den zak

, waar aan men geene
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beweeging gewaar wierd. Ik had gehoopt den zak geheel
ledig te zien , doch dit werd my onbeantwoord gelaaten ,

alzo ik duidelyk merkte , dat haar leven begon te verdaan»

wen
, ’t welk om vyf uuren door den dood gevolgd wierd.

Zonderling is het , dat men in alle Infe&en ziet gebeuren ,

dat, na haareEijerlegging, of Johgenbaaring, de eene maar
eenige minuten ,

anderen weinige uuren , enkelde een dag

leven , en dan derven. Hier uit zou men fraaije dingen ,

ten bewyze van de Allervolmaaktfte Wysheid in ’t eeuwig
Opperwezen kunnen trekken , doch

, dit is hier de plaats

niet.

De Diertjes, welke mynen afgeftorvén Zee - Duizend-

been heeft voortgebragt , ziet men rondom haar by fig. 4.

zwemmen, waarvan ik ’er een by fig. 5. fterk vergroot heb.

Het Lichaam is byna rond , dan voor aan den kop a. is het

van onderen eenigzins plat ; het verdeeld zig in vier deden,

waarvan het agterde rolrond is , h b. zyn twee Oogen , c.

vertoont zig als een klein Snuitje : voorts was de draaijen-

de beweeging in het water zeer fnel
,
en naar alle zyden

heen (*).

( * ) Dit Diertje fig

.

f . en dat welk ik op Plaat VIII. fig. 6. heb afgebeeld

en het geen de Beer' Baster in zyne Natuurkundige Uit/panningen , 1. (tuk

PI. IV. fig. 12. afbeeld, komen my voor, alle drie Diertjes te zyn, die met

elkanderen overeenkomen in hunne werkingen ,
ep dus zou ik durven (tel-

len
'

dat de twee laatstgemelde zo wel maar Popjes zyn
,
waar uit de we-

zentyke Dieren voortkomen ,
als men in het hier befchreven Diertje ziet

;

dat, 'naar myn gedagten, in gedaante veranderen zal, tot ieder Diertje we.

derom een Zee-Duizendbeen zal wezen.
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Bladz, 8f

¥ AARNEEMINGEN
VAN TWEE

ZEE-DIERTJES.

EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN

GLADDE BEROË.

In myn vorige VIL Stukje, bladz, 5 2 - kan men de Clasfïs

en Rang , en bladz. 5 6. bet Gedacht vinden van een

BEROë, die ik op 'Plaat VIL fig*4> afbeeldde. — Het was

bet gedacht der Medufie of Zee -Kwallen, welke ik tot een

gronddag gelegd heb ,
of fchoon ik daar een onderfcheiding

niet de Bero'è in maakte.

Dit deed ik op het voetfpoor van mynen Vriend , den
geleerden Heer Baster, welke zyne Bero'è mede on-

der de Zee- Kwallen brengt, of fchoon Zyn Ed. bladz . 143
van zyne Natuurkundige Uitjpanningen, I.Deel 3 , ftuk zegt:

men zou
,

tot onderfcheiding van anderen
, deze hier a

in-

gebeelde kunnen noemen , de Eironde Bero'è , enz. Te meer
L 2 deed
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deed my de gedaante van myne Bero'è hem onder de Zet*
Kwallen brengen , . om dat hy geen ronde gedaante had ,

gelyk die van de Heeren Baster en Gronovius,
welke ik om hunne ronde gedaante geplaatst vinde in de
JSlatnurlyke Hifiorie van den geleerden Heer Houttuin

5

in zyn J. Deel 18. ftuk , volgens de 12. Ed. van den Heer
LiNNiEUs, in zyne zesde Afdeling

,
de vyfde Rang , het

352. Gedacht, onder den naam van Klootdiertjes (Volvoces)
befchreven , waar van de kenmerken zyn : Liberum fubro-

tundum fobole nidulante. Een vry Lichaam dat rondagtig is

en een nest van jongen.

Dan , deze Ber.o'è onder dit gedacht geplaatst zynde

,

zal ik eenen anderen Bero'è hier mede onder plaatfen, wel-

ke men op Blaat XL fig. 1 en 2. flerk vergroot , afge-

beeld ziet
,
en welke voor zo veel ik heb kunnen nafpeu-

ren , door niemand befchreeven is. — Ik heb hem den
naam van Gladde Beroè gegeeven , om dat hy in zyn om-
trek zeer glad is , en in het geheel geen Voelertjes heeft

,

daar de andere ’er menigvuldig hebben ( *). Fig. 1 en 2.

ziet men , heeft hy een Eivormige gedaante , welke door
een bruin geele omtrek omvat word. Binnen in het Lig-

haam by a. ziet men een tweede bruin geele omtrek , wel-

ke van onderen gemeenfchap heeft met een groot plat bruin

geel lichaam b, welke by c. aan zyn bovenzyde driekantig

is , en aan de zyden drkelsgewys naar onder op de grond

by de cirkel b. vasthegt. In dezen tweden cirkel ziet men
een derde d , en nog een vierde e ,

welke zig beiden in

het plat lichaam E inplanten. Deze vier Eivormige Cir-

kels hegten zig van boven vast aan een ronden Cirkel of

Ring , welke de opening van het Dier is. Op dezen rand

fSw
(*) Ik verftaa door deze Voelertjes alle die zeer kleine Hairtjes , die

men meest altyd in beweging vind
, maar niet de Armen , waar mede zj

haar vocdfel vangen»
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1

ƒ, ziet men by gg ,
twee zeer aanmerkelykc Armen ge-

plaatst , welke zig wel tienmaal over de lengte van het ge-

ilede Dier kunnen uitrekken. Van onder op haar grond-

fleun zyn ze als knotsagtig ,
dik , en loopen als een fyn

hair uit.

De beweging van dit Diertje was niet altyd rollende in

het water ,
maar lömwylen fchokkende of (lotende : als

o

' het op roof uitging , dan rolde het , en dan vertoonden

het zig als in fig. i. Ik ftond verbaast over de langheid

der Armen ,
en de beweging , die het Dier met dezelve

maakte ; en wanneer het zyn roof gevangen had , vertoon-

de het zig als in
fig.

2. waar op nog aantemerken is , dat

men zig verwonderen moet , waar nu die lange Armen ge-

bleven zyn, die by fig. 1. zolang, maar in
fig. 2. zig verto-

nen als haken, by aa. als opgefloten, en die zig niet meer
rond knotsagtig, maar platagtig vertonen. 2. By fig. i.fi

vertoonde zig een Ring , welke duidelyk de opening van

het Dier aantoonde. In deze
fig. by b. ziet men

,
dat die

ring niet meer fmal , maar een uitgehreid vermogen heeft

,

waar door ze zig met een kleine kneep binnenwaarts toe-

fluit , en zig tot een koker maakt , waar door het voed-

fel ontfangen word , in de middenfle tand van het bruin

geele lichaam by c , dat zig door het voedfel hier uitge-

brelder vertoond , dan in de vorige
fig. by lett. b . 3. Het

Dier dan zyn voedfel gekregen hebbende , en geheel ge-

floten zynde , is zyn beweging in ’t water niet rollende ,

maar (lotende , en dan dienen hem de Armen of Haken
voor riemen , daar by als op rust , in dien (land , zo als

men hier ziet.

Buiten het bruin geele lichaam en cirkels was deze Bero'ê

zeer licht blauw , en zyn natuurlyke grootte was maar als

een gewoon Koolzaat. Ik vistte het den 8. July 1768.

L 3 TWE E*
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TWEEDE WAARNEEMING

Y A N EEN

ZAND - PISSEBED,
(ONISCUS ARENATlüS.)

I
n den Jare 1768. op den 6. July , had ik de eer , van
op de zeer aangename Buitenplaats te zyn van den ge-

leerden Heere , en mynen byzondereri Vriend , Lëendert
Bomme , gelegen aan de Duinen der Zeekant van den Dor-
pe Oost-kappelle , op het Eiland van Walcheren. Deeze
Plaats zeer gelegen liggende om aan het ZeeArand te ko-
men

,
alzo dezelve een weinig minder dan een kwartier

uurs daar van af legt ('*)
, vervoegde ik my , zo dra ik

te weten was gekomen , dat het water aan het vallen was 3

naar het Strand , voorzien van myn gewoon Vifchnetje
,

en een wit glaze flesje. Het water nog wat te hoog zyn-
de, toefde ik daar nog eenigen tyd, tot dat ik eene naauwe
uitlozing gewaar wierd , of uitloop van eene zogenaamde
kreek : voor de naauwfte plaats van deze uitlozing plaatste

ik myn Netje , en moest door den Herken Aroom het wel
vast houden

?
welken Aroom ook veroorzaakte , dat ik ’er

veel zand in kreeg , alzo ik zo weinig water als my doen-
lyk was tuffchen de rand van myn Netje en het Strand liet

doorgaan * om dus myn oogmerk te beter te bereiken
, en

waar in ik zeer wel flaagde : want na een groot half uur
myn

C*) Men heeft my berigt
, dat over een halve Eeuw deze Plaats wel

omtrent, een half uur van het Strand afgelegen heeft
, en in die tuffcheo-

tyd de Duinen zo fterk zyn afgenomen. Het ware te wenfchen, dat men
tegen deze afneming een onfeilbaar hulpmiddel kon vinden , om een lang-

zaam
3
doch zeker naderend verderf * voor Walcheren voor te komen .
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myn Netje zo geplaatst te hebben ,
o

fpoelde ik het zelve

in myn wit flesje uit
,
met al het zand dat daar in was ;

by welke gelegenheid ik io het water en zand , dat in de
fles was , een Dier gewaar wierd in zyne natuurlyke groot-

te , zo als men op Plaat XL fig. 3. ziet. Ik zeg , ik wierd

het gewaar , en ook niet meer , want zo als ik het zag
, was

het door zyn vlugheid wederom in ’t zand, en liet my
dus niet toe , om het met een eenvoudig Vergrootglas te

befchouwen j evenwel dagt my , had ik zo veel gezien ,

dat het iets ongewoons was , en verkoos dus met dezen
vangst naar de Buitenplaats te keeren, daar ik dezelve met
den Heer Bom me , fchoon niet zonder veel moeite

, na-

der onderzogt
,

en het vervolgens weder in de fles met
water en zand deed, nemende het des avonds medenaar
de Stad. Den volgenden morgen

,
den 7, July , zogt ik

het met den eerflen in het zand op
,
gevonden hebbende,,

plaatste ik het op een hol glaasje onder het Microscoop
,
en

bevond zyne wonderbaare gedaante , zo als men het in

de vierde fig, op Plaat XL ziet.

Aan het hoofd van deze Waarneming ziet men de ge-
flachtnaam Onheus , PiJJebed. Zeer lang heb ik gedraald ,
eer ik kon befluiten, tot welk gedacht ik dit Diertje bren-
gen zoude , het zy tot de Squilla Lataria , Modderman of
Modderkreeft ,

zo als Rumphius het noemt
,
welke , vol-

gens L i n

n

je u s of Houttuin, eerder tot de Cancri r
Krabben en Kreeften- behooren zoude , dan tot de Qnisci of
Pijfebedden. Ieder kundig Liefhebber, de gedaante van het
Dier befchouwende , zal daar uit kunnen zien , dat het
regtftreeks onder geen van beiden behoort

, evenwel bezit
het meerder kenmerken van de Pijjebedden dan van de Mod
derkreeften , waarom ik het onder dezelve geplaatst heb ,

waar van men in myn IX. Stukje , bladz, 72. de rang ,
ge-

dacht en kenmerken kan nazien.

L 4. D e*
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»

De fterk vergrootende
fig. 4. toont by a. den kop aan 5

die de gedaante byna Van een rolrond heeft , doch van vo-
ren uitgefchulpt

j puntig uitloopt: bb. zyn twee Oogen.
Het geheele Lichaam verdeeld zig in 1 1 afdeelingen , waar
van ’er 7 aan de zyden zeer fterk en fcherp aan de punten
ingefneden zyn , waar van de 4 voorfte punten

,
die een

weinig ftomper zyn , voorwaarts gekeert ftaan. De ove-
rige 10 punten keerden zig agterwaarts. De 4 overige aft

deelingen waren eenvoudig rond, aan welke men deze by-

zonderheden gewaar werd : als , agter tegen de eerfte en
tweede ronde afdeeling , vond ik eenige fyne doch lange

hairen, welke in de midden als twee kleine, en aan de zy-

den als twee groote vederbosjes afhingen , gelyk men by
cc. zien kan. De vierde ronde of laatfte afdeeling was zeer

klein , en niet
,
gelyk aan de Kreeften , Modderkreeften en

Garnaalen ,
met platte blaadjes , maar gelyk de Pifjebedden 9

eenvoudig rond ; gelyk de Heer Baster ze zeer wel
afbeeldde in zyne Natuurkundige Vitfpmningen , Plaat XlIL
fig, 3 en 4. waar onder ook foorten zyn

, gelyk de 4. fig.

op dezelfde Plaat van Dr. Baster toont , die agter aan de
ronde afdeeling met doornen zyn , gelyk ik ook aan dezen

Pifjebed ontdekte, d d. zyn de vier Uiterften ,
welken

zig naar onder zamen vereenigen , en in twee kokers inge-

plant zyn, die den omtrek der afdeeling tot haar grondfleun

hebben. De overige zes doornen planten zig regtftreeks

in de afdeeling in , en alle deze Doornen zyn met ftyve

Borfteihairen voorzien
,
gelyk in de afbeelding te zien is.

Nu moet ik overgaan om te befchryven de wonderbare
gedaante der 12 Zwemvoeten van dezen Pifjebed. Ieder

Lezer van deze Waarneming , en Aanfchouwer van deze

Plaat, moet met verwondering opgetogen zyn, over de by-

zonderheid , fchoonheid en evenredigheid van tekening ,

die men hier in gewaar word. Wat is God groot in zyn

Scheppingswerk , daar wy maar een gedeelte van aanfchou-
wen

,



o

VERLUSTIGINGEN. 95

wen , en ’t minde begrypen kunnen ! Van voren ziet men
de vier eerde Zwemvoeten , welke zig hegten kort tegen

den anderen op den rand van de eerde afdeeling
,
dus den

Kop zig over de inplantingen vertoond.* De twee mid-

dende ee. verdeden zig in twee lange leden, die aan hunne
einden knotsagtig zyn ,

uit welker uiterde knodfen vier

lange fcherpe doornen komen, de eene korter dan de an-

deren : de binnenzyde dezer Pooten met de doornen zyn
met fyne hairtjes bezet; tudchen deze twee middende Poo-
ten ziet men by f twee Zuigers van het Dier , waar door

hy zekerlyk zyn voedfel heeft getrokken, gg, zyn het e ^

paar Pooten , die veel zwaarder , domphoekig
,
en mede

drieledig waren ; de infnyding in het middende lid h . is

geen lid
,
maar eindigt by /. , daar een fcherpe doorn zig

inplant
,
welke met de binnenzyde der Pooten met enkelde

devige hairtjes bezet zyn. Op de derde en vierde afdee-

ling ziet men vier andere Pooten ,
die een geheel andere

gedaante hebben ,
vooral door de verandering van dand 5

in
5

t bewegen van het Dier. Het voorde lid k< vertoont

zig hier klootsgewyze ; de diplynen by /. wyzen de twee
andere leden aan. Als men nu het eerde en tweede lid be~

fchouwd , zou men het als één lid aanzien , en men ziet

ze zo vereenigen , dat ze een gedeelte van een omtrek be~

fchryven ,
waar door de Poot als een holle fchepper word.

De vier overige Pooten planten zich in onder de 5,6, 7,
en 8 fte afdeeling ,

welke in gedaante dezelve zyn : n. is

het eerde lid , dat plat is
,
en zig als een lind omlegt , en

aan de tweede draai by den anderen vergaderd
,
en aan de*

punt 0. in een dyve bordelhair , die mede met fyne hair-

tjes digt op den anderen bezet is , eindigt. Onder de eer-

de draai van het lintsgewyze lid , plant het twede lid p. zig,

in : dit lid is plat , en aan de buitenzyde een gedeelte van den
omtrek , welke met in fnydingen is , en kleine kuiltjes ma-
ken ; op ieder van dien ziet men vier korte doch devige

hali>
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hairtjes; aan de onderkant is het lid een weinig uitgefneden

,

waar onder het derde lid q. zig inplant, welke mede plat is

en aan de buitenzyde drie en aan de binnenzyde vier trapjes

heeft
,
welke naar de punt fmal toeloopen , en plat in een

regte kleine lyn eindigt. Op ieder trapje , en op het plat

lyntje, van onder, zyn medeftevigeborffcelhairtjes. Alle de
overige lievige hairen , die men aan de buitenzyde van de
knotsagtïge gedeelten der Voorpooten , en aan de agterzy-

de van de lintswyze omdraaijingen der Agterpooten aan de
eerde leden vind , zyn alle zeer lang , gelyk men in de af-

beelding ziet , en zyn alle wederom met zeer fyne hairtjes

omzet. Ik zoude bier meer waarnemingen op hebben kun-
nen doen ,

indien ik niet vreesde , dat het rnynen Lezeren
te lang zoude vallen.

De beweging om in het zand te kruipen
, was verbazend

vlug ; de vier voorde Pooten opende hy als een fchaar ,

die horizontaal geopend word , dryvende het zand naar de
zyden , doch zeer fchielyk , buigende met een het lichaam

op de tweede afdeeling nagenoeg regtdandig naar beneden.
Bdet de vier volgende Pooten fchepte hy als ’t ware ’t zand
weg, en met de vier laatde dreef hy zo veel zand weg,
dat hy in een oogenblik in het zand was , dus het my niet

oneigen voorkomt , hem den naam te geven van Zand -

Pijfebed (Onheus Arenatius De kleur was over het ge-

heel asgraauw , uitgezonderd een ligt geele breede ftreep
,

die van agter den kop tot byna op ’t einde zig vertoonde
;

ook zag men een weinig geel aan de randen van de achtfle

,

negende en tiende afdeeling. Gaarne had ik hem wat ge-

houden , of ’er ook in de huishouding iets voor my te ont-

dekken was , doch hoe voorzigtig ik het dier behandelde
,

het had dien zeiven avond geen magt meer om in het zand

te kruipen , en was den volgenden morgen, zynde den

8. july . dood,
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M yn Vriend , de geleerde Heer Baster, die

de deur geopend heeft van de nieuwe Waereld ,

waar in de Inwoonders nog weinig bekend zyn, namelyk

de Infe&en in het Zeewater , getuigt in het L Stukje van

zyne Natuurkundige Uitspanningen , bladz. 36, „ Indien ik

„ alle Infe&en had willen laten aftekenen , die my in het

5 ,
Zeewater voorgekomen zyn , zoude ik daar meer Ei-

3, guuren van hebben , als J o b l o t in zyn Ohfervations

Microscopiques ; alzo het getal der Zee - Infe&en oneindig

het getal der Zoetwater •Infe&en te boven gaat. ” Dit
M 2 ge-
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gezegde van dien Heer is geen grootfpraak , maar men kan
het uit de ondervinding bevestigen. Liet myne bepaal-

de tyd het toe , om ze allen te tekenen
,
welke ik onder

myne oogen kryg , men zou verbaast Haan over de veel-

heid en onderfcheidenheid in dezelve ; zy zouden wei aan

het algemeen door hunne fchoonheid niet voldoen ,
maar

wat baat zulks , want het is niet altyd goed , dat veel is

maar het is veel
,
dat goed is. Het kleinfte , eenvoudig-

He Dienje , van den Schepper gefchapen
, is volmaakt

goed, en met een Natuurlyke fchoonheid verfierd
, wel-

ke door de regte Liefhebbers , of Nafpeurders van de ge-
fchapene Wezens , altyd met hoogagdng en eerbied aan-
fchouwd worden. Tot zulk eene aanfchouwing nodig ik
wederom myne Lezeren

, terwyl ik hen voor zal houden
en afbeelden een fraai Diertje

, dat regtdreeks onder de
Zee - Kwallen van LiNNiEus behoort, waar van men in
myn VIL Stukje op hladz. 52. de Afdeeling en Rang

, en
op bladz . 5 <5 . liet Geflacht kan nazien.

Fig. 1. ziet men hem in zyn natuurlyke grootte , en
fig.

2 en 3. Herk vergroot.

De geheele omtrek van dit Diertje is nagenoeg halfklootfch
of kogel- vormig

, doch van onderen niet plat , maar hol
,

even als een gewoone Tafelbel : in dezen algemeenen om-
trek ziet men in beide] de figuren eene tweede

, die gelyk-
vormig aan den eerflen is; welke beide omtrekken zig ver-
tonen als twee op den anderen geplantHe Tafelbellen. De
eerfte omtrek fig. 2. a. bevat niets aanmerkelyks in zich ;

het is een vast flymerig lichaam , dat geen tusfehenruimte
laat tusfehen den buitenrand van den tweeden en van den
eerften omtrek , maar zig rondsom den tweeden omtrek
vast fluit ; is glad

, blinkend , en van een helder doorfchy-
nende parelldeur.

De
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De tweede omtrek onderfcheid zig zeer duidelyk by
b b , alzo dezelve wat donkerder parelkleur is , dan het

bovenfle van de Kwal. Deze zeide ik was hol , en ik be-

vond in het middenpunt van deze holligheid een lichaam ,

dat los hing , even als een klepel in een bel ; men ziet het

by fig

.

3. a

.

geheel , en by fig. 2. c. gedeeltelyk. ' Om aan

te tonen wat dit lichaam is , is my dit byzonder geluk te

(lade gekomen; namelyk-: zo als ik hem gevist hadde

,

plaatfte ik hem onder het Microscoop ,
en bevond , dat hy

tot zyn prooy gevangen had een zeer klein Vifchje , dat

zig zoo ver nog buiten het lichaam liet zien , als men
het- in

fig.
2. ziet : het was zeer levendig , toen ik het be-

fchoude , en men zag zeer duidelyk , dat het zelve lang-

zaam ingezogen wierd , welke inzuiging naar twee uuren
tyds volbragt was ,

en toen vertoonden zig het geheele

lichaam als in fig . 3. waar van b. de opening of mond is ;

en , zo veel ik heb kunnen ontdekken
,

is c. het Aarsgat.

Dit voedfelnemen was my een aangenaam gezigt , en (lel-

de my in (laat , om het waare gebruik van dit lichaam te

kunnen mededeelen , daar ik anders , op zyn best geno-

men > maar naar gegist hadde. Maar ook ziet men hier

uit , dat , hoe klein de Kwallen zyn , ze zeer fchadelyk

zyn voor de Vifch ; want naar de toeneming van de groot-

te der Kwallen * vangen zy ook grooter Visfchen. De
Heer Baster meld ons in zyn II. Deels 2 . /tukje van zyn
Natuurkundige Uitfpanmngen : „ dat ’er in den Zomer van

„ het Jaar 1762. by honderdduizenden van Zee-Kwallen
aan de Stranden te vinden waren ; de Visfchers hadden

„ hunne netten vol Kwallen, maar vongen geen Vifch aan

,, de Stranden.” Zyn £d. vraagt : „ Zoude nu deze

„ oneindige menigte van Kwallen > door hunne venynigè

55 en brandende eigenfchap , de andere Visfchen verjagen £

„ Of zouden zy
,
door hunne ongemeene veelheid , het

M 3 „ voed-
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i, voedfel , daar deze op gewoon zyn te aazen

, haar als

5, voor den mond weggehaald hebben ? ” Deze vragen 9

dunkt my, kan men voor gevoeglyk houden ; maar vooral
kan men ’er ten derden by doen , dat, door de menigte van
Kwallen , die de Visfchen ten voedfel gebruiken

,

?
er een

verbazende menigte van Visfchen verflonden worden
, ge-

lyk myne Waarneming van deze kleine Kwal bewyst: ande-
ren wederom , als kennende hun vyand

, vertrekken uit

vrees , en dus moet ’er op zulke plaatfen zekerlyk weinig
voor de Visfchers te vangen zyn.

Dit leert ons ten klaarften onze afhangkelykheid van
het eeuwig Opperwezen ; want indien het Hem behaagt

,

de voortteeling van zulke Schepfelen eens buitengewoon te

doen zyn , zo zien wy , dat wy aanflonds bepaald worden
in een der aangenaamfte dingen , die tot onze mondbe-
hoeftens behooren. Daarom heeft het Zyne volmaakte
Wysheid zo befchikt , dat deze Kwallen ook hunne vyan-

den hebben , en wel van de grootfle Walvisfchen tot deklein-

fte Vifchjes ; waarvan de Heer Kalm een voorbeeld aan-

haald op zyne Reistogt naar IS!oord- Amerika , ILTheill ,

bladz . 128. Zyn Ed. zag roode Kwallen aan de oppervlak-

te van het water
,
waar van Vifchjes van drie of vier dui-

men gaandeweg ftukken van plukten. Uit dit alles be-

fpeurt een opmerkzaam oog eene Allervolmaaktfte Wys-
heid , in het houden van de evenredigheid in de gefchape-

ne Wezens.

Maar laat ik voortgaan. By
fig. 3. lett. c. zag ik den ge-

floten mond , waar in het Vifchje was ingezogen : zonder-

ling was het doch
,
dat dit lichaam in het midden van de

holrondte der Kwal los hing ; van boven had het gemeen-

fchap met vier lichamen ,
die door middel van vier dunne

< bui-
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buizen ,
hun voeding uit de groote Mond of Maag trok-

ken , zo als men in fig. 2 en 3. ziet, welke ieder nagenoeg

in een vierde gedeelte van de holronde gedaante der Kwal
geplaatst waren ,

doch welks gebruik my onbekend is. —
De twee holronde gedaantens vereenigde zig te zamen van

onderen in een rand
,
die bruin flosagtig was , en een te

zamentrekkend vermogen had , echter zo niet ,
dat daar

door de holronde gedaante veroorzaakte ,
gelyk de Fleer

Raster waarnam in die Kwal , welke in het zoet water

van het Spaarne by Haarlem gevonden is ;
maar alleen zig

uitbreide en te zamen trok om van plaats te veranderen ,

zonder dat ik heb kunnen zien , dat hy onder het zwem-
men iets van zyne beivormige gedaante verloor. Deze
rand was in den omtrek bezet met 1 7 Rralen

,
doch won-

derlyk was het , dat ,
zo lang hy bezig was om het Vifchje

in te zuigen , hy niet meer dan drie Rralen uitRak , welke

nagenoeg in een gelykzydige driehoek Ronden ; doch zo

dra was het Vifchje niet binnen , of hy Rak alle zyne Rra-

3en uit ,
gelyk fig. 3. aantoont : de Rraaltjes uitgerekt zyn-

de ,
hebben door haar dikte aan den rand zeer veel gelyke-

nis naar een klein Slangetje , en dienden hem , om zyn
voed fel magtig te worden. De kleur van deze

Kwal , heb ik reeds aangemerkt , was gelyk een donkere

Parel , het bovenRe ligter dan het middenRe ; de vier lig-

hamen met den mond bruin wit

;

den rand wat donkerder *

en de 17 Rralen carmofyn rood , het welk aan hem eene

fchoone gedaante gaf. Ik viste hem den 13. July 1768.
j

TW E E-
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TWEEDE WAARNEEMING
/

VAN EEN

GROENE PISSEBED,

(0 N I S C US VIRIDIS.

)

G een der Pijfebedden , zo die tot heden toe befchreven
zyn , als de 15 foorten van Linn^eus, waar onder

die van Baster, Gr onovius, Baker, en andere
Schryveren , konden by de fchoonheid der Kleuren van
inyne PiJJebed , welke ik in myn IK Stukje , onder den
naam van Zee -brems, (jAjjlus XLarinusj) , befchreven heb ,

evenaren. Het fchynt of het geluk , in opzigt der kleu-
ren , ray te beurt valt

, alzo ik wederom myne Lezeren
een PiJJebed onder het oog zal brengen , welke zeer fchoon
van kleur is. In het zo evengenoemde IX. Stukje kan
men den Rang , het Gedacht , en de Kenmerken nazien

,

op bïadz. 72.

Fig. 4. ziet men hem in zyne Natuurlyke grootte
,
wel-

ke een vierde duim Rhynlandfche maat was. Fig. 5. ziet

men hem geheel vergroot : het lichaam beflond uit negen
Afdeelingen, waarvan de agtfle Afdeeling by aa aan ieder

zyde
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zyde drie punten en twee infnydingen heeft ; de negende

of laatfte Afdeling verdeelt zig in drie deelen , waar van

de twee uiterfte bh. Lanfetvormig zyn ; het middenfte c-

loopt Eivormig toe ; de twee uiterfte kunnen zig onder

het middenfte verbergen , waar door het zig als maar eene

Afdeling vertoont. Alle deze Afdelingen zyn van boven

verheven of rolrond. De Kop , welke men als de tien-

de Afdeling of rang zou kunnen aanmerken , is voorzien

by dd met twee pekzwarte oogen * die mn de zyden zeer

fraai aan het Dier geplaatst zyn ; zy is van boven verhe-

ven rond , en tekent van voren met eene fcherpe punt.

Men ziet hier ook twee aanmerkelyke Voelhoornen , wel-

ke met Leedjes ,
als die der Bok - torren

?
zyn } elf Leed-

jes vind men in ieder hoorn ,
en aan het uiterfte Leedje

vind men veele fyne hairtjes , waarvan drie de vooraaam-

fte zyn ,
gelyk men by ee. ziet. ƒ Zyn twee kleine Voe-

lertjes , ieder uit vier Leedjes beftaande. Dit Diertje had

veertien Pooten , ieder uit vyf geledingen beftaaade , waar

van de agterfte , die in het lichaam ingeplant is , de lang-

fte is : daar op volgen drie heele kleine Leedjes ; dan we-
derom een grooter 5 en eindigt in een ftyven , fcherpen

5

krommen Haak : alle deze Pooten zyn van onderen mee
ftyve korte hairtjes als doorntjes voorzien, gg. Zyn nog
twee kleine Pootjes ,

die maar één Lid hebben , en een
fcherpen Haak ; ik noem dezelve Pootjes ; evenwel kan ik

niet zien , dat zy tot lopen gefchikt zyn , want daar toe

komen zy in geen evenredige lengte met de anderen
,
we3-

halven ik het gebruik niet weet te bepalen.

Dit Diertje was over het geheele lichaam in de midden
geel , naar de zyden grasgroen , en even als fegryn Leder
gepunt of geftïppelt

9
met nog donkerder groene ftippen ,

gelyk men in de Afbeelding zien kan 3 en voor myn gezigt

veel
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veel werk was om het naa te volgen. De Pooten , bene-
vens de Hoornen , waren vuilder groen. Alle deze kleu-

ren gaven eene ongemeene fchoonheid aan dit Schepfel

,

dat vermeerderd word door deszelfs vlugge beweging.

Ik vistte het den 20. July 1768. en heb het nog eenige

dagen in het leven gehouden , doch niet zo langhals ik wel
gewenfcht hadde , om het een of ander van zyn huishou-
delyke wyze van leven te leren kennen.
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WAARNEEM INGE

N

VAN VIER

ZEE- DIERTJES.

EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN•PAREL - KWAL,

(MEDUSA P E RL A. )

In myn vorig XII. Stukje maakte ik eenige aanmerkingen

in opzigt van de menigte der Kwallen
,
en haare fcha-

delykheid omtrent de Vifch. By deze menigte mogen zeer

wel gevoegd worden de menigvuldige foorten , welke ik ,

by de reeds bekenden van Linnaeus , Baster en anderen

,

nog ontdekt hebbe , en waar van met deze Afbeelding nog
geen einde is.

Het onderwerp van deze Waarneming is wederom eene
zeldzaame Kwal , welke men by Plaat XIII. fig. i. in zyn
natuurlyke grootte , en fig. 2. flerk vergrootend afgebeeld

ziet Zeer fierlyk was dit Kwalletje aan zyn boyenzyde tot

aan a a ; het was een vast ,
flymerig , ondoorfchynend lig-

haam , dat Parel- kleur , en aan zyn oppervlakte , als met
kleine Pareltjes bezet was

,

het geen ’er in het zwemmen
een aangenaam gezigt aan gaf. Aan dit vaste lighaam was
een doorfchynende rand geplaatst, die aan zyn onderein-

de b als een geborduurde uitgefchulpte Lubbe was. Deze
rand verdeelde zig niet in agt infnydingen

, maar in agt zeer

fyne bruine ftreepjes , die aan het uiterfte van den rand in

N 2 een
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een rond lighaamtje , als een Tepeltje, waar aan een zwart
knopje was , eindigt

,
gelyk men by c. en de andere Te-

peltjes
, zien kan. Dit Rond zeer aardig en fraai aan het

Diertje. — In het midden van deze fraaije doorfchynende
rand zag ik een Lighaam ,

dat Rerk gefpierd en de Mond
was ; d. toont het zelve aan

, en heeft zyn inplanting in het

vaste ondoorfchynend lighaam ; het was niet bepaald rond 9

maar willekeurig , naar het Dier het moest gebruiken ; in

rust zynde
, was het zeer kort

,

en vertoonde zig als een
knobbel , dan wederom wat langer

,
doch langer als ik het

hier getekent heb , heb ik het niet gezien. Aan de onder-
zyde verdeelde het zig in zeer flerke grove Vezeldraden *

of Armen (*) , welke hem dienden om zyn Voedfel te

vangen. De kleur van deze Kwal was het ondoorfchynen-
de

,
gelyk ik reeds gezegd heb

,
als een Parel ; de door-

fcbynende rand met de mond ligt bruin. Ik vistte hem den
22. july 1768.

(*} De Heer Houttuin befchryft , in zyne Natuurlyke Hiflorie van
Linn^us, XIV. Stuk, bladz, 418— 420. een Kwal, welke door den Rid-
der Linnsüs zelf is waargenomen op zyn West- Gottbifcbe Reistogt , de-
welke draden heeft van een tot twee vademen lang , die zich als Zonneflra-
len uitbreidden ,

waarmede hy Hoorntjes en Schuipjes tot zyn voedfel vangt,,

gelyk men op Plaat Xll. fig. 4. van het gemelde Ruk zien kan.

TWEEDE WAARNEEM ING

VAN EEN

HERMIN B E R O E.

I
n myn XL Stukje , bladz. 89, 90 en 91. Relde ik myne
Lezeren voor een gladde Bero'è , met twee zeer lange

Armen , waar van ik het GeOacht onder den naam van

Klootdiertjes ( Volvoces ) befchreef , bladz. 90. Om niet te

lierhaaien , ’t geen men op voorfz. bladz. kan nazien , gaa

ik over tot het befchryven van dezen Kermin Bero'è , die

men op deeze XIIL Plaat , fig. 3* Rerk vergrootend afge-

beeld ziet. Zyne gedaante is byna rolrond ; de buitenRe
om-
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omtrek van het geheele Dier is Parelkleur , de tweede om-
trek was aan zyn rand by a ligt bruin ; op deze ligtbruine

rand Baat het Lichaam ingeplant by b , ’t welk van boven
in twee punten uitloopt , uit welker midden even als een

Buis voortkomt ,
die zig met den omtrek of rand van de

opening van het Dier vereenigd , gelyk men dit by c ziet.

Deze Buis vond ik even als die in myn vorige befchrevene

Beroë , hem dienende , om zyn voedfel in het lichaam te

brengen. Dit Lichaam was in veelen geheel
,
anderen ge-

lyk deze ,
gedeeitelyk Kerminverwig, dat een zeer fchoo-

ne gedaante aan het Dier gaf ; en deze kleur was een vaste

kleur , en was niet naar mate het Dier voedfel gebruikte ,

gelyk men in de Folypen ,
en in veele andere Dieren gewaar

word. Het is ook om die reden der vastheid van kleur

,

dat ik hem dezen naam gegeeven heb van Kermin- Beros.

Fraai was deze kleur in het water , vooral als men ’er ver-

fcheiden op een hol helder glaasje bragt
,
gelyk men by de

Microscoopen heeft; dan zag men ze als bloedroode zant-

jes of koraaltjes door het water zwemmen. In myn vo-

rige Beroë zag men niet dan twee zeer lange Armen , dog
in dezen 18. maar korte Armen , welke op den bovenrand
als tepeltjes ingeplant Bonden. Ik kan niet voorby deze
korte aanmerking te maken : hoe de zorg van de volmaakt-
Be Wysheid gaat over alle zyne Schepfelen , vooral om
ieder Schep fel in de mogelykheid te Bellen , om hun voed-
fel te bekomen ; daar toe zag men de vorige Beroë met
zwaare lange Armen ; het lichaam was , om die te beBuu-
ren, Berker met banden gefpiert

,
B welk deze niet heeft,

en heeft ze ook zoo Berk niet nodig , om dat zyne Armen
zo veel korter zyn. Dan ,

door deze kortheid zoude hy
zekerlyk moeten gebrek lyden , was dit niet vergoed door
hem , in plaats van twee , agttien te geeven , waar me-
de hy zo wel zyn voedfel kon bekomen

, als de vorige.
Zyne beweegïng was niet rollende. Ik vistte dezen met
verfcheiden anderen den 24. July 1768,

IN 3 DERDE
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DERDE WAARNEEMING

VAN EEN DIER ONDER DEN RANG DER

SLAKKEN of M O L L ü S C JE.

Naa dat ik een geruïmen tyd heb doorgebragt in het on-
derzoeken van de gedachten der Slakken , zo betuig

ik openhartig nog niet te weeten , welk pad ik betreden
moet, om deze Slak, welke ik mynen Lezeren voorzal
houden , regtftreeks onder zyn waar gedacht te brengen

;

weshalven ik eerst het zekere zal bepalen , alvorens ik my-
ne gedachten over de Gedachten zal mededeelen.
Dan ze behoord onder de Zesde Afdeling van Linn^us,

Vernies of Wormen genaamd , en daar in tot den tweeden
Rang , zynde de Mollufcs of Slakken . Van dezen tweeden
Rang zal ik de Kenmerken van twee Gedachten mededee-
len , om daar mede myne Worm of Slak te vergelyken.

liet 284. Gedacht van Linnjeus
, is het eerde , dat my

hier te ftade komt
,
en bevat in zig de Dorides of Zee-

slakken , waar van de Kenmerken , door den geleerden

Heer Houttuin, in zyn 14. Suk van zyne Natuurlyke
Hiftorie , bladz. 204. aldus worden opgegeeven. -— 9 , Het

Lyf is kruipende langwerpig , van onderen vlak : de
Bek hebben zy van voren onderaan : het Aarsgat van ag-

5? teren, met h airtjes aan den bovenkant bezet: twee hoorn-

s9
tjes of Voelers boven aan het lichaam , van voren met

55
gaatjes, v/aar binnen zy kunnen ingetrokken worden.”
Hier op volgt het 285. Gedacht, welke dat der Aphro-

ët£ of Zee - Rupjen aanduid ,
waarvan men de Kenmerken

in voorn. Stuk , bladz . 216. kan naazien : deze zyn dus:

99
Een Eirond, of ovaal kruipend lichaam, dat wederzyds

een menigte van pootagtige kwasjes heeft : de Bek aan
' \ eind is rolrondagtig , en kan ingetrokken worden : het

^ heeft aan den Bek twee borftelagtige Voelers of Baard-

„ jes.” — Op deze kenmerken verzoek ik de aandagt

mynei
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myner Lezeren , alzo deze de grondflag is van de vergely-

king , welke ik ftraks maken zal , naa dat ik alvorens eerst

den Worm zal befchreven hebben , waar van ik de gedaan-

te gevonden hebbe , in zyn natuurlyke grootte als fig. 4.

en vergrootend als
fig. 5.

De natuurlyke grootte is nagenoeg een agtde van een

duim Rhynlandfche maat ; de 5. figuur deed my zien een

lichaam , dat langwerpig was ,
maar agter wat puntig toe-

loopende ; de Staart plat , en waaijersgewyze uitgebreid ;

de Zyden wel in gedeeltens van ronden verdeeld, dog had

geene de minde infnydingen , naar was van boven eenvou-

dig rond , als de gevvoone Aard - Slakken, en van onderen

plat zonder Pooten , welke men aan den Staart a ten dui-

delykden gewaar word : by b is de Snuit , welken hy tot

aan cc kan intrekken , ’t geen hy by de minde aanraking

,

met een Penceel , als anders , deed. Ook kan hy ze nog
verder uitdeken , als ik ze hier getekend heb , het welk

men aan het oneven eindigen zien kan; evenwel, ’t zy dat

hy ze op zyn langde uitdak , zo eindigde ze domp. Zon-
derling was het om te zien , dat

,

wanneer hy deze Snuit

had ingetrokken , door die intrekking de twee deden d <k

zig vernauwde
,

tot tegen het middende bruine lichaam ,

waar door het voorde, of de rand van het Dier
, als gewa-

pend was. Deze Wapentuigen d dl zyn het voorde van
twee ronde

,
harder dan de Slak

,
zynde Lichamen

, die

over het geheele lyf been loop en , en eindigen juist aan de
beide punten van de waaijerswyze Staart , welke het ver-

mogen heeft, van zig ook eenigzints te kunnen intrekken,

waar door deze lichamen van haare boekdanden verloren ,

in eene nagen oeg regte lyn , zig by den anderen voegde ,

en 00 deze wys de Staart van agteren wapende. Een kun-
dig oog zal uit deze tekening gewaar worden

, wat deze
Wapentuigen uitmaakt. De voorde met dd aangehaald,
waren kórte zeer ftevige hairtjes, byna geiyk aan die, wel-

ke men aan de gronddennen van de Bekken der Vogelen
I 4 vind-

?
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vind, die onder het gedacht der Klawieren , als anders be*

hooren. Zy flaan zeer regelmatig plat 5 als de Vingeren
van eenes menfchen hand. De agterfle by e e zyn veel fy-

ner
,

niet zo lievig , en flaan boogswyze ingeplant. Zou-
de deze vier Uiteinden of Wapentuigen , niet veroorzaakt
worden door de uiterftens der Zenuwen

, gelyk de nagelen

van menfchen handen geformeert worden ? Voorts kan
men tusfchen die twee harde ronde Buizen maar even zien

een zeer ligte bruine doorlopende Buis , welke zig van ag-

teren by F van den anderen fcheid : van voren zou ik zyn
begin niet duidelyk gewaar worden ; deze dient hem zeker-

lyk tot de Spysverteering. De beweging van deze Worm
was aan de wanden van het glas plat voortgaande

, als een
Slak , maar los en vry in ’t water zynde , zonk hy niet op
den grond , maar maakte een kleine golfswyze beweging

,

waar door hy zig van de eene naar de andere kant van het

Flesje begaf, naar zyn welgevallen.

Hier mede eindige ik myne Waarneming , en ga over tot

de Vergelyking ; waar in ik vinde , dat deze myne Waar-
neming een Slak is , in zo verre , dat hy een langwerpig ,

doch van onderen plat lichaam heeft ; Bek en Oogen heb
ik niet kunnen ontdekken ; het Aarsgat is zeer waarfchyne-

lyk het zelve by de fcheïding van de doorgaande Buis , die

by lett. ƒ is , op welke geen hairtjes nog hoorntjes of voe-
lers op den kop zyn. Verder was zyn voortgang aan het

glas als een Slak , waar mede hy eindigde
, zonder meer

van een Slak te hebben.

Hy kwam ook gelyk aan de kenmerken der Rupfen, om
dat de zyden van het lichaam in gedeeltens van Ronden
verdeeld waren , en dat hy de Snuit kon intrekken naar zyn
welgevallen ; als mede dat hy rolrond was

,

hebbende twee
anmerkelyke borBelagtige Voelers of Wapentuigen , met

d d. aangemerkt. De golfwyze beweging in het water word

men wel eenigzins aan fommige Zee -Rupfen gewaar , dog
eigen-
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eigenaartiger is dezelve aan het gedacht van de Rirudines

( Bloedzuigers). Voorts heeft hy geen ovaal kruipend lig-

haam , met Pooten voorzien
3
het welk tot de kenmerken

der Rupfen behooren zoude.

Uit dit alles zie ik , dat hy van het eene kenmerk dit ,

en van het andere wat anders heeft ; waaruit ik dan van ge-

dagten zoude wezen , of deze Worm niet een overgang is

van het gedacht der Slakken tot dat der Rupfen ; doch de-

wyl de grenspaalen of aaneenfchakeling van de natuurlyke

Wezens zo nauw zyn , dat ze nauwlyks kunnen waarge-

nomen worden door de nauwkeurigfte Waarnemer; zoden-
ke een ieder in dit geval vry , en hy plaatfe dezen Worm 9

daar het hem gelieft.

De kleur van de ronde Snuit , de zyden van het lichaam

met de Staart , waren ligt Parelkleur ; den geheelen Rug
was ligt bruin , op verfcheiden plaatfen wat naar het rood

trekkende ,
wordende men in het midden die ligte Verteer-

buis gewaar ; de twee ronde harde Lichamen zyn donker

bruin ; de uiteinden of Borflelhairen waren zwart. Ik vis-

te hem den 25. July 1768. en heb ’er nooit meer dan deze

gehad.

VIERDE WAARNEEMING
V A N E E N

SLA KHOORN of HELIX

Een party Zeemos van een Visfcher uit Zee gekreegen

hebbende 9
vond ik by het onderzoeken derzelven ,

niet meer dan by geluk 9 alzo hy voor het ongewapend oog
onzigtbaar was , dit Slakhoorntje , welke men by fig. 6. fterk

vergrootend afgebeeld ziet. — Hy behoord tot de Zes-

de Afdeling van LinnjEUs, en daar in tot den derden

Rang ,
zynde de Tefiacea of Scbulpdieren , en het 328. ge.

ilacht
s
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dacht , de Helices of Slakhoprns , waar van de Kenmerken
zyn : Tefta Aperturd coar&atd Lunaru De Schaal met een

vernauwde Opening ,
Maanswyze. Dit gedacht word in zes

Afdelingen verdeeld, tot welks vierde Afdeling ik dit Slak-

je brengen zoude , welke de ongenavelde rondagtige zyn.

De gedaante der Schulp van dit Slakje is een afgebrooke

platte ronde gedaante, die groen is en ondoorfchynende ,

waarom ik niet kan denken , dat dit een even uitgekomen

,

of geboren Slakje is , want dan zou de Schulp doorfchy-

nend zyn ,
gelyk men in andere Schulpdiertjes (*) waar-

neemt ; maar liever geloof ik, dat dit Slakhoorntje zo klein

in zyn foort is. De Bewoonder van dit Hoorntje ver-

deeld zig in twee ronde , en van onderen platte Lichamen,

welke ook van vooren plat zyn ,
gelyk men by a zien kan.

Aan de eene zyde van het lichaam h ziet men een Rader-

tje ,
welke ik ,

hoe ik het heb nagefpeurt , aan de andere

zyde niet gevonden heb. De draaijende beweging van dit

Radertje maakte in het water eene zuiging , welke andere

Diertjes tot hem deed komen , om daar door zekerlyk zyn
voedfel magtig te worden. De kleur van het Slakje was
grauwagtig zwart. Ik nam het waar den 26. July 1768.

(*) De Heer Baster zegt in zyne Natuurkund. Uitfpanningen , I. Dee!

3. ftuk, bladz. 124. dat , wanneer men in de maanden Juny en July ,
op de

Mosfelbanken de jonge Mosfeltfes opgaart, en men dezelve in Zeewater on-

der het Microscoop brengt , men met het grootfte vermaak de klopping van

het Hart , de beweging der Ingewanden en Tong , befchouwen kan.

¥
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WAARNEE MINGEN
VAN VIER

ZEE - DIERTJES.

KERMIN BEROE SECUNDUS.

hans zal ik mynen Lezers wederom een Berde
der voorhouden , die , zo ver ik weet * nog on
de onbekenden is , zo als ook alle myne vorige,,

welke met deeze het getal van agt uitmaken
,

die , in het

geheel genomen , onder de Zee- Kwallen ,
en in het afzon-

derlyke gedeeltelyk onder de Beroë’s behooren ; en hier

mede zal ik vooreerst myne Waarneemingen omtrent de

Zee- Kwallen ,
in het jaar 1768. gedaan

, eindigen.

Myne eerfëe Waarneeming (Zie Plaat XIV. fig. 1.) is

dan eene Beroe, welke ik mede onder de gedacht - naam
van Klootdiertjes (Valvoces) plaatfe, en welke men op bladz.

90. kan nazien.

De veel vergrootende Afbeelding ftig. 1. deed my zien

een lichaam , dat van buiten parelkleur was , van onderen

by a. plat , in zyn omtrek meest rond , doch van boven
aan de opening vierkant ; binnen in het lichaam by b. ziet

men , als in de vorige van myn XIII Stukje , een bruine
rand , waar op het fpysverteerend lichaam by c. ingeplant

Haat ; dat even als in myn vorige , fraai kerminkleur was;
om welke reden ik hem ook de naam heb gegeeven van de
tweede Kermin Beroë. Hy vertoonde zig onder het Micros-
coop met gelyke fchoonheid als myn vorige. Van dit

gekleurde lichaam vertoonde zig naar de twee hoeken van
de bovenfte vierhoekige rand by d. d. twee halve Buizen ,

EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN

O 2
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dienende om zyn voedfel in het gekleurde lichaam te bren-

gen. De hovende rand
,
zeg ik , vertoonde zig vierkant,

vooral , wanneer hy op roof uitging ; dan , eenig voedfel

gevangen hebbende , maakte hy die twee hoeken dd. tegen

den anderen plat , waar door de buis geformeert wierd;

Voorts ziet men op ieder hoek eenen Arm geplaatst , die

aan haare inplantingen zig vry zwaar en knotsagtig vertoo»
nen : zy hebben een middelbaare lengte volgens myn laat-

ile op Plaat XflL en myn vorige op Plaat XL Ik heb
van deze Beroë onder alle myne vorige niet meer dan twee
gevonden , zo dat hy zeer zeldzaam is. Ik vistte hem,
den 28. July 1768.

TWEEDE WAARNEE MIN G

VAN EEN

ZEE-SLAK ( D O R 1 Sy

Daar is geen Waarneemer
, met het Microscoop

, of hy
zal moeten toeflemmen, dat, buiten al de vereifchtens

en moeiten , die tot het waarneemen behooren, zeer veel
geduld noodig is ; evenwel word het gaarne en met ver-

maak gedaan ; maar ik betuig
,
(en ik heb het mynen by-

zonderen overleeden Vriend, den geleerden Heer Job
Baster, mede horen doen,) dat als myn Waarneeming
geëindigd is , en de kenmerken van het waargenomene my
klaar voorkomen

,
my het dan altyd lastig valt

,
en ook

veel tyd kost , om het waargenomene , zo na doenlyk is ,

onder een gedacht te plaatfen. Ik merk wel , dat ’er en-

kele Natuurkenners zyn , die zig niet alleen niet willen

bemoeijen met de Gedachten , maar in hunne openbaare
Werken als den fpot daar meede dryven. Dan ik laat dat

voor dezulken
,
en ik denk met de meeste Geleerden ,

dat

men verftandig handeld , als men de gefchapene Wezens
naar
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naar zekere orde regelt , die best met hunne gedaanten

overeenkomen.
Ik heb my dan wederom de moeite gegeeven

,
om dee-

ze , voor zo ver my bekend is , nog onbekende Zee -Slak

onder een gedacht te plaatfen. Hy behoord onder de zesde

Clasfis van Linnjeus , en daar in tot den tweeden Rang
der Slakken , Mollufca genaamd

,
waar van de geleerden

lieer Houttuin de kenmerken dus opgeeft: Compofita

tentaculis five brachiis inftru&a . Het lichaam zamengefield en

met Sprieten of At'men voorzien. Verder behoord hy tot het

284^ Gedacht ,
bekend onder den naam van Zee - Slak ,

Doris , zynde de kenmerken Tentacula duo : Anus fupra pa-

ftica. Twee Hoorntjes , en het Aarsgat hoven aan het agterend.

Onder dit Gedacht , zeg ik , heb ik dezen Slak geplaatst *

en hem de gedacht- naam tot een eigentlyk naamwoord ge-

geeven. Men zal my mogclyk toevoegen , dat de hier bo-

ven genoemde kenmerken , zo van den rang als gedacht

,

niet veel voldoen aan de oppervlakkige grootte van deeze

Zee - Slak
,
by fig.

2. in zyn natuurlyke grootte , en by

fig. 3. vergrootend afgebeeld. Ik ftera dit toe : dan , de

foort- kenmerken van den Heer Houttuin zullen my
hiertoe te (lade komen, en beter tot de vergelyking dienen.

Gemelden Heere beeld ze dus af : — „ Het lyf is krui-

pende, langwerpig, van onderen vlak: de Rek hebben

5 ,
zy van voren onder aan : het Aarsgat van agteren , met

„ hainjes aan de bovenkant bezet: twee’ Hoorntjes ofVoe-

9 ,
Iers boven aan het lichaam , van voren in gaatjes

, waar

99 in zy kunnen ingetrokken worden.”
Met

(*) Ik heb in rayn achtfte Stukje op bladz. 62. een Slak befchreven on-

den naam van Zee -Slak , Moluska Marina ;
ik vond die Slak naar gedaan on-

derzoek aan geen kenmerken voldoende . evenwel fcheen hy my op dien tyd

het naast te komen onder de Titbys of Zee - Haas; dan ik heb op die kenmer-

ken nog nader onderzoek gedaan, en eindelyk ceji befiuït genomen, om hens

ouder dit geflachc van den zo even befchreeven Zee- Slak te plaatfen.

O 3
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Met de meeste dezer kenmerken zullen myne Lezeren
Zien , dat myne Slak overeenkomst heeft ; dus gaa ik tot

deszelfs befchryving over.

Fig. e. ziet men de natuurlyke grootte , en
fig, 3. fterk

vergrootend afgebeeld : by a. ziet men den Kop ,
die zig

in het aanzien als een Rupfen kop vertoond , evenwel niet

hard maar zagt ; zy is eenvoudig .rond ; ik heb ’er geen

Oogen aan kunnen ontdekken , en is verhevener dan het

lichaam ; trekt dezelve niet in het lichaam
,
gelyk de Aard-

slakken. Van onderen by b. ziet men twee Nypertjes ,

die zekerlyk de Bek uitmaaken. Verder is het geheele

Lichaam langwerpig
,
van onderen vlak , zonder Booten ,

gelyk aan de Aard - Slakken , doch de zyden zyn van voren

van den kop tot aan cc. onregelmatig, flosagtig, en heeft

aan wederzyden by dd. /ene inkeping; het ggterfte puntje

van c c. is harder dan het geheele lichaam. Óffchoon dee-

ze Zee -Slak zyn kop niet als de gemeene Slakken in het

lichaam verbergt , heeft echter het lichaam zelve het ver-

mogen van zich kort in een te dringen. Duidelyk ziet men
van ee. twee, voor zulk een dier, aanmerkelyke Buizen ko-

men , die zig van agteren by f. vereenigen , makende daar

één Buis , door welke den afgang by g. uitgeworpen word.

Deze Slak was niet als de Aard -Slakken meteen ondoor-

fchynbaare huid overtogen ; evenwel was ze niet geheel

doorzigtbaar , maar toch zo veel , dat men van boven ge-

deeltelyk de Ingewanden konde gewaar worden, gelyk men
in de Afbeelding van voren tot agteren zien kan

,
en in

myne Waarneeming gedeeltelyk is aangetoont. Zyn voort-

gang was aan de Slakken gelyk , zynde zeer traag. De
kleur van den Kop was donker parelkleur

,
over het ge-

ilede Lichaam ligt bruin ,
uitgezondert daar de Ingewan-

den geplaatst waren ,
daar was dezelve met de twee Bui-

zen zwartagrig bruin. Ik vistte hem den 29. July 1768. ,

en heb ’er tot heden geen meer dan deeze gehad.

DERDE
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DERDE WAARNEEMING
VAN EEN

ZEE - PISSEBED,
(O NIS CVS MAR 1 NUS).

1

I
k heb over dit Diertje lang getwyffeld

,
onder welk ge-

dacht ik het plaatfen zoude ; dan helde ik naar het ge»

{lacht der Monoculi (Water -Vlooijen ) , dan naar de Onisci

( PiJJehedden ) ,* tot welke laatfte ik my eindelyk bepaald

heb. Ik heb hladz. 7 2. de Rang en het Geflacht van dit

Jnfe& befchreeven ,
en daar aangemerkt , dat dit geflacht

in het Werk van den grooten Linn^us, in zyn 10. Ed.
het 241. was , doch in zyn 12. Ed. het 272 fte

. Maar ik

moet hier by alleen nog aanmerken, dat de kenmerken van
dit geflacht in zyn 10. Ed. eenvoudig worden opgegeevens

Corpus oratum : het Lyf ovaal

;

doch dat dezelve nader be-

paald worden in zyn 12. Ed. zynde Pedes 14. Antenna fe-

tacea corpus ovale ; 1 4 Pooien , de Sprieten horstelagtig
, het

Lichaam ovaal. Wanneer ik nu volgens de 10. Ed. myn
Diertje befchouwde ,

kon ik hem nergens
,
zo als het my

voorkwam, beter plaatfen ; want de ringswyze verdeeling

van het lichaam , en de buiging van het zelve , is vol-

maakt aan de Pisfebedden gelyk Ik weet wel , dat hy aan

de Kenmerken der Pooten en Sprieten niet voldoet , maar
nog minder voldoet hy aan de Water - Vlooijen , als heb-
bende geen Schulp ,

daar het lichaam in kan wonen
, ge-

lyk men aan de gemeene Water- Vlooijen , en aan die,
welke ik op Plaat 5. fig.

1 en 2. heb afgebeeld , ziet.

Deeze Pisfebed ziet men op Plaat XIV fig . 4. in zyne
natuurlyke gedaante , en fig. 5. vergrootend afgebeeld ;

het geheele lichaam heeft eene Eivormige gedaante , het

beftaat uit 1 1 ringen of afdeelingen
5 waar van de twee eer-

de
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11e de breedde zyn ; zynde a . de Kop
, K b. de twee

groote Oogen *, de overige buigen zig zo llerk , dat ze by»
na het onderde van den Aars kunnen brengen tot onder aan
den Bek of Kop. Verder ziet men den Kop verfierd met
een krans van fyne hairtjes ; en van de vierde afdeeling van
boven, ziet men, naar beneden, op ieder afdeeling een ffyf

bordelhair , met de eene meer
,
de andere minder kleine

hairtjes daar by , ’t welk ’er een fraaije vertoning aan geeft.

Onder de 11. of laatde Ring by c c. ziet men’er twee als

groote Tepels voortkomen , die met zeer lange hairen

voorzien zyn ; in het midden dezer Tepels ziet men het

zagter lichaam van onder de ringen komen , waar men by
d. twee fyne hairtjes ziet : ttisfchen deeze twee hairtjes is

het Aarsgat. Deeze Pidebed heeft 6 Pooten , waar van
de twee voorde tweel edfg

, en de overige vier vierledig

zyn ; aan de twee voorde ,
die zeer kort zyn , en flomp

uitlopen, ziet men by e e- als twee hoeken ofhaaken; zy
hebben fyne doch lange hairtjes. De vier volgende verdee-

len hun voorde lid in twee deden
,
welke aan ieder Poot

als twee fcherpe nagelen zyn. Aartig is bet , dat men op
het derde lid van de tweede Poot

,
en op de twee eerde

leden van de derde Poot als platte kuifjes van hairtjes ziet;

als mede ziet men aan de agterde Pooten , aan het tweede
voorde lid ,

zeer derke lange bordel* hairen. Alle deeze

hairen , zal een Befchouwer met my moeten toedemmen
,

dat een aangenaame vertoning aan het Dier geeven ; ook ge-

loof ik , dat ze tot een groot nut aan het Dier verdrekken

in het zwemmen , of liever dotende beweeging', die hy in

het water maakt , en gelyk was aan de beweeging van een

Zoetwater- Vloo ; doch deeze maakt veel derker voortgang.

De kleur van dit Dier was een vuil groen , en de Oogen
zwart. Ik vistte hem den 30, July 1768. en heb ’er nooit

mee r dan deeze gehad.
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f AARNEE MINGEN
VAN DRIE

ZEE - DIERTJES.
m SS

EERSTE WAARNEEMING
VANEEN

MUG-WORM van de ZINGENDE MUG»,

C CV L EX P I P IEN S. )

Deze Worm en Mug die daaruit voortkoomt, behoort

onder den zesden rang van den grooten Linnaeus ,

en is in zyn 10. Edit. het 224. Geflacht , in zyn

12. Edit. het 255. , en in beide geflachten de eerfte foort

,

bekend met den naam als hier boven, Zingendë Mug ( Cuiex

Pipiens). My dunkt ,
ik zie myne kundige Lezers ver-

wonderd, dat ik hier een Afbeelding geeve van dezen Mug-
worm : dan de reden hier van zal ftraks blyken. De groo-

te Swammerdam heeft hem reeds in den jaare 1669. in zyn

Biftorta generalis InfeBorum , in 4- uitgegeeven
,
en op pag.

110 enz. befchreven; zynde de Worm en Mug zeer fchoon
P 3 afge-
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afgebeeld op Tab. 2 en 3. (#). Dezelfde Worm en Mug
vind men ook in zyn Btblia Nature in folio. Tab, 31. figa

4 - 8. en Tab. 32. fig. 1 - 5 » CO» en befchryft zo de Worm
als Mug in zyn J. Deel

,
pag. 348 0» yen?, voor zo ver hy

het waargenomen heeft ,
zo nauwkeurig , als immer door

eenig Waarnemer kan gedaan worden. Evenwel fcheen

men het in die tyden niet eens geweest te zyn over den an-

gel van de Mug , die uit dezen Worm voortkomt , waar
mede hy men fchen en beesten fteekt. Swammerdam ver-

toonde die op voornoemde Tab. als een fcherpe Naald ,

die uit eene fchede te voorfchyn kwam; waarom deonver-
gelykelyke Ant. van Leeuwenhoek , wiens oogen byna
niets ontglipte, in den jaare 1688. deze angel nader onder-

zogt, en by een brief van zyne waarneming kennis gaf aan

de Kmnglyke Sociëteit te Londen , gefchreven den 24. Au-
gustus van gemelde jaar. Men kan dit in des grooten Mans
werken nazien, in zyn II. Deel , pag. 237 en verv. en op de
daar by zynde Plaat

, fig• 1-9. daar hy de afbeelding van
Swammerdam by de zyne plaatst, dog in de zyne ten dui-

delykften aantoond ,
dat den angel géén vast lichaam is

als

( a') De Heer Linnaeus fpreekt ook van die Werk in de m. Ed. van zyn
Syflema Naiurce , pag. 1002. Zo doet ook de geleerde Heer Houttuin , in

het 12. fbuk zyner Nat. Hiftwie , pag. 560. Beide Heeren wyzen hunne Le-

zers naa dit quario Werkje van Swammerdam , op Tab. 23. dan alzo ’er zo
veel Tabulo’s in het geheeie Werkje niet zyn , moet men die aanwyzing
van Linnaeus eo Houttuin voor drukfouten aanzien.

(b') Ik heb thans beide de Werken voor my leggen, en vin.de de plaa-

ten in beiden , betreffende de Mug , niet aan den anderen gelyk ; de Vleu-

gels der Mug van Tab. 3. in
(
bet -quarto, zyn alleen in haar omtrek verfierd

met zeer fyne hairtjes of plukntjes ; maar op de Aders of Zenuwen wor-
den die fchubagtige pluimkens

,
daar hy pag. 117. van fpreekt , niet afge-

deeld, dat zeker een gebrek in de plaat is ; dog dezelve worden in het folio

Werk des te uitvoeriger aangetoond.
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sits een fcherpe naald , maar dat het vier werktuigen of an-

gels zyn , die in één fchede befloten zyn , op die wyze , als

een degen in de fchede is, en dat de eene zyde van de fche-

de maar plat tegen den anderen aanfloot, zo dat men by de

minfle aanraking de degen, zonder ze uit te trekken, uit

de fchede had. Men moet verbaasd flaan over ’s Mans oplet-

tenheïd en over zyn hebbelykheid in het ontleden van zulke

fyne deelen. Hy zegt ook zelve : „ Zo iemand genegen

„ ware
,

in het waarnemen van den angel der Mugge , my
„ na te volgen ,

zo wil ik den zodanigen recommanderen,.

„ dat hy langmoedig is ; want de gezamentlyke vier werk-

tuigen of angels , die in gefchikte orde leggen , uit de ko-

3, ker te halen , en de koker te openen , heb ik veelmaal

agter den anderen te weeg gebragt ; maar deze werktui-

gen uit den anderen te halen ,
en die zodanig voor het

„ Vergrootglas te flellen , dat men die diftinB aan anderen*

3, kan laten zien , daar toe vereifcht geen kleine moeite.

5, Ik heb meer dan honderd Muggen daarom gedood , en

3, myne waarnemingen op verfcheide dagen moeten hervat-

„ ten ; want fchoon ik ze alle voor myn gezigt zag leggen

35 en ieder van dezelve voor een byzonder Vergrootglas

33 trachtte te brengen ,
zo is ’t my veelmaal gebeurd, dat,

3, terwyl ik doende was met het eene ; ik het andere uit het

„ gezigt verloor.
”

Met dit nauwkeurig onderzoek dagt dezen grooten Man

,

dat hy de zaak voldongen had ; dan , den onvermoeideii

Swammerdam hervatte wederom zyne waarneming , en

bevestigde niet alleen die van Leeuwenhoek , maar vond
vyf angels , en een buis , waar door ze het bloed , naa dat

de opening door middel van de angels in de huid gemaakt

was, inzogen. Hoe wys is God io alle zyne werken!

De
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Dg verdere Schryvers , die over dezen Worm en Mug
gefchreven hebben, zyn Goedaart, die in zyn II. Deeltje

over de In/e&en , pag. 84. van gedachten was , dat ’er een
foort van Muggen was, die haren oorfprong uit den dauw
hadden. (Wat denkbeelden worden ’er niet gevormd door
onkunde

! j De eerfte, die deze dwaling heeft weggeno-
men

,
en niet gronden van zekerheid gefield heeft , dat de

oorfprong van de Wormen der Muggen is, dat zy uit Eitjes

voortkomen , die door de wyfjes Muggen in het water ge-

legd ,
en dus als uit het water geboren worden, was eenen

doorgeleerden Heer Duissenus , Leeraar in de Gereformeer-

de Godsdienst te Saumur in Vrankeyk , die het zelve in zyn
Lusthof, in fteene bakken met water

,
had waargenomen

,

en aan den Heer Swammerdam heeft medegedeeld. De
Engelfche Hooke fchynt de eerfte afbeelding van de Mug-
worm gemaakt te hebben ,

welke door Swammerdam ver-

beterd is. Bonani heeft zig mede in het doen dezer waar-

neming bevlytigt. Ook meld de Heer Houttuin
,
dat ’er

nu dertig jaaren geleden , te Regensburg ,
eene byzondere

Verhandeling in het licht kwam , over de Muggen
,
door

Barth , die zyne waarnemingen by die van Swammerdam
en Blankert gevoegd heeft. Dan, alle deze Schryvers

,

zegt Houttuin, hadden deze waarneming zo niet uitgeput,

of den Ftanfchen Reaumur vond ’er nog veele byzonderhe-

den by te voegen
, in zyn byzonder Vertoog over de His-

torie der Muggen (c)

;

dan alzo ik dit werk thans niet by
de hand heb om het natezien, twyffel ik niet (ten minften

ik hoop het ) of deze waarneming zal beter fteek houden *

dan ik het wel in anderen by dien Heer gevonden heb (J).

In

( c ) H floire des Coiifins , dernier Mem. du Tomé IV.

Cd) Vooral in mvne Befchryving der Hemerobius , Gaasvlieg
, of den oor-

fprong
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ïn het Hoogduitfch vind men over dezen Worm en Mug
uitmunten de Werken van Schafeer, Ledermuller

, en

den Baron Gleichen, gezegd Rusworm. Ik zal inzonder-

heid het werk van Ledermuller , ’t welk ik thans voor

my heb ,
inzien (e). Hy noemt hem Schnackenwurm ,

op

pag. 154 , daar hy de Worm befchryft, en hem zeer fraai

afbeeld op Tab. 79. De Mug befchryft hy op pag. 167. en

noemt hem Schnackenmucke

,

en op Tab. 85. ishy zeerfchoon

vergrootend afgebeeld.

Dus ver heb ik de geleerde Schryvers over mynen Worm
op Plaat XV. fig

.

i en 2. afgebeeld, nagegaan *, indien ik

dit Werkje alleen voor Geleerden in de Natuurlyke Histo-

rie fchreef , dunkt my , dat ik gevoeglyk de befchryving

van dezen Worm zou kunnen voorbygaan , met maar aan-

wyzing te doen , in welke Werken
,
hier voor genoemd ,

men in den eenen beter dan in den anderen de befchryving

kon vinden ,
en ik dus alleen zou kunnen voldoen , met

aan te toonen ,
waarom ik hier een meerder befchreven

Diertje te berde breng. Dan ,
alzo ik voor het algemeen

moet fchryven, die de voornoemde Werken niet bezitten,

of dezen Mugworm niet kennen, zal ik hem befc-hryven met
alle kortheid die my doenlyk is; vooral, om dat ik van de

Mug te voren reeds voorname dingen heb aangemerkt.

In-

fprong der Parel- Wcrm^ met de daaruitkomende goudoogige Stinkvlieg
, kan

ipen myne vertaalde Noten van Reaumur nazien
,

als mede myn Vertaling ,

in myne befchryving Over de zesendertig- tengelige F'ogel- Lais ; beide Waar-
nemingen te zien in het X. Deel, 2. ftuk. pag.387 en verv. v an de Hollaad-

fcbe Maatfcbappy der TVeetertfchappen. Ook in myn derde ftukje van dit werk-
je ,

pag. 20. daar ik , om den Heer Reaumurs afbeeldingen en befchryvin*
gen niet te onteer cd, myne Lezeren naar zyn eigen Werk wyze.

£0 Ledermullers Mikroikopifcbe Gemüths und Augen* Ergöbung*

Q
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Intusfchen vind ik, dat de afbeelding van Ledermuller
( welk Werk ik dezen zomer eerst in liet Hoogduitfeh heb
gekregen) op Tab . 79. zo na aan myn afbeelding komt

,

dat ze
5
op weinige deden na, den anderen gelyk zyn

, en
beide onze afbeeldingen verfcheelen zeer veel van die van
Swammerdam. Mogelyk is de vraag van den Heer Hout-
tuin waar : Of

’

er geen verbastering of verandering in deze

Diertjes zou kunnen wezen ? of dat ze in een en dezelfde Land-

jireek in kleur zouden verfchillen ? Zo dit zo was , zouden ze
des* te meer verfchillen , in byzondere Gewesten van ons
Waerelddeel. Dan om kort te zyn , ik heb myne Worm *

die men op Plaat XV. fig. 1. in zyn natuurlyke grootte
,

enfig.2. fterk vergrootend, afgebeeldziet, aldus bevonden:

Aan de Kop a. ziet men twee zwarte Oogen , die ook
de Oogen der Mugge zyn ; ze is van voren en aan de zy-

den voorzien van fyne hairtjes; b. b. zyn de Voelhoornen,
welke ook de Sprieten der Mugge zyn; c. ishetBorstftuk,

dat aan de zyden een gedeelte van een cirkel is; van boven
ziet men ’er fraaije tekeningen op; het verdere lichaam be-

ftaat uit tien Afdelingen , die alle aan haare zyden met vry

zwaare zwarte hairen verfierd zyn ; over het midden van
deze afdelingen loopt een groote Darm

, die van agter by
d. zyn uitlozing heeft , en van voren op het borstfhik zig

in twee deden verdeeld ; op de 8. afdeling by e. ziet men
een langen hoorn ,

aan de zyden met fyne hairtjes bezet

,

van boven aan zyn uiteinde in verfcheiden fyne punten zig

verdeelende ; en dit uiteinde is het , dat hy aan de opper-

vlakte van het water houd , waar door hy de lugt inademt.

Het verdient zeer veel opmerking, dat de bovenzyde van

deze Buis befmeert is (als ik het zo eens noemen mag)
met een lymagtige (toffe

, waar op het water zig niet kan
vesti-
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vestigen , even als men aan de vederen der Watervogelen

gewaar word. Van den rand der 9. afdeeling komen lange

ftyve hairen te voorfchyn ,
waar onder men de tiende af-

deeling , die zig in tweën verdeeld, ziet. Hy is zeer vlug

In het zwemmen , flingerende zyn lichaam als een Visje

,

altyd met de kop na beneden, en de lugthoorn boven. De
kleur van dezen Mugworm was bruin geel (ƒ) ,

niet eenig

zwart getekent op het borstftuk ; de fpysverteerende Ruis

was veel bruinder dan de kleur van het lichaam ; de tien-

de afdeeling was byna wit ,
anders gezegt geen kleur. Den

31. July vistte ik deze met anderen, en na dat hy getekent

was ,
heb ik hem niet meer waargenomen.

Zie daar deze Worm befchreeven : om nu de waare re*

den te melden , waarom ik hem heb laten afbeelden ; is al-

leen , om dat ik hem in Zeewater vond , dat my vreemd
voorkwam, en zo veel my bekend is, nog niet was waarge-

nomen , ten minften in deze Gewesten. De Heer Kal m
verhaald , dat oude luiden onder de Zweden hem wisten

te zeggen , dat in vorige tyden aldaar veel meer Muggen *

(en dus ook de Wormen) geweest waren ; dat zy nog in

een ontzaglyke menigte , aan den oever der Zee , by het

zoute water omzworven ; en dat de genen , die hun in de

herfst des jaars 1748. toen Kalm zig in Penfylvanien be-

vond „ verontrustten , van een venyniger aart waren , dan

de gewoonen. Sedert ik dit gelezen heb , heeft het my al*

tyd leed gedaan , dat ik deze en andere op die tyd ge vistte

Wormen niet verder heb nagefpeurt: zy konden ook wel van

die venynigen aart geweest zyn

,

en mogelyk hebben die

Muggen een andere gedaante dan de gemeene Mug , die uit

Swam*

(/) Ledermuller zegt : Wie Gelbesglat.

0 Q a
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Swamnerdams Mugworm voortkomt , welke ik , toenikmyn
Worm vistte, dagt, dat het geene andere dan de gemeene
was , alzo ik Swammerdams Werken toen nog niet bezat.— Ik zoude verder het onderfcheid tuschen de Wormen

>

van Ledermuller , Swammerdam en my, in het befchry-
ven hebben kunnen aantoonen ; maar denke, dat het voor
het algemeen genoeg is , en kundige Lezers kunnen het in

de Werken zelve nazien , en zeer uitvoerig in de Natuur-

lyke Historie van den geleerden Heere Houttuin,

TWEEDE WAARNEEMING-
VAN EEN-

STEUR-GARNAALy
MET TROMPETSWY ZE O O GEN.

I n den Zevenden Rang van Linn^us behoord deze
Steur - Garnaal , en volgens zyn io. Ed. in het 239. en

volgens zyn 12. Ed. in het 270. Gedacht , onder den naam
van Cancer , Kreeft , waar van de kenmerken zyn : Oculr
duo , Pedes decem , Cauda inetmis : Twee Oogen , tien Poo-

ien 9 de Staart weerloos. Onder deze algemeene kenmerken
worden in dit gedacht geplaatst Krabben

5
Kreeften

, Gar-
naaien ,

Steur . Krabben , enz. waarom ik ook deze Steur-

Garnaal onder de tweede verdeeling van den Heer Hout-
tuin ,

zynde de Kreeften
,
gebragt heb*

Deze Garnaal is , zo veel my bekend is , nog door nie-

mand waargenomen ; het is een aartig en fraai fchepfeltje

Plaat XV, fig. 3. is zyn natuurlyke grootte, nagenoeg een

halven duim lang
; fig, 4, is hy fterk vergroot

j het gehee-

ls
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fe lichaam is rolrond , en verdeelt zig over het geheel in

tien afdeelingen , waar van de eerde afdeeling de Kop a*

is: dezelve komt my voor zeer fch-oon en verwonderlyk

in zyn deden te zyn ; zy verdeelt zig aan dezyden in twee

onbeweeglyke hoeken of punten , by bb. te zien, die met

fyne hairtjes verfierd zyn ; tuichen deze verdeelingen van

den kop ziet men twee Voelhoornen by c c. ,
die uit drie

deden en twee leden beftaan
,
waar tuflchen men twee le-

den gewaar word ,
die van voren by d. de gedaante van

zeer lange fchaaren hebben ; agter de fchaaren zyn drie le-

den ,
waar op de Nypers volgen , die als die der Kreeften

ongelid zyn. Maar dat het allerverwonderiykfbe is
,
waar

van ik tot heden geen weerga gezien heb , en niet geloof,

dat aan eenig Dier bekend is (g) , zyn de twee Gogen by

ee. ,
(taande op twee lange kokers of buizen, die ieder de

gedaante nagenoeg van een trompet hebben. In deze ko-

kers ziet men de Gogen geplaatst , niet op den buitenrand

van het opene der kokers
,
waar door ze daar een halve bal

of klootsronde gedaante zouden hebben ; neen : daar zou-

den de oogen te vlak gePiaan hebben , en niet beveiligt ge-

weest zyn voor alle* toevallen , die op die plaatfen gemak-

kelyk de oogen zouden hebben kunnen overkomen ,
waar

door dus het Diertje , op de minfte aanraking , van zyn

gezigt zou heben kunnen berooft worden. Men ziet dat de

alleen wyze Voorzienigheid ook zorgde voor dit Schepfel-

tje ,
en plaatite de oogen binnen de kokers, zo dat de ran^

den of buitenfte kokers , daar de oogen in (tonden, boven

de vlakte van de oogen waren, en zy dus beveiligt voor de
eerite

(g) Ik heb in myn Verzameling verfcheiden Krabben uit de West- Indien*

die, gelyk bekend is , de Oogen aan de toppen van de Kokers dragen • die al

vry lang zyn , dog ze komen by dit Diertje in geen vergelyking,

<1 3

*
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eerde aanrakingen: dat nog meer is, en ’t geen ik duidelyk

heb waargenomen
, is

,
dat de buitenranden der kokers een

zamentrekkend vermogen hadden , zo dat by fterke aanra-

kingen de randen zig toefloten en de oogen verborgen wa-

ren : de fpiertjes of zenuwtjes , die tot die zanientrekking

werkzaam waren , ten minden daar de cirkeltjes meede in

den anderen floten , zyn die geelagtige ftreepjes , die men
aan de randen by ff zeer duidelyk ziet. De oppervlakte

van de oogjes zelve waren in vakjes of ruitjes verdeelt, en
dus bekwaam om alle voorwerpen op onderfcheiden plaat-

fen te kunnen zien,. De beweging van de kokers was naar

welgevallen j ik heb gezien , dat het eene oog of koker in

een regte lyn met het lichaam vooruit lag, terwyl de ande-

re in die zelfde ftand of rigting agterwaarts lag, ’tgeen ver-

wonderlyk en fraai was om te zien. Gaarne had ik de by-

zondere deden van dit verrukkend Diertje willen waar-

neem en en vergrooten
,
dan de tyd ontbrak my toen, maar

ik ben verzekert , dat ik ’er fchoonheden in zou ontdekt

hebben ,
daar ’smenfchen vernuft opdaaren , en ze ondoor-

grondelyk zou gevonden hebben : ’t welk niet anders ,

dan tot roem van de allervolmaakte Wysbeid , kan ge-

elyen. De tweede Afdeeling , die de langfle is , bevat

aan zig tweeëntwintig Pooten , welke zig alle in vier leden

verdeden ; evenwel is ’er eenig onderfcheid tuflehen de 6

voorde en de 16 agterde Pooten. Alle de Pooten hebben

van voren een nagel
, twee middenleden , en een koker ,

die aan het lighaam ingeplant is : waar van de 6 voorde
kleine kokertjes hebben , die zig niet van onderen aan het

lichaam vertoonen
,
gelyk de afbeelding aanwyst , en die

ook over zyn geheel veel fynder zyn, dan de volgende 10;

Zy zyn ook alle aan het tweede lid
,

agter den nagel , met
fyne hairtjes voorzien ,

het geen de 6 voorfte pootjes

niet



mV £ K L ü 3 T I G I N G Ë N.

niet hebben. Alie deze Pooten beweegt hy zo fchielyk in

het loopeo , dat het niet mogelyk is , onder het ioopen een

poot onderscheiden te zien De vorige 6 Afdeelingen be-

vatten niets aanmerk ei yks ; maar de 9. Afdeeling is des te

fraaijer, en ftaataartig, hebbende een wat meerder eivormige

gedaante, tegen de 8. geplaatst, op welke men twee verhe*

veilheden gewaar word , die byna klootrond zyn. De ïo.

Afdeeling verdeeld zig in twee deelen , die hy vernauwde

en verwyderde naar welgevallen , even als de Garnaal zyn

ronde blaadjes aen zyn ftaart doet ; ze zyn van de 9. Af-

deeling met fyne hairtjes voorzien. Verder ziet men van

de 2. tot de 8. Afdeeling ingefloten
,
de Ingewanden met

de Buis of Darm, die zig onder de 9. Afdeeling verbergt,

daar den Aars was. — Dit Diertje ziet men ,
is door

den Schepper met geen harde fchaal overtogen , maar is

doorzigtig, met een dun Vlies overdekt, waar door het in

bedenking komt ,
of de alleen wyze Schepper daarom dit

Diertje niet met zo een verwonderlyk werktuiglyk gezigt

gefchapen heeft ;
om dat hy ,

wanneer hy door zyne vyan-

den van agteren aan zyn teder lichaam mogt aangevallen

worden , het aanitonds gewaar zoude worden , en hy dus,

door het fpoedig Ioopen met zyn 22 pootjes
,
zig door de

vlugt zoude kunnen redden ? Dit komt my zeer waar-

fchynlyk voor. De kleur van dit Schepfeltje was asgrauw
,

de Ingewanden met de Buis vuil geel , het halfrond der 00-

gen zwart. Ik vistte het den 1. Augustus 1768. en ik heb
5
er federt geen meer gehad»

DERDE

o
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DERDE WAARNEEMiNG
VAN EEN

DRAAD- WORM.
H et Wormtje , dat men by fig. 5, 6 en 7. ziet, behoort

onder het zelfde geflacht , van het geen ik op bl. 61 „

befchreven heb , ’t welk men daar kan nazien.

Dit Wormtje is zo wel , als het voorgaande , voor het

ongewapend oog onzigtbaar ; men ziet het hier op 'Plaat

XP- in driederlei flanden afgebeeld
; fig. 5. is al flingerend

door het water , a. is de Kop , en by b. ziet men een plat

zuigertje. By fig.
6. ziet men hem met dat zuigertje plat

aan de wanden , zo als hy by my in het flesje zat

,

vast

zitten, flingerende voorts het lichaam naar zyn welgevallen.

Fig. 7. is door een meerder vergrootend glas afgebeeld, en

men ziet , als hy op zyn zuiger vast zit , hoe hy hy zig in

een kan dringen. De Zuiger fchynt niet rond te zyn ; by

fig. 6. c. verdeeld hy zig eenigzints. Voorts heeft dit

Wormtje twee bruine banden , zo als men aan de Slangen

ziet. Het is een der ligtgevende Diertjes van het Zeewa-

ter 5
en was fraai om onder het Microscoop te zien , als het

met zyn zuigertje vast zat. Ik vistte het den 2. Augus-

tus 1768.
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WAAR.NEEMINGEN
VAN TWEE

ZEE - DIERTJES.

EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN

SLIK - PISSEBE Dy

(O N I S C U S LU T O SUS
.

)

Het gebeurde veeltyds by Natuur -onderzoekeren, dat

zy na het eene voorwerp zoekende ,
een ander

hun voor oogen koomt, zeldzamer dan het bedoel-

de , of iet dat geheel onbekent is : dit viel ook my geluk-

kig te beurt. Op den 1. van Oogstmaand des avonds ko-

mende langs een der gragten binnen Middelburg , by laag

water ? zag ik de (likken in dezelve , (lerk als met vuur-

vonkjes verligt : begeerig zynde om te weeten door welke

diertjes dit meest veroorzaakt wierd, liet ik my des anderen

daags wat van die (lik brengen , op welke ik met ongewa-

pende oogen
,
dog naaukeurig lettende

,
zeer kleine bewe-

gingen gewaar wierd , waarop ik wat flik in een \}o\ glas

onder myn Microscoop bragt. Ik zag my fpoedig verrast ,

door alderfchoonfte fchepzeljes , die voor my
,

en , zoo

veel als ik by andere Waarneemers heb kunnen nagaan ,

geheel onbekend waren. Met veel geduld ,
kreeg ik een

diertje
,

gezuiverd van het flik , op een zuiver glaasje ,

R 2 onder
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onder myn oog
,
en bevond de natiiurlyke grootte

, nage-
noeg een lyo of de twaalfde gedeelte vin een duim te we-
zen. Ik heb deeze grootte op Plaat XVI niet opgegeven

,

om dat het geen nut kan doen.

Dit diertje heb ik wederom onder de Pisfebedden geplaatst

waar van men het gedacht met kenmerken op pag. 72 en
nader op pag. 123 kan nazien.

Dit zonderlinge Schepzeltje ziet men dan op Plaat 16

Pig. i. van boven , en Fig» 2. van onder zeer Kerk afge-

deeld ; in een wonderbaare gedaante : van boven veel

gelykende naar een Schol of Bot ; plat
,
gelyk men in de

tekening ziet
, maar teffens zeer fchoon getekend en aar-

tig. De Kop a. a. fig . 1 en 2. heeft niet byzonders in zig.

By b. ontdekte ik een klein fpleetje , 'twelk ik voor de mond
zou durven houden, c. c, c. c. zyn de oogen die als platte

fchyfjes op de koppen geplaatst Kaan. Ik heb ’er geen
ruitjes of vakjes op ontdekt. Het lichaam heeft eene
eivormige gedaante , van boven by Fig 1. aan de randen
met Knobbeltjes. Even over de midden van het lichaam

ziet men vier aanmerkelyke Knobbels. Nog verder naa ag-

ter, by de inkcepingen van het lighaam, by d. d. ziet men
noch zes aanmerkelyke Knobbels. Alle deeze Knobbels
fchynen zeer helder, byna als doorzigtig. Verder eindigt

dit lichaam in een Kaart ; welke zig wederom in drie deelen

verdeelt, daar men op deeerKe afdeelingen by e.e. op ieder

vier Knobbels , en op de twee volgende afdedingen op
ieder twee Knobbels ziet, die in doorzigtigheid gelyk zyn
aan de boven befclireevene. Deeze Kaart eindigt aan zyn
twee zyden ,

ieder met vier borKelachtige hairtjes , welke

met nog fyner hairtjes bezet zyn. Iets zonderlings is "erop

te merken in deezen Kaart, dat by namelyk zig in twee dee-

len verdeelt , die in het midden door een vlies dat doorzig»

tig is 3 word t’zaamgehegt. Dit vlies gaat door tot in een
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gedeelte van het lichaam , daar het minder doorzigtig is :

niet zo ,
dat dit vlies altyd te zien was. Veeltyds plaats-

te het Diertje de twee zyden , die de Haart uitmaaken ,

tegen elkander, en dan vertoonden ze zig, als één lichaam.

Deeze geftalte had meest plaats als hy in rust zat , maar

wanneer hy zwom , makende een golfswyze beweging 9 kort

op den anderen , dan was de Haart uitgefpreid , en dan

boog het zig aan het lichaam , zoo als in de volgende af*

deelingen by FF.
Hier ziet men wederom een byzondere wysheid van dem

gr-ooten Schepper ,
die aan dit fchepfeltje dat vermogen

gefchonken heeft, waar door het met de Haart uittebreiden ,

nu met meerder magt en vlugheid het water doorfnyden

kan. Heerlyk Schepfeltje ! wie kan de wysheid van uwen
Formeerder na oogen !

Verder ziet men in het midden van het lichaam
,
byna

aan den Kop ,
een donkerbruine vlak , die de gedaante

van een Nier heeft ; men ziet die in
fig. 2. aan de agter-

zyde , dog niet zo flerk. Wat het nut hier van is , is my
onbekent. —

Voorts ziet men dat de huid of oppervlakte van 't li-

chaam zeer aartig is , en als ik het ergens by gelykenzou*

als of men een gedeelte van een Aard -globe zag ; met de

daar op groote en kleine Eilandjes.

Noch moet ik in acht nemen
,
de zwem - en andere voe-

ten
,
die men by fig.

2. onder aan het lichaam ziet. Aan den

kop zyn vier zwemvoeten , die zeer plat teggn den anderen,

geplaatst Haan , en agter de oogen ingeplant zyn , gelyk

aantoond. Van onder aan het einde van het lichaam
, by

het begin der Haart , by hh* 9 zyn maar twee zwaare zwem»
voeten , en elk van deeze zwemvoeten beflaan uit drie

leden : de overige agt , zyn geen zwem -maar grypvoeten*

als ik ze zo noemen mag
,
waar van de voorfle de kleïnfte

R 3 en
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en de twee agterfle en middelfle de zwaarfte zyn. Ze zy&
alle

, naar haare grootte , flerk genagelt ; en beftaan alleen

uit een nagel , twee leden , en een koker , welke in het
lichaam ingeplant is

,
en waar in het tweede lid zig beweegt.

Met alle deeze pootjes , liep dit diertje op het Slik al vry
(hel, en was door middel derzelven , ai vry fchielyk in de
Slik , waarom het my dan ook niet oneigen voorkwam

,

hem den naam van Slik-Pissebed ( Oniscus Lutofus

)

te geven. —
Noch ziet men by Fig. 1. en 2. Uit lange hairen , die

niet zeer Hevig voelden. De Knobbeltjes daar ik op de
bovenzyde van gefproken hebbe

, word men aan de andere
zyde ook eenigzins gewaar, dog niet zo flerk. — De
kleur was zeer ligt graauw met bruine flreepjes afgefchei-

den , het vlies tusfchen de flaart was ligt geel , welke kleur

doorging tot byna aan de nierachtige gedaante.

Deeze Pisfebed heb ik den 2. van Oogtsmaand 1768.

waargenomen : ik had ’er by die gelegentheid veiTcheiden ,

dog had ze niet lang levendig ; want in het water zonder
flik , flierven zy fchielyk

,
en met de flik , was het water

ipoedig bedorven , dus ik ’er niet lang nut van had.

Tot dus ver heb ik myne Lezeren vyf Pisfebedden be-

fehreven , die , ten minflen volgens myne gedagten , on-

der dat gedacht behooren; ik laat aan een ander over, om
ze te plaatfen naar believen ; ik zal ’er één in een volgend

Stukje myne Leezeren noch mededeelen , en hier mede
myne Waarneemingen omtrent de Pisfebedden eindigen.

Liet iiiyn beperkte tyd het toe , verder te onderzoeken
,

ik tw3'ffel ’er niet aan , of zou ’er zekerlyk nog meer on-

bekende vinden ,
’t welk ik van harten wenfche

,
dat een

ander Liefhebber opneeme.

TWEEDE
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TWEEDE WAARNEEM ING
VAN EEN

WEST - INDISCHE ZEE - SLAK.

Voor de eerftemaal gaa ik over , om een Zee* Infeiïf;9

buiten de Zeeuwfche Stroomen , te befchryven.

Deeze Slak wïerd van Esfequebo ,
in den Jaare 1765. ge-

zonden , onder veele andere Itife&en in Liguor ,
in de toen

fraaije Verzameling van Infe&en op vogt, van den Wel Ed.

Geftrengen Heer , Mr. Luix Massis, als toen Bewind-

hebber van de West - Indifche Compagnie. Naa het overlyden

van voornoemden Heer, is my het zelve door een der Erf-

genaamen , de Wel Eerwaarde Heer Breugel, Predikant

te Dordrecht ,
aangeboden , en door my in dank ontvangen

:

dus is het nu onder myne Liefhebberyen berustende»

De geleerde Baster heeft ons, in zyne IS!atuurkundige

TJitJpanningen ,
Zee -Slakken vertoont; de Heer Bom me

heeft zich daar in bevlytigt , in het 3. Deel van de Zeeuw*

fche Maatfchappy der Weetenfchappen : in dit myn Werkje heb

ik ’er drie befchreeven ; welke allen , zo van Baster ,

Bomme , als myne, uit ons Zeeuws Zee- water haaren

oorfprong hebben ; thans zal ik myn vierde en laatfte in

dit Werkje befehry ven, die de voornoemde West- Indifche

zal uitmaaken.

De natuurlyke grootte is nagenoeg drie vierde van een

duim. Op Plaat XVL fig< 3 en 4. ziet men hem van on-

der en boven fterk vergroot afgebeeld. Zyn gedaante is

wel niet zoo fraai , als die van den Heer Bomme
,
doch

teffens zeer zonderling , vooral van boven
, fig. 4» Aan

den Kop ziet men by a. a. twee kokers , in welks midden
de oogen geplaatst liaan. De omtrekken van de randen

der
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der oogen zyn met zeer fyne hairtjes vergierd. De Gogen
het vermogen hebbende van zig te kunnen intrekken

, zul-

len deeze hairtjes zekerlyk dienen , om het kwaad van de
oogen te weeren. h. Zyn twee wonderlyke groote Tan-
den voor zulk een fchepfeltje , welke men kan verwyden
en vernauwen ; ook geloof ik , dat het Diertje dit vermo-
gen in zyn leeven gehad heeft. Onder deeze Tanden, die

zich als twee Haane-fpooren vertoonen , ziet men by c.

twee Nypers ,
zekerlyk dienende , om eene prooi vast te

houden
,
na dat het met de tanden zal gevangen zyn. Dit

ilelfel ilaat op het onderfle platte lichaam , ’t welk aan de
rechter zyde , zo als het zich hier op de plaat vertoont

,

getand is. Aan de linker zyde is het mede een weinig ge-

tand. Agter den kop van dit lichaam , vertoont zich iets,

gelykende naar een Schild ,
dat van voren eene tekening

heeft ; op het midden vertoonen zich als twee Navels.

Naa de linker zyde, boven, agter den kop , ziet men als

een knopje ; en geheel aan de linker zyde is het lichaam

als by d- met dieptens , en dan wederom met verhevenhe-

den 9 het geen ’er eene zonderlinge tekening aan geeft, zo
als men best uit de plaat zelfs zien kan. Het agterile ge-

deelte van het lichaam e. e. befchryft eenen anderen cirkel,

en is zeer zagt. Aan de agterzyde by fig. 3. ziet men by
&. de Mond , en verder vertoont zich het geheele Onder-

lyf als een platte Zuiger , die fpieragtig naar het midden
zamentrekt. Over de koleur is in dezen niet veel te oor-

deden , wyl ze zekerlyk door het vogt de levende fchoon-

heid zal verloeren hebben ; zy is voor het tegenwoordig#

vuil bruin.

De clasüs en rang der Slakken heb ik op pag. 62 . me-
degedeeld ; verder laat ik het aan de Liefhebberen over,

om deeze onder een geflacht te plaatfen ,
naar hunne ver-

kiezing.
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WAARNEE MINGEN
VAN VIER

ZEE - DIERT

EERSTE WAARNEEMING
VAN EEN

AGAAT-PISSEBED.

Volgens myne gedaane belofte in myn vorige 1 6. ftuk-

jé 9 bladz. 146. beloofde ik myneLeezers nog één Pisfe-

fo^meede deden, en daar meede myne waarnemingen
omtrent de Pisfebedden eindigen. Het was deeze , die ik

onder het oog had , en die onze aandagtige befchouwing
dubbel, waardig is. Plaat 1 7. lig- 1. ziet men dit fraaje

Diertje , in zyn Natuurelyke grootte , en Fig . 2 fterk

vergroot afgebeeld. Het geheele Lichaam is van boven
zeer fraai geteekent , als met kleine Heeilerjes of takjes ,

gelyk men in het Agaat ziet
,
waarom het my niet

oneigen voor kwam hem den naam van Agaat Pisfebed te

geven ; dit Lichaam is ovaal rond. De kop a . is voorzien
met twee

,
voor zulk een diertje al vry groote , oogen

lb ,
die in Ruitjes of vakjes verdeelt zyn ; ze zyn zwart

van kleur , van voren by cc . ziet men twee aanmerkelyke
en twee kleinder voelhoornen ; de twee groote ftaan s

onder de kleine
,
aan den kop in geplant

, waar van men
eerft ziet twee dikke knotsagtige leeden: van daar een lang

S dun
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dun lid : Verder beftaan dezelven uit eenentwintig kleine

leedjes en eindigen met een fcherpe punt; alle de leeden

en ieder klein lid , is verfiert met fyne borftel hairtjes ;

de twee kleindere voelhoorntjes ftaan op de zelfde plaats

in geplant gelyk de groote; zy beftaan, ieder, in het geheel,

in vier leden , waar van de twee eerde mede dik knotsag-

tig zyn , en even als het lichaam , geteekent ; de twee
volgende zyn langer , en de vier overige kort , en aan het

uiteinde zynzy fcherp: Deeze Voel hoornen hebben veel

overeenkomt: met die der Boktorren ; ja ik zou durven
zeggen ,

dat zy ’er meede gelyk (laan. Doch mogelyk zal

men my tegenwerpen , dat de Voel hoornen der Boktor-

ren , niet voorzien zyn met borflel- hairtjes ; dit is over

het algemeen v/aar : maar dit is ook waar, dat ik, in myne
verzameling, een Oranje en Zwart bonte Boktor bezie,

die de Sprieten of hoornen zeer (lerk met borftel- bairen

voorzien heeft
,

die meede een Oranje en Zwarte kleur

hebben
,
even als de bok. Ook heb ik eenige Jaren ge»

leeden
,

in het uitmuntend Kabinet van zyn Doorlugtige

Hoogheid , in V Haage , zulk een Boktor gezien Zo zeld-

zaam evenwel , als dit onder de Boktorren te vinden is ,

fchynt het ook onder de Pisfehedden te weezen
,
naardien

dit de eerfte is , die ik daar meede voorzien vinde. —
De kop a. ziet men in de Plaat by d. d. dat zig een fchel-

ding van het lichaam maakt ,
in de midden met een inkee-

ping , en verder ziet men dat fchoone gedeelte van het

lichaam , dat zig zo fierlyk met zyne teekening vertoont

,

zonder afdeelingen. Verder verdeelt zig nog het lichaam

in 6. Afdeelingen , die als zo veele ringen zig vertoonen :

ieder ring is naar de zyden met fyne ftreepjes , en in het

midden gehippeld of als gepointeerd , het agterfte of laatfte

lid e heeft de gedaante als een half Ei
,

plat en verdeelt ;

doorzigtig ; van boven naar de ringen eenigzins geftippelt;

aan zyn uiteinden met ftyve borftel - haften voorzien»

Door
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Door en onder dit laatfte lid , ziet men vier als platte

blaadjes gelyk men aan de Garnaalen , Kreeften enz. ge-

waar word, Zy fchuiven plat over den anderen
,
en ver-

toonen zig veeltyds als met het laatfte lid maar één lid

iiitmaakende , vooral als het Diertje in rust is. Bit aartig

Schepfelje heeft zes loop en twee zwem Pootjes ; de zes

loop Pootjes zyn alle genageld , en beftaan ieder uit drie

leden, éénzwaare Koker, die van onder aan het lichaam is

ingeplant , en nog twee mindere leden , dan de twee agter-

fte Pootjes , die uit geen leden beftaan , en nergens be-

weegbaar zyn , dan aan hunne inplanting. De vier afdee-

lingen die men aan ieder Poot gewaar word , zyn geen
leeden, maar eenvouwige verdeelingen of inkeepingen. —
De kleur van dit Diertje was ,

naar de zyden , graauwag-

tig
,

en in het midden meer naar het melkwit ; hier op
ziet men in het zwart , die aarcige geteekende kleine tak-

jes , die een zeer fraai aanzien aan het Diertje geven.—
Het was zeer vlug in zyn beweeging opde oppervlakte van
het water , even als dat zwarte zoetwater Torretje ; ik

vistte hem den 4. van Oogstmaand 1768 , en door hem
dagelyks versch zeewater te geven , had ik het genoegen ,

van hem nog negen dagen, in het leeven te behouden , in

welken tyd hy geene de minfte gedaanteverandering on-
derging , maar ftierf zoo ais hy hier geteekent is. Uit de
mam van Pisfebed zien myne Leezers , dat ik dit Diertje

wederom onder dat geflacht geplaatst heb , dat men op
pag. 72 en nader op pag. 123 kan nazien. —

Hier meede heb ik dan myn zesde Pisfebed befchreeven ,

welke allen tot nu toe (zo veel my bekend is^) door niemand
zyn waargenomen; en dewyl het Ryk der gefchaapen wezens
onuitputbaar is voor het onderzoek , zo is het met de
meeste waarfchynlykheid te vermoeden , dat ’er voor een
naauwkeurig onderzoeker , nog oneindig meer foortgelyke

Diertjes waar te neemen zyn , het geen ik hoop
, ( alzo

S 2 myn
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myn beperkte tyd my zulks verbiedJ dat door een ander
zal agtervolgt worden. —

#

TWEEDE WAARNEEMING.

Z E E-f ATER-LUIS,
k heb in myn vyfde Rukje een Zeewatervloo beichree-

ven , waar van men het gedacht op pag. 36 kan na-

zien
; onder dat zelfde gedacht behoort ook deeze Water-

luis , weshalven ik de befehry ving van het gedacht , hier

met ftilzwygen kan voorby gaan. —
Dit Luisje was maar even voor het bloote oog zigtbaar ,

en dus van geen nut om het in zyn waare grootte te ree-

kenen. Fig. 3. ziet men het, fterk vergroot, afgebeeld; de

gedaante is dusdanig : De Kop a pronkt met twee

zwaare hoornen , die voor zo verre ik dezelve heb kun-
nen nagaan , zonder leden zyn ; zy fcheenen my toe uit

een hoorn - agtige wezen te beftaan , ten minften voor een
zeer fyn mesje waren zy eenigzins hard ; aan de voorzyde
waren ze met harde ftyve borftel-hairen verderd

, daar de
uiteinden van de hoornen ook meede uitliepen ; het kopje

was byna klootrond , waar aan twee oogen duidelyk te

zien zyn by b b . , het lyf heeft eene aangenaame teekening,

is in agt afdeelingen verdeelt , en is over het geheel korst-

agtig ; het laatfte of agterfte deel heeft eene zeer nette

evenredige teekening, en is voorzien , aan de hoeken
,

met twee zeer ftyve , borftel-hairen ; de agterfte waren wel

langer maar niet zo ftyf ; voorts had hy zes zwemvoeten ,

die met borftelagtige- hairen eindigden. De kleur is over

het geheel vuil wit

,

over het midden met een Citroen-

v A -N DE GEHOORNDE

geele
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geele flreep , zo als hy ook eenigzins naar de zyden en

rondom de oogen die kleur heeft ; zyn zwemmen was zeer

eenparig , en had goeden voortgang , zonder dat men byna

het Diertje zag bewegen. Dit Luisje heeft veel overeen-

komst met de Zoetwater «Luis die Baker befchryft in zyn

Werk over het Microscoop^ , bh 395 en 396. dan het is te

algemeen bekend om ’er iets van te zeggen ; alleen breng

ik het hier te berde , om dat het onderfcheid der kunne

van het Zoetwater Luisje hier in beftaat

,

dat het Mannetje

ontbloot is van zekere Zaadzakjes , die aan deze Zeeluis

ook niet te zien zyn en daar entegen hebben de Wyfjes

('Zoetwater- LuisjesJ aan wederzyden van hetagterfte ge-

deelte des lichaams een Lijerzak hangen ; dus de kunne van

die Diertjes ten klaarden te onderfcheiden is , zo dat , in-

dien ik , uit gevolgtrekking , van myn Zeeluis zoude mo-
gen redeneeren , ik dan ook zou moeten zeggen , dat deze

Zeeluis een Mannetje was

,

wyl hy niet had die Zaad of

Eijerzakjes. Ik' vistte hem den 6. van Oogstmaand 1768.

en had hem maar twee dagen in ’t leeven,

DERDE WAARNEEMING,
VAN EEN

Z E E - R UPS.
I

n myn 13. Stukje befchreef ik een Diertje ? waar van

ik niets durfde bepaalen, of het onder het gedacht der

Slakken
,
of onder dat der Zee - Rupfen behoorde ; de

kenmerken van beide de gedachten (lelde ik myn kondigen

Leezers voor ,
en ,

naa myn Slak daar mede vergeleken te

hebben 5 gaf ik als eene bedenking op , of die Slak niet

wel een overgang was tot het gedacht der Rupfen. En
waarlyk op de keeper bekeeken , worde ik thans ,

door het

befchouwen van deze Zee- Rups, nog meer in dit denk-

S 3 beeld
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beeld bevestigt ; maar ik zal eerst voortgaan om deeze
Zee - Rups te befchryven

,
alvorens ik de overeenkomst

tusfchen verfcheide deelen van de op Plaat XIII. Fsg. 5.

befchreeven Slak met deezen Rups tegen den anderen ver-

gelyk : Heilig zeg ik dat dit een Zee - Rups is. Dus be-

hoort hy onder de zesde afdeeling van Linn^üs, Vermes
of wormen genaamt

,
en is het 285. gedacht , zynde dat

der Aphrodit<z of Zee - Rupfen
,
waar van de geleerde Heer

Houttuin, in zyn 14. Huk van de Nat. Historie , bladz.

2.16 de kenmerken aldus opgeeft
: ,, Een Eirond of ovaal

,, kruipend Lichaam , dat wederzyds eene menigte van

,, pootagtige kwasjes heeft : de Bek aan ’t eind is rolrond-

„ agtig , en kan ingetrokken worden : het heeft aan den
Bek twee borHelagtige voelers of baardjes”.

De natuurlyke grootte van deeze Zee - Rups was niet

genoegzaam, om ze aftebeelden, dus men hem
fig, 4. Herk

vergroot afgebeeld ziet ; zyn lichaam hedaat uit tien ver-

deelingen zonder de Kop a ,
en het agterHe gedeelte b\ het

voorHe gedeelte (zo als ik ’t liever wil noemen , want het

heeft weinig of geen gelykenis naar een Kop ) of Kokers,
kan hy uitHeeken , zo als men hem in de afteekening

ziet

,

maar kan het ook geheel intrekken ,
zo dat men ’er

niets van gewaar word ; en in dit laatde geval voegen zig

die twee borHelagtige voelers of baardjes c. c. by den anderen,

waar mede deze Rups van voren , als gewapend is. Aan
deze intrekkende Koker ziet men by d nog een klein leed-

je , waar aan ,
van onderen , een klein haakje is , dat zig

Daarboven eenigzins omkromt, en het is wel waarfchynlyk

,

dat dit haakje dient om zyn voedfel vast te houden. —
Van de tien verdeelingen des lichaams zyn de twee voorHe
en het agterHe tiende deel voorzien met ieder twee

,

als

gedoomde of getakte , Pooten , en de overige zeven ver-

deelingen hebben ieder vier zulke Pooten boven elkander ?

waar van de kleinHe de onderHe zyn ; ik noem ze Pooten

,

om
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om dat ik ze bet Dier , in zyn voortgang meede heb zien

bewegen : maar mogelyk zyn het niet anders dan takken ,

die op ieder platten zuiger , daar hy , van onderen , zyn
voortgang meede maakt * ingeplant ftaan. Op veele van
de West-Indifche Aardrupfen vind men ook zulke takken:

om dit te beflisfen heb ik veel moeite met onderzoeken ge-

daan , maar de dood van het Diertje verrastte fny te ichie-

lyk , om het zeker te kunnen bepalen. Van agteren aan de
tiende afdeeling , by e ziet men een plat doorzigüg deel ,

het welk
,
aan zyn randen , met korte ftyve borfteMiairen

,

* die na beneden gekromt ftaan , versierd is ; het is met dit

deel als met veele anderen
, daar men het nuttig gebruik,

waar toe het de Schepper gegeeven heeft , aan deeze
Rups niet weet , of het zou moeten dienen ter dek»
Iring van het aarsgat

,
dat men , door dit deel , by F ziet

,

en dat waarlyk zeer aanmerk elyk is. De voortgang van
deeze Rups was , als die der Rupfen , verzettenderwys ,

en niet ftrykende als de Slakken ; de kleur was , in zyn
midden , aschgraauw , naar de zyden vuilgeel en bruin. —

-

Nu ftaat my nog iets te zeggen , waar in de Slak met den
Rups overeenkomt : de Slak heeft juist dezelfde Koker of
Buis, die de Rups heeft ; trekt ze in het lichaam, en is daar
meede gewapend , als de Rups , met twee fcherpe voelers
of baardjes; de afdeelingen, die de Rups heeft, heeft de
Slak ook ; maar hier houd ze op een Rups te zyn , en
heeft vervolgens haare verdere deelcn , die tot een Slak
behooren. In myn 13. Stukje maak ik dezelfde vergely-
king uit de kenmerken der Rupfen en Slakken ; nu heb
ik het genoegen van twee voorwerpen

, een Slak en Rups
zelve , tegen elkander te vergelyken , en ik vinden ze
gelyk te ftaan met myn vorige aanmerkingen

, weshalven
ik nogmaals zegge

,
dat ik myn voomoemde gevoelen

hier nader bevestigt zie.

VIERDE
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VIERDE WAARNEEMINGEN,
VAN EEN

ZEE-DIERTJE,
Dit Schepfeltje behoorde onder die allerkleinfte Diertjes,

die men in het gemeene Sloot - hooy - en ander wa-
ter vindt ; zoo is ook het Zeewater vol van zulke kleine

Diertjes ; ze zyn zeer moeilyk onder het Microscoop te

brengen , dewyl ze byna nooit Uil zyn in het water. Een
waarneemer mag het zig als een geluk rekenen , als hy
zulk een Diertje bepaald onder het glas kan geplaatst

krygen; maar het’er onder hebbende, dan zyn ’ervoor een

oplettend oog , de VVysheid en Heerlykheid van zynen
Maker , zeer duidlyk in te ontdekken , en dezelve blinken

ook in dit Diertje ten klaarden uit. Het is verdeelt , be-

halven de Kop , in elf afdeelingen ,
die aan de zyden ,

verpierd zyn met lange hairen , zo als Fig. 5. daar ik het,

zeer flerk vergroot heb aangetoont. In de Kop a zag men
twee bruine vlakjes , als twee oogjes ,

daar ik ze evenwel

niet voor heb aangezien , dewyl , als men het Diertje aan

de onderzyde zag ,
men dezelfde vlakjes gewaar wierd ;

voor het overige is het eenvouwig rond, verbazend vlug in

het zwemmen en zo ook in het rond draaijen, zo dat men
fomtyds niet wist of men zyn boven of onderlyf zag. Het

was ook een der ligtgeevende Diertjes : als men den fpie-

gel van het Microscoop zoo plaatfte , dat het voorwerp maar

aan ééne zyde het ligt ontfing , dan was het fchoon om
te zien ,

want dan zag men ,
als kleine vuurvlammetjes

,

op een byna donkeren grond , door den anderen zwem-

men. De kleur is , op den dag fchoon Citroen - geel.
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f aarnee mingen
VAN TWEE

ZEE - DIERTJES.

EERSTE WAARNEEMING
VAN E E N E

LANGWERPIG-VIERKANTE
ZEE- KRABBE.

V oor dit laatfte XVIIL Stukje , verkoos ik deeze

twee zeldzaame Krabben mynen Leezeren voor te

houden.

Het geflacht der Krabben ,
heeft den grooten Linisleus,

by den anderen begreepen ,
men kan de kenmerken daar

van zien in myn 15. ftukje bh 136. Ik gaa ter befchryving

van dit Krabbetje over.

In den Jaare 1768, kreeg ik van een Visfcher een goe-

de voorraad van Zee -wieren , welke ze met de netten had-

T dm
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den opgehaald , en voor my ineede gebragt

, onder
welkers naauwkeurig onderzoek, ik in het zelve dit klei-

ne Krabbetje vond. De natuurlyke grootte was nagenoeg
gelyk aan een Tarwgraan. De kleinheid van dit Krabbetje,
deed het my nader befchouwen , en bevond het met het
Microscoop zo als men het PLi&.fig. i. ziet. De gedaante
kwam my zo zeldzaam voor , dat het my goed dagt , om
het te laaten tekenen. Op het eerste aanzien , dagt ik ze-
kerlyk dat het eenjong Krabbetje zou weezen, maar by nader
onderzoek kon ik zulks niet geloven , dewyl ik het zo hard
bevond als eenige gewoone groote Krabben ; en dus befloot
ik , dat het in zyn foort zulk een klein Krabbetje moest
wezen. En wat de gedaante betrof, kon ik my niet te bin-

nen brengen , by eenig Schryver, zulk een gedaante afge-

beeld of befchreeven gevonden te hebben. —
Het

(0) Ik heb verfcheide raaien nog al gelukkig geweest , om op foortgely-

ke wyze wat te bekomen : Zo heb ik'eens van een Oost -lndifch Schip

,

dat op de Reede Rammekens gelost wierd , gekreegen de by Rujvjphius
bekende Locujla Marina , of by Linn^üs de Homarus. Hy zat aan den
bodem, van het Schip , dat over China t’huis kwam , enhy kwam door het
losfen boven water , verward in een groot gedeelte Zee -gras en Wier ; hy
was compleet , na dat ik hem daar uit gered had , en ik hield hem nog ee-
nige dagen in een groote tobbe met Zeewater levendig ; zyn Lichaam had de
lengte van 7 en een halve duim Rbynl. maat. *— Eeös heb ik van de
Kaap de Goede Hoop gekregen, in een ledige ftoops Fles, twee levendige Spin-
nen ,

Man en Wyf, die men onderweg met lnfcften had gevoed. En voor-
leden laar heb ik door de hand van mynen byzónderen Vriend, den Wel Ed.
Heer L. Bomue, Directeur van de Commercie -compagnie , bekomen het Wyf-
je van de groote Spring - Bok - Tor

,
afgebeeld by Juffr. M. S. Merian, in

fol. en in het Werk van den Heer Voet in 410. over de Torren Zy was
van Surinamen levendig te Middelburg gekomen, zo als zy my ook ter hand
gefteld wierd.
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Het hovende fchilt, ziet men
, beftaat uit een langwerpig

vierkant , ’t welk over het geheel zig eenigzins fchubagtig

vertoont , maar welke by a a twee fterke kneepen heeft

;

bh zyn de kokers die zeer aanmerkelyk waren , waar in de
oogen geplaatst ftaan : zy hadden, gelyk men ziet, een rol-

ronde gedaante, die voor zulk een Diertje van eene groote
omtrek waren; hy bewoog dezelve naar welgevallen, cc zyn
de Voel- hoornen , die met Leedjes zyn

, naar agter veel

zwaarder dan van voren , daar ze als een flyf borffel- hair

uitloopen. De vóórkant van dit Krabbetje is vry wel gewa-
pent ; by e ziet men een flyve Doorn , die nog van twee
onder dezen grooten gevolgd worden : dan deeze twee zag
men niet altyd ; die had hy het vermogen

, om plat van
voren tegen het onderïyf te leggen. Aan wederzyden wa-
ren deeze als twee boordjes van fyne hairen ; agter ƒ ziet

men de Staart , zo als men ze gewoonlyk aan de Krabben
vind , zonder dat ik eenige Eijeren daar onder heb kunnen
ontdekken. — Verder heeft deeze Krabbe agt Pooten ,

die ieder uit vier leden beflaan ; de Schaaren beftaan uit

drie geledingen , waar van de Nypers kort en glad zyn :

verder is hy over het geheel onregelmaatig met fcherpe
hairtjes voorzien. — De kleur was over het geheel , zo
als men op de Plaat ziet , geelagtig wit. Ik heb hem nog
eenige dagen in het leeven gehad.

In den Jaare 1769. den 6. July, ontving ik van mynen
geëerden Vriend , den Wel Edele Geftr. Heere P. Bod-
daert, twee aftekeningen van het zeer zeldzaame Krab-
betje ,

de Cancer Salïnus genaamd , het geen zyn Wel Ed.
uit de Verzameling van Do&or Soulosser als een Erf-
goed had bekomen , en door voornoemde Doffior met den
beroemden Heer Ellis in de Zoutketen te Lymingthon
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was gevonden, en op dien tyd in geen Kabinetten, dan In
dat van de Koninglyke Sociëteit te Londen

,
by Schlosser

en den Heer Boddaert te vinden was. Ik hoop by ge-

legenheid van die aftekeningen gebruik te maaken ; en ik

geloof, dat dit myn befchreevene
, en dezen Salinus

, mo*
gelyk de kleinfte zyn, die tot heden toe onder het gedacht
der Kreeften of Krabben bekend zyn*

TWEEDE WAARNEEMING,
X VANEEN
OOST - INDISCHE

Z E E - K R A B B E.

O nder de verfcheidenheid van Oost - en West - Indifche

Krabben , die ik in myne Verzameling bezitte
,
vond

ik deze onder de byzondere geen van de minde te wezen.
Plaat XFIIL fig. 2. ziet men hem in zyn natuurlyke groot-
te ; het is my uit de Oost -Indien aangebragt , en , zo veel
ik heb kunnen nagaan , door niemand befchreeven. In de
verdeelïng van de foorten der Krabben , is ook deeze een
van die , welke den Heer Houttuin noemt in zyne
Natuurl. Hiftor. 1 3. ftuk , bladz. 347. Krabben met het Rug

-

fchild van bdven gedoomd : Onder deeze foort brengt dien
Heer ook die, welke de Heer Rumphius in zyne Anb.
Ranteitkamer

,
pag. 15, 16. Pi. 3 . hum. 1 tot 4. brengt on-

der den naam van Cancer Spinofus ,
welke naam door den

Heer Rumphius aan deeze Krabben zeer eigenaartig is

gegeeven
, dewyl ze veel gelykenis naar de Spinnen heb-

ben*
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ben. Onder dit foort zou men in den eerden opflag deeze
Krabbe moeten plaatfen

,
alzo over het geheel genomen ,

de gedaante met die Krabben van Rumphius
, vooral met

N°. x en 4. van PI. 8. gelyk (laan ; maar naauwkeurig be-

zien , behoort deeze onder dit foort niet
, om reden

, dat

men ftraks zal gewaar worden , dat zyn dekfchaal niet ge«

doornd is , het geen het juiste van het kenmerk uitmaakt.

Maar zo is het ook gelegen met een voorgaande foort van
den Heer Houttuin , zynde Krabben met het Rugjchild

effen , en op zyde niet ingefneden . Van dit foort kan men ’er

op PI. 104,. van den Heer Houttuin in zyn 12. fluk hier

voren genoemd
,
verfcheiden afgebeeld zien ; maar deeze

en andere van die foort , welke ik in myne Verzameling
heb

,
kunnen in haare gedaante niet gelyk gebragt worden

met deeze Oost- Indifche Krabbe ; men hoeft daar toe geen
Natuurkenner te zyn , een onkundig oog kan het by het
eerde aanzien gewaar worden. Noch geeft de Heer Hout-
tuin een foort op : Krabben met het Rugfchïld van boven

ruig of flehelig : onder welk (oort hy dan ook befchryft de
Araneus QSpinnekop - Krabbe)

,
door welke ik geloof dat die

Krabbe bedoeld word , die men hier op onze Zeeuwfche
Stranden en Stroomen vind , die zeer veel gelykenis heeft
naar deeze Oost- Indijche : het eenig onderfcheid is, dat
het Rugfcbild van de Spinnekob ruig , en die van de Oost-

Indifche glad is. Onder deeze foort brengt voornoemde
Heer ook nog twee Krabbetjes , een onder den naam van
Gupheeus (vezelige) , en de andere onder den naam van
Pun&atus (geftippelde)

, beiden afgebeeld by Rumphius,
PI. 10. C. D. en befchreven pag.27. Van de eerde merkt
de Heer Houttuin zeer wel aan , dat in Rumph. Figuur
geen de minde ruigte vertoond word , en dus brengt den
Heer Houttuin , volgens deeze Plaat onder dit foort een

T 3 Krab*
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Krabbetje 5 welks Rugfchild glad is. Ik zal dan , op het
voetfpoor van dien Heer, naar lang onderzoek , eindelyk
myn Krabbetje onder dit foort plaatfen , fchoon het mede
een glad Rugfchild heeft.

Fig. 2 . ziet men dan , zo als ik te voren gezegt heb ,

deeze Krabbe in zyne natuurlyke grootte , de befchryving
daar van kan ras volbragt worden. Het Rugfchild beflaat

drie vierde van een Cirkel of omtrek ; na voren krygt het

de gedaante van een wigge , en loopt zo fyn als een paar-

dehair tot aan a uit
,
doch van h tot a is dit Snuitje of

Snaveltje met zeer fyne hairtjes bezet : men ziet op het

Rugfchild een tekening, als of’er een fcheiding van het

Borstftuk was ; maar neen , alles , van agter van het Rug-
fchild tot de punt a. is uit een lichaam ; van onder is hy
geheel plat ; daar is in het geheel geen Haart te ontdekken

;

de Oogjes Haan' zeer helder op het einde van het wiggetje

naast den anderen geplaatst. Dit zogenaamde wiggetje is

van onder niet plat , maar heeft een buikje in de gedaante

van een half Ei , ’t welk tegen het ronde Rugfchild eindigt.

Dit Krabbetje heeft agt Pooten , ieder uit drie leden be-

ftaande , en aan ieder een lange dunne Nagel ; haar inplan-

tingen ziet men als een krans rondom het Rugfchild. De
Scharen beftaan uit vyf leden , en op het einde van het

derde lid ziet men op ieder twee fcherpe doornen geplaatst.

Be Nypers zyn ruig
,
over hun geheel weinig of niet ge-

tand van binnen ; de eerfte leden , die fpilrond zyn , zyn

tegen de Nypers , en gedeeltelyk opwaarts ook ruig : ver-

der moet men verbaast liaan over de lengte van Pooten en

Schaaren , in tegenoverllelling| van zyn klein Lichaam.

Dit Krabbetje is over het geheel zeer teder, dewyl het tot

het Rugfchild toe maar beltaat uit een hard vlies , dat, nu
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ik het droog gemaakt heb , tot de Pootjes toe doorzichtig

is; waaruit men kan begrypen, dat het zeer zagt is ; en ik

twyffel ’er aan, of het ook niet , zo als ik te voren gezegd

heb , en Rumphius pag. 27. befchryft , tot voedfel van de

Eenden verftrekt ,
die zo min hun maag , door de harde

fchaal , aan dit Krabbetje zoude kwetzen , als aan die by
Rumphiüs. — De kleur is ligt - bruin , zo als men
op de Plaat ziet.

Dus verre bracht ik het met veel moeite , om de be-

krompenheid van tyd , die ik ’er toe hefteden kon ; waa-

re die ruimer , dan zoude ik uit myne voorraad noch ver-

fcheiden fraaije Voorwerpen kunnen mededeelen.

Intusfchen heb. ik in deeze XVIII Stukjes drieënveertig

Diertjes ,
waar onder verfcheiden in onderfcheidene Han-

den , en onderfcheidentlyk vergroot , myne Lezers mede-
gedeeld. Ik hoop

,
dat ik eenigzins mag voldaan hebben

aan dat oogmerk , waar toe ik ze heb bekend gemaakt

;

het geen niet anders was , dan om den luister der Vol-

maakte Wysheid van het Eeuwig Opperweezen duidelyk

aan te toonen in Zyne noch meest onbekende gefchapene

Wezens. Ik voldoe altoos my zelven , wanneer ik daar

toe maar in het minfte iets kan toebrengen. — Ik zou
my zelven zeer gelukkig achten

,
indien ik hoorde , dat

’er onder veele lieden
, die byna niets doen als ledig gaan ,

of haaren dierbaaren tyd zo onnut doorbrengen , maar één
gevonden word, die door myne geringe pogingen was aan-

gefpoord tot het onderzoeken der Wonderen van God in

Zyne Schepfelen. — Weest verzekert, Leezers I dat

ik van myne beperkte tyd zo veel fnipper-uuren zal af-

noemen ,
als my doenlyk zyn zal ; en dewyl ik opentlyk

durf
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durf bekennen , dat dit onderzoek myn kistwerk is , daar

ik nooit moede in worde , zal ik dezelve belleden tot het

onderzoek van de noch onbekende gefchapene Wezens ,

of om van de een of andere bekende noch meerder van
Gods oneindige Wysheid ten toon te fpreiden. — Wat
is ’er nog niet te onderzoeken , en vooral in de Wateren
der Zee , daar zo weinig van bekend is , en de menigte
zonder tal zyn.

Ik eindig met de volgende Beryming

:

D’onpeilbre Zee bergt in haar ruimen fchoot

Een talloos tal van Schepfelen , klein en groot , .

• .

Die in haar diepf al weemlend zich vergaeren ,

In ’t golvend ruim der rustelooze baaren.

Eloe fchoon , hoe groot , ö Oppemajefteit

!

•

'

Is al Uw IVerk
,
gevormd met wys beleid !

Uw Wysheid flreelt oplettende gemoederen

:

Al ’t Aardryk is vervult met Uwe Goederen.

Uit Pfalm 104,
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