








BRIE 
AAN 

DEN WEL-EeRWAARDIGENE 
. Geleerden Heere 

CORNELIUS NOZEMAN, 
Dienaar des Goddelyken Wotrds in de Gemeente der 

Remonflranten, Lid van de Hollandfcbe Maat- 
fcbappye der Letterkunde te Leiden, en Mede- 

®&— --t bet Bataafscb Genootfchap 
dervindelyke Wysbegecrte 

GEWELV-S LEKKEN 
O F 

ZEE-EGELEN. 
Waar achter gevoegd zyn 

TWEE 

BESCHRYVINGEN, 
de eene van zekere Soort van 

Z E E - W I E R; 
de andere van 

IVt A A D E N, 
in eene vuile Verzweeringe gevonden. 

MUR.K VAN PHELSUM, 
Medicinae Do&or, en Stads-Geneesbeer te Snekk. 

Nomina Ji tollas, perit & Cognüio renim. 

TE R 0 TT ER DAM, 

By R. ARRENBERG, 



COMMENTAR. DE B O N O N, IhsTIT. p. fï, 
„ Sic eft Veritas, ut poft longa demum ftudia 
ft prodat, quas interdura non unus homo, nee 
una' obfervatio (prsefertim cum in obfervatio- 
nibus fortuna & cafus multum valeant) poteft 
conficere”, 

Scii,la DE Goiip, Mae. Lapid. p, 53, 
„ Echiniy ficuti refert Athen2Eüs in Libro 
III fecundum Aristotelis mentem, plu¬ 
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tus lateant, fed in illis, qui communes funt, 
maximam fanè cognofgere posfumus varieta-» 
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W. E. Heer r Vri 

TJet is iriy zeer aangenaam geweest uit uwe 
n laatfte dan my gezondene Letteren te ver- 
neemen, dat U W. E. wenschte, dat ik eenig 
Werk betreffende dé doorgaans zoogenoemde 
Éee-EgeLs fn het ligt mogce geèyen; te meer, 
dewyl ik eenigzins in ftaat was om, gedeeltelyk 
tén minften, aan uwe verlangens te voldoen door 
aan U W. E. eene fchets, van myn zedert ver- 
fcheidene jaareti reeds nu en dan onder handel* 
zynde Werk o'ver deeze Dieren mede te deelen, 
ja zelfs eenè nog vólkoomener dan ik voormaal? 
a'an eeneh en anderen myner góede Vrienden heb 
kunnen zenden. Gaarne wenschte ik, dat myne 
ómftandighedöïï toelieten , de tot hét, gedagte 
Werk zelf vereischte Afbeeldingen te doen ver. 
Vaardigen, wannéér ik Ichïelyfc zoude tragcen teil 
volften (zoo verre mv mogelyk zoude zyn) aan de 
Verlangens-van U W. E. en anderen in deezen te 
voldoen; dóch thafts niet mogelyk zynde gedagté 
ómftandigheden te verandereri , wenfche ik dat 
deeze myne tegenwoordige Sëftets aan U W. E. 
immers zoo veel genoegen mag geeven, als ik 
genoten héb door de zelve óp te ftelleri en aan 
17 W; Ë. toe te zendeii. - 

Alhoewel ik meene, dat ’er tusfchèn Óns geen 
verfchil is of kan zyn over -de diertjes die door 
my Zèe-EgÉls (of laat ik aan dezelven maar 
den naam van GewelV^lekke?* geeven) 
genoemd zyn, zal ik egter aan U W. Ei myne 
lépaalinge vooraf mededeeletf: 
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Eefl Géwelv-Slek, doorgaans Zee-Egêi, 

genoemd, is een Zee-kwal, omkleed met een ge- 
welvde, niet altyd eenvormige , Aards, kalkagtige, 
few eewfge, alhoewel uit verscheidene ftükken zamenge- 
Jielde, Schaal} natuurJyk met Pennen ofSteekels, 
welke op daar toe gefchiktöpknoestagtige Heu¬ 
veltjes beweegbaar geplaatst zyn, doch ligtelyk 
afvallen, van buiten aan alle zyden gewapend: 
Des Diers Mond is altyd in de grond-vlakte der 
Schaal, doeh de Aars-opening is, iri verfchillende 
foortenv of boven , of onder, of aan den rand 
geplaatst» Zie daar, W. E. Heer F myne be- 
paaling; ik zal ray thans niet ophouden toet der- 
zelver gegrondheid te betoogen , om niet al-; 
fes uit myn boven gedagte grooter Werk uit te. 
fohryven niet alleen, maar ook en wel voornaa. 
melyk, om aan. tf W. E». en my zelf den tyd wat 
te befpaaren, te meer nog, nadien ik ten uweiï 
opzigte die moeke ganseh overtollig agte, al- 
fchoon zulks ten opzigte van andere, in deezen 
minder bedrevene , Nederlandfchè Natuur-be- 
fchouweren waarfchynlyk niet ondienftig zoude; 
kunnen zyn-. 

Deeze Diertjes zyn tot nog toe door de Neder- 
landfche Liefhebbers der NatuurJyke Historie zoet 
weinig beoefend, dat *er nog maar zeer weinige 
foorten onder byzondere benaamingen bekend 
zyn , ’c welk zekcrlyk eenigzins te verwonde¬ 
ren is, nadien men vry algemeen (gelyk my dooe, 
eenen en anderen myner Vrienden berigtis) reeds 
langen tyd verlangd heeft om eene uitge.toeider 
Naam-lyst te hebben. Dus heeft men zi«n moeten, 
behelpen met die naamen, welke dö'or Rumph 
in zyne Amh. Rarit. of door Sjeb a inliet UI Deejf 
van zyn Schatkamer aan fommige foorten deezer 
Diertjes gegeeven zyn : Edooh. alichoon laatste 

ge- 
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genoémde Schryvef in deezen verre detï eérstgë, 
melden overtreft, ontbreekt egter in zyn-Werk 
de gefchikte order, van welker noodzaakelykheid 
men in ’t algemeen overtuigd is; hoewel Hy nog 
al hier en daar dien aangaande eenigzins zich fchynt 
bekommerd té hebben. Eindelyk heeft de fleer 
Houttuin in zyne Nat'. Hifi'. Ijle Deels XYVde Stukj 
XXVII Hoofdfi. (a) aan de Nederlanders de.Rang- 
fphikkinge deezerDiertjes volgens het zamenftel van 
den beroemden Linn&us, en dé NederduitfChe 
Naarnen van XV byzondere foorten, medegedeeld y 
LI n n iE u s (b), egter fchynt flegts XVII foorten 
yan EcMni (Zee-Egels) gefteld te hebben, tot welke 
alleen Hy veele, by andere Schryvers voorkoo- 
mende, en in de daad zeer verfchillende, foor¬ 
ten als Verfcheidenheden CVarietateO §ebraSÉ 
heeft j' alhoewel meermaalen zeer ten ónregte i 
*t welk gèenzins bezwaarlyk bewezen zou kunnen 
worden.’ „ , , ..... 

Ik zeide zoo daadTykJ dat Hout!üyn flegts 
aan XV van de XVII foorten van Linn;eus’ 
Nederduitfche .naaihen gegeeven heeft, nadien 
Hy de IVdeen Vde fportendoor laatstgenoemden 
befchrevenftilzwygende (om zoo te fpreeken); 
of zonder aan, dezelve Nederduitfche naarnen te 
geeven, voorbygaat,, gelyk uit de volgende op- 
tellinge der naarnen, door LiNN.®usenHouT- 
tuyn aan de door hun befdhrevene foorten 
gegeeven, térftond blykti 

Sóórt’ 

fa") Van bladz. 495 tot biadz. <a6. , • _ r.7, 
(b) Syft. Nat. (M/. XIIIO «».I, Part. II, 

peg. 1102-1105.' 
A i 



Soort by Linïosus , 
. Èsculentus 

door Houttuyn genoemd 
. . Zee-klit 
. . Zee-kogel 

Steenige (f) . 
7 • - Di- 
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7 . . Diadema . 
8 . . Cidaris 
9 . . Mammillatus 

jo . . Lucmter 
ii . . Atratus . 

n::&' 
14 . . Rofaceus . 
15 . . Reikulatus 
16 . . Placenta . 
17 . . Orbiculus . 

. . Moorfche Tulband 

. . Geteepelde 
. . Ovaale (*) 
. . Zwartagtige 
. . Doods-hoofd, 
. . Gegroefde 
. . Roosagtige 
. . Zee-Reaal 
. . Pannefcoek^ 
. . Zee-fchyf 

Welke egter de reden mag geweest zyn, waar¬ 
om die geleerde Nederlander de twee bovenge¬ 
noemde foorten voorby gegaan is, begrype ik 
immeis zoo bezwaar 1 vl:, als waarom Linnseus 
van de Rangfcbikkiftgen en Benaamingen, welke 
door Klein opgegeeven waren, afgeweken is, 

’ r*') Waarom toch alhier niet het woord Langwen- 
pigrond gebruikt, of Elliptisch, indien het juist een 
vreemd woord moest zyn ? zulks had ten miniten. 
nauwkeuriger de gedaante deezer Diertjes aangeduid, 
welker omtrek niet Ovaal of Ey-rond maar Elliptisch 
of Langwerpigrond is, gelyk ieder ligtelyk uit de be- 
fchouwinge der aangehaalde Afbeeldingen kan zien;, 
het fchynt datdeHeer Hoüttüyn (hoegroote 1 aal- 
feundige Hy zig voor. Iaat ftaan te willen zyn) aan her 
Nederduitfche woordEy-rond-eeae geheel andere beteer • 
kenisfe hegt dan aan het bastaard woord Ovaal, nee- 
mende cfft-ïaatfte in den zelfden zin als by my Lang- 

... , ..!•ruikt word, gelyk ' zoo 
my toefchynt) duideiyk uit zyne volgende woorden 
(Nat. Hifi. I Deels XVI Stakhladz.~) blykt „ Die. 
,, (Kinkhoorn-Eyeren 'j nog gefloten zynde [fchryftHy} 
” hebben een Eyronde of liever Ovaale Dfjftalte, als 
„ aan beide enden even Homp zynde . 

h 3- 
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, Egel, omdjat men Vjsfchen heeft van dien 

riaam-: doch Zee- Appelen komen ’er ook 
,i voor, die tot de Plant- dieren of zelfs tot de 
,y Schulp-dieren behooren: weshalven, die an- 
#, dere door dep nadra van Egel-visch of.Penne-' 
,, visch genoegzaam onderfcheiden zynde , ik; 
„ doch den naam van Zee-Egel., welke de ge- 
,, Halte in meer volkomenheid uitdrukt, behou- 
„ den heb” (a), te weeten in het opfchrift vaii 
het XXVII Hoofdjl, maar niet altyd in de befchry- 
vinge der foorten; doch het lust my thans niet, 
met het verwarde in deeze woorden van Hout-, 
tuyn my verder op te bonden; de Heer Bas¬ 
ter (b) noemde deezo Diertjes Zee-klüten, tet* 
minften die, welke door Hem befchreven en af. 
geheeld zyn, waaruit ook deeze Naam ter benoe- 
aiinge van de eeïfte; foort, volgens de Rang-, 
fchikkmg van Lin nieus, door HöuttuyK 
overgenomen is {c), hebbende ik hier agtei- dien 
delfden Naam op de XVIde Soort vap het 1 Geflagt 
der Gewelv -Jlekken toegepast. 

’ Ik zeidè boven (d), dat de Ranglchikkingen 
van Klein beter waren dandie Van L I,n n m u s * 
laate ik thans maar hierbyyoegen, of vaneenigen 
anderen (aan my bekenden) Schfyver over deeze 
Diertjes, niet tegenftaatide Ho ut tuyn het te.' 
gendeel, zoo verre hein mogélyk was, heeft ge- 
tragt te beweeren , wanneer Hy (e)zegt „ Deeze 
„ Verdeeling [van Klein], hoe nauwkeurig 

ook, fchynt niet zeer duidelyk te zyn, dewyl 

CO Aldaar bladz. +78 en 479. ' 
Cb) Natuurk. Uïtfpan. I Deels 128 bladz. 
(c) Aangeb. Werk, bladz. 495. 
Cd) Bladz. 6, 
Ce) Aangek. Werk , bladz, 493. 



in dezelve geen agt gegeven wordt op -de uit¬ 
wendige Geftalte van het geheele Ligbaam, 
noch ook de figuur der Pennen. Het een efl 
’t andere loopt zeer in ’t oog, en maakt, dat 
men ’er in ’t Nederduitsch niet alleen, maar 
ook in andere Taaien verfchiliende benaamin- 
gen aan geeft, die vanu de Geftalte afgeleid 
zyn. Dit heeft 4’A r o e n v i ll’e wel in acht 
genomen”. Ik zal my thans niet inlaaten om 

aan te ’toónên dat dit gezegde van HoutTüyn, 
betreffende zyne vergelykingen^tusfchen de Rang- 
fchikkingen van Klein en (I’Argenville, 
onwaar is (fóhoon zulks niet'zwaar te bewyzén 
2oude zyn) nadien ik denke, dat aan ieder eenig- 
zins oplettend Leezer het tegendeel van zyn ge¬ 
zegde genoegzaam blykt, mids dat men niet die. 
onvolkoomene Rangfchikkinge van Klein, wel¬ 
ke door Hoüttuyn gebruikt is in dit geval, 
fnaar de laatfte door Hem in„’t ligt gegeevene 
gebruike; alleenlyF'Ztd'ik alhier aan U W. E. 
onder ’t boge brengen, dat hèt '(myns oordeels 
t;en minften) ongelyk beter is geen Kenmerken 
van de uitwendige gedaante deezer Diertjes te 
ontkenen, indifen men naderhand in de fchikkin- 
ge zelve geen agt daar op flaat , geiyk L x n n /e u s 
meermaalen (§) van de door Hem daargeftelde Ken- 

In de voorgaande Aanteekening heb ik reeds 
een bewyz vbór myn gezegde niet betrekking tot f*iN- 
ÏJJEÜS gegceven, een tweede is ten minften te vinden 
findien nien nidt alle de verfcheidenheden van omtrek 
flegts niaar als een eenige-wil aanmerken) in de befchry- 
vinge van 'zyneXVIIde oflaatfte foort, alwaar Hy on¬ 
der een nagenoegronde Choedanig het.latynfche woord 
Cuborbiculatus doof Houttutk vertaald is) omt^te 
ook brengt'zulke Zet-Egels, welker ontrekken eerder 

A 5 
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erken gfwykt; behalvendit, wat acht heeft Lra, 
eus , of ook d’ARGENviLLE , op de Pennen gefla- 
n, anders, dan in zy ne Xlde, en in de Vreemde (f) 

ii ik deezen Brief fchreev, nog nimmer het Werk 
van J’Argenville men oplettendheid gezien had7 
de, kende ik niet over de egtheid of onegtheid der op- . 

door.«TArgenville, Conchyliol. Part, Lp«g- 3°»i wmmm 

i 



Ca) Lucuir. de Acidth 
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(dus langen tyd voor dat de Heer Hoi 
gefchreven heeft) een zeer veel betere ' 
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grooten , (doch geenzins in alles onfeilbaaren) 
Linnjeus eenigzins toe te geeven, dat Hy, een 
mensch zynde en iets menfchelyks met betrekkih- 
ge tot Klein (welke in veele opzigten tegen 
zyn Zamen-ftel der Natuur gefchreven heeft) ge¬ 
voelende , niet zoo onbevooroordeeld over de 
werken van den laatstgenoemden konde denken , 
veel min deszelfs werk boven het zyne fchatten met 
betrekkinge tot onze Diertjes, niet tegenftaande 
Hy dikwyis grootmoedig genoeg geweest is om 
van fommige onderrigtingen zyner Tegenftreeve-, 
ren een behoorlyk gebruik temaaken; maarniet? 
diergelyks konde voor Houttuyn tot reden 
verftrekken, om den Heere Klein na zyn Af- 
fterven zoo ten onregte te mishandelen. 

Doch den Heere Houttuyn in déezen ver¬ 
der daar laatende, meene ik beter te doen door 
de laatere Rangfchikkingen van Klein albiei. 
kortelyk in te lasfchen , voor dat ik tot myne op; 
tellinge der Gewelv-Slekken, of Zee-Egels overgaa, 
waar door U W. E. zoo veel duidelyker den oor- 
fprong van myne Rangfchikking zal kunnen nagaan. 

De Heer Klein, niet voldaan zynde met 
zyne, in een Aanhangfel des Briefs aan Heucher 
opgegeevene, Rangfchikking der Zee-Egels, gaf 
in het jaar 1734 zyne Dispefitio Ndturalis Echi. 
nodermatum ie D a n tz i g in groot 4*0 in ’tlicht, 
waar agter Hy zyne Lucwbratiuncula de Aculeïs 
Echinorum gevoegd hadde, opgehelderd doqr 
XXXVII (*) uitneemend fraaije koopere Plaa- 
ten, meefendeels door goede vrienden bekostigd. 

(*) Men moet alhier feedagt zy.n, dat ik de XXIII 
Plaat tweeipaal telle, getyk -er twee zoodanige in dit 
Werk gevonden worden , zynde de een geteekend 
XXIII*. 



e 
Pit zelfde Werk is naderhand (doch zeer gebrek- 

far Mr. Theod. Klein&c.’. In dit Werk 

lllESFlSlfSl 

gefl|ek^en.^*n^ * ”* 
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Uit het voorfteljen v^n deezé beide Rangfcbik- 

Jfingen is het (gelyb my toéfchynt) blykbaar', dat 
Klein nog niet ten vóllen gerust was met be- 
trekkihge tot de volkoomenheïd van eene der 
zelve, want, indiën b. \r. zyne eerstgemëlde ge. 
noegzaam vbldeed aan zyn oogmerk, dan zoude 
Hy waarfcbynlyk de tWe^de als overtollig ag- 
tergelaaten hebben: Hoe dit ook zyn' mag, min 
óf meer heeft Hy op béiden in het opftellén van 
zyne Benden' acht gègeëven, doch (zoo ik my 
verbeelde} niet zop, volkopmen , of ik heb my 
kunnen vlèijen, daar aan nog èenige verbetering 
te kunnen maaken, dopr z$me eerfte Rangfchik- 
kinge te volgen in het verdeelen der Klasfen, eri 
dan dezelve door zyne tweede'te fmaldeelen: Dit 
konde egter geen plaats hebben in het verdeelen 
der Top-Aarfen, nadien dezelve alle den Mond in 
het midden der Grondvlakte bezitten, en deeze 
is;, misfehien, eene der redenen, waarom Klein 
bovengemelde yerceoiginge der beide Rangichik- 
kingen niet in ’t werk. geftel.d heeft; Hy had eg¬ 
ter daar toe wel andere Kenmerken kunnen ge-, 
bruiken , zoo my tpefchyntj en gelyk benedep 
nader zal blykén. 

Men hééft voorgewend onder anderen , dat 
Linnjecs van de Rangfchikkingen van Klein 
geen gebruik heeft gemaakt, omdat laatstgenoem- 
de het enkele'Geflagt'deezer Diertjes in Klasfen, 
Rangen, Geflagten, gezinnen en Soorten ver¬ 
deeld had; eveneens als of Hy èen gansch Ry% 
der Natuur (zoo als rfien- gewoónlyk fpreekt} 
te. verdeelen of te fchikken hadde: Zulks ftrook- 
te volgens dit voorWendfel geenzins teet de door 
Link jeus gebruikte verdeelingen in zyn Zamen- 
Jlel der 'Natuur. Doch als men dit yoorwendfet 
wat oplettender befchouwt, ep met tip handel; 
v. . , wyze 
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,wyze van den laatstgenoemden vergelykt, zal 
men (zoo ik meene) ligtelyk ontdekken, dat dee- 
ze voorgewende reden van geen genoegzaam ge- 
wigt kan geacht worden; Want gelykerwyze Hy 
omtrent andere Geflagten van Dieren (zalf ook 
omtrent dat der Zee-Ègels), welke een grootere 
ineenigte Soorten bevatten, gehandeld heeit door 
dezelve in verfcheiderie Snialdeelen, $h Otiderdee- 
len te fcbeiden, zoo hadde. Hy immers ook om¬ 
trent de Zee-Egels kunnen te werke gaan door 
Letters uit 'het Grieksch, of éenig ander ABC* 
en meer of minder getal van Starretjes of andere 
teekens in de plaats der woorden Klasfe, Rang, 
Gejlagt,, door, Klein gebruikt, te ftellen; dan , 
hadde Hy door , drie; Hoofdverdeelmgen te maaT 
ken kunnen voorkoomen, dat Hy Rand- aarfen 
onder de door Hem zelf geelde 'M# 
vermengde, gelyk ook door XXIV Örtdei dee*e4 
te ftellen hadde Hy zich meer kunnen bevryderj 
van waarlyk.zeer verfchillende Soorten (zoo yeei 
men uit de tot nog toe bekende Huishouding dee- 
fcer Diertjes kan befluiten) als loutere Verfcjiei- 
denheden ( Variteiten) onder elkander,en te ver¬ 
warren , indien Hy al had géwild, .dat zyne ZeeT 
Eo-els maar een enkel Geflagt; tot den Rang der 
blekken behoorende, moesten uitffiaaken; ik 
ge, gewild, had; en met regt (zoo ik meene) nadien 
kulks volftrekt willekéurig was, en,^indien Hï 
ideëze Diértjes , in yerfebeidene Geüagten. ver, 
deeld , tot/een byzonderen Rang zyner Klaste 
der Wormen gebragt hadde, zoude Hy daar door 
niet de eenigfte blyk eener willekeurige handel- 
wyze in zyn Zamenftei der Natuur gegeeven heb¬ 
ben. Het is my eenig^ins vreemd voorgekoomen., 
(lat de groote LiNNiEUS deeze Diertjes,^na de, 
kèlve tut den Rang der Schelp-flekken verftöot^ 
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»n dus de Vide Klasfe van ge- 
ook in VI Rangen hebben té 

1 Rang 
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I Rang bevat de Darmswyze Wormen. 
II -Stekken of Slymagtige Wormen» 

III --Gewelv- Stekken of Zee-Egels. 
IV -* — Schelp-Slekkm. 
V- - — Koraal-gewasfen. 
VI-' Plani-dieren. 

Ik gebruike de zelfde vfyheid als andere Schryt 
Vers in het veranderen van den naam, want, in plaats 
van de gewoone naam Zee-Egel tot een Rang-naam 
te gebruiken, heb ik den zelven als een Geflagt- 
naam aan het voornaamfte of grootfte Geflagt ge- 
laaten, en heb dien van Gewelv-Slekken of Gewelv- 
Diertjes (Animalcula Forniculata) tot een Rang- 
naam gefield. Ikbekenne, dat ik met even groot 
tegt dien van Doórn-Slekken of- Diertjes {Animal- 
cula Echinata) hadde kunnen gebruiken, doch ilc 
oordeelde, dat die naam misfehien meer gelegeii- 
heid tot eenige verwarriiige zoude kunnen gee- 
ven, nadien ’er meer naamen of bynaamen van 
Dieren uit de doornagtigheid dan uit de gewelv‘de 
ïighaamsgeflalte afgeleid voorkoomen. 

Wat verder aangaat myne, aan de byzondere 
Geflagten en derzelver Soorten gegeevene, be- 
naamingen, daar omtrent meene ik genoegzaam 
my elders verdeedigd te hebben ; ik achte ook 
genoeg, hier nogmaals te herhaalen, dat ik zoo 
wel als iemand vfyheid meene te hebben om woor¬ 
den ter benoeminge ónzer Diertjes na welgeval* 
Jen te verkiezen, mids dat ik de door die woor¬ 
den beteekende zaaken maar regt onderfchóiden- 
lyk bepaale; of ik nu dit laatfle wel in acht ge. 
noomen hebbe, zal U W. E. kunnen beoordee- 
len, en ik zal my derhalveh, zonder my daar mede 
langer op te houden, tot de verdere fchetfe van 
myne Rangfchikkinge der Zee-Egels óf Gewelv-Stek¬ 
ken begeeven. 

De 
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Den lilden Rang der Wormen, of de zoogenoemde 
Gewelv-Slekken, verdeele ik (in navol- 
ginge van de eerfte Rang-fchikkinge deezer Diert¬ 
jes doör den Heere Klein .gegeeven) it) drié 
Benden, naamelyk in Top-aarfen, Grond-aarfen en 
Rand-aarfen; ieder deezer drie Benden fcheide ik 
gemakshalven wederom in twee Deelen (volgen¬ 
de met betrekkinge tot de Grond- en Rand-aarfen 
de tweede Rang-fchikkjnge van Klein) te wee- 
ten of die den mond inoï buiten het midden van de grond¬ 
vlakte der Schaal hebben * welke verdeelingen in de 
Top-aarfen geen plaats kan hebben, nadien die allé 
den mond in het midden der Grond vlakte yertop- 
nen. Nadien ’er egter een Geflagt., tot deeze 
Bende behoorende, gevonden word, welks van 
den Top of Randwaards Iqopende banden aldaar 
eindigen, en welke dus. volgens myne Bepaalinge 
eigenlyk flegts Bloem bladen dienen genoemd te 
worden, terwyl aile de overige tot deeze Bende 
behoorende fbdrteri met van den.Aars-rand af tot 
den Mond-rand toe doorgaande Banden voorzien 
zyn, heb ik deeze Bende in twee deelen gefchei- 
den, te weeten, in met Banden of met Bloem-bla- 
den geteekende: Deeze Deelen der gemelde Benden 
Van de Gewelv-Slekken zoude men wederom in 
Smaldeelen kunnen fcheiden door derzelver uit- 
wendigen Omtrek of Opper-vlakte of eenig deel 
derzelve in aanmerkinge te neemen ; om egter 
door al te veel deelen en onderdeden niet te ver¬ 
warren , zal ik het thans hier by laaten, te meer 
om dat zulks eindelyk tot de kenmerken van ie¬ 
der Geflagt niet alleen maar zelf van iedere Soort 
zoude kunnen uitgeftrekt worden , ’t welk ze- 
kerlyk een grooter Werk zoude vereisfchen dan 
genen dusdanigen Brief: Ik achtemy te meer daar 
van tegenwoordig ontflagen, om dat ik zulks 

6 B 5 breed- 
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breedvoerig meene gedaan te hebben in niyne 
Verhandeling over de Zee-Egels of Gewelv - Slekkeh 
(want ik ben nog niet bepaald, hoe ik dat Werk 
noemen zal, ’t welke U W. £. niet moet ver¬ 
wonderen , nadien ik niet ligt den Titel myner 
Werkjes vastftelle voor en al eer zy ter Druk- 
persfe gaan), welke misfchien reeds het ligt zou¬ 
de zien , indien ik my drie óf vier weeken in 
Ho LU and ter~befchouwinge der Ryke Verzaa- 
melingen van Natuurlyke zeldfaamheden had mö- 
gen ophouden 5 om egter aan U W. E., zoo 
Veel my thans doenlyk is, eenig genoegen te gee- 
ven, zal ik myne Verdeelinge en de optellinge 
der by my eenigzins bekende Gewelv-Slekken ver- 
der aan U W. E; mededeelen. 

Ik heb reeds de voornaamfte Verdeeling dee- 
eer Diertjes gemeld, tot welke ik op de volgende 
wyze XX Geflagcen brenge , alfthoon ik nog 
geenzins wil beweeren > dat 'er geen meer in Re‘- 
rum Natura zyn. 

tarnen ^ Egel-moeder 

’t Bloem-hladen\ 3 Egel-boezem 

4 Egel-fteen 
5 Egel-fchuitje 
6 Egel-napje 

7fgel-fchyf 
8 Egel-koek 
9 Egel-boon 

.-- Zout-Egel , 
ten 't midden Oceaan-Egeï 

Rand- 
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f 12 Egel-muÉs 

|'tnet den monding ^Egd-rcwT1 
’t midden EgeKpinneweb 

Rand-aarssn -I f75 Egel-mandel 

met den mondbui-] '7 
L ten’t midden <i8Ege -noot 
u 119 Egel-bel 

Vzo Egel-hart 

Ziet daar, W. E. Heer! myne twintig Geflag* 
ten der Gewelv - Slekken; thans gaa ik over tot de 
nntpliintre van de tot dezelven door my gebragte 
Soorten8 zoo wel de Verfteende als de natuurlyk 

jsü?ïcs* |Jg£f 
(thans, volgens de door my voorgeftelde benaa 
minge) Gewelv-Stekken van zoodanige foort m de 
Waereld zyn, of ten rainften geweest zyn, m- 
dien iemand zoude willen vastftellen, fora- 
mige Verfteende foorten , als b. v. onze LgeU 
ftefnen, niet meer leevende m derzelver natuur- 
lyk dierlyken ftand gebleven zynde in wezen zyn J 
Doch misfchien daar van nader by eene ande e 
gelegenheid. 

I ZEE-EGELS hebben een cirkel-ronden, 
doorgaans eenigzins vyf- of tien-hoekigen* 
Omtrek; hier toe behooren de volgend* 
foorten. 

i Naakte, Rumph Amb. LIX, E? 
I LKYENDAKLKlein Rchin. X(, G. 

I — XI,’ E, F. 
5 Gierst- 
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I Gierstkorlige, —- VIII, A, i. 
6 Gegraveerde, - X, D, E. 
7 Distpüistige, - XI, A, B. Seba 

III, Tab. X, 15 ? 
8 Ylpuistigé, — - XI, C. SebaIIIi 

Tab. XIII, 5? 
9 ByNA-NAAKTE* —- X[, D. 

10 Bont-geringde met lange gruppels, Seba 
III, Tab. XI, 6. 

11 ...... , ,--- —— korte gruppels, Seba 
III, Tab.X, i4. 

12 Bont-gevlakte, Klein Echin. X, B,C. 
Seba III, ZaS. X, 13? 

13 Gevlamde, —-r- — X, A. 
14 Tien-stRaalige., Seba III., Tab. XI, 9. 

d’Argenvillel, TaLXXV, H.? t 
ïS Fyn-Wratje, Klein Echin. II, F. Knorr 

II j». Tab. £11, -2? 
16 Zee-klit, Baster Uitfp.l, Tab. Xl,fig. 4, 
17 KEGEL-voRMiGE,SebaIII, Tab.XUfig.9? 

Myn voorwerp.is duidelyk gefchalied, waar 
van in dé afbeelding van Seba niets ge- 
zien word. 

18 Sardische, Klein IX, A, Bi 
ï9 JMoordsche, M. 

Tot deeze, denke ik, behoort ook die van 
Seba III, Tab. XII, 9 nog met deszelfs 

, fteekels voorzien. 
10 Groote, N. 
11 Eetbaare,Klein Echin. Ii, A, B. SebaM* 

Tab. XI, 4? Rumph Amb. XIII, B, C?. 
22 Grofpüistige, —<— H, £. Seba III, 

Tab.Xl, iot 
23 Friesche, Klein Echin. II, A, B. 
44 Klip-Egel (platte), Klein Echin. 11, C, D. 

25 Klip- 
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j Klip-Egel (bolle), Seba III, Tab. X, 

I, 2,3,45 Tab. XI, 5 ? Knorr II Delic. E, 6,7 '. 
5 Holle na ad, Seba III, Tab. X, io; 

Knorr ll Delic. E II, 3; Bourguet Petrific. 
Tab. LI, fig. 337? Rumph Amb. XIV, A? 

7 Bandwrat, Klein (Franf.)XXVII, A, B. 
8 V y F HO e k (kleine), Klein Echin. III , A, B; 

Seba III, Tab. X, 20? 
? ---- (groote)-III, C, D; 

Knorr II Delic. EII, 3; Rumph XIV, B. 
d KRANsjEjHomtuynJö^.CXIV,2;Rumph - 

Amb. L1X, C? 
1 Schubmond, Klein Echin. VII, B, C; 

Knorr II Delic. E, 3? Rumph Amb. XIII. No. 3. 
2 Tulband' (groote), Klein 'Echin. VII, A \ 

Knorr II Delic. E, 2 ? 
Ik denke fchi'er, dat die van Seb A III, Tab< 

XIII, fig. 8, ook hier toe behoort ge¬ 
brast te worden. 

3 Tulband (kleine). Klein Echin. VII, D; 
Knorr II Delic. E, 4, 5. 

4 Voetangel, C, I. SciUa Fan. fpecul. 
XXII, i? 

5 Sterrewrat, Klein Echin. VIII, F. a 
6. Komeet (groote), Seba III, Tab. XIV, figri,ï. 
7-- (kleine), ———:- XIII, — 7. 

51 Steekel-pen, --1-9? 
Rumph Amb. XIII, 5. 

II. EGEL-MOEDERS hebbep een lang- 
werpig-ronden, geenzins hoekigen, omtrek. 

I B yna-ronde, Klein Echin. V, c, c5 Seba 
lil. Tab. X, II; XIII, io? 

3 Smal- 
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« Smalband, Klein Echin. IV, E, F. 
4 Sltngerband,--A, B. 
5 Toplyn, - --«— C,D;Knorr 

II Delic. E I a, 1. 
6 Holleband, M. 

Hier toe behoort:gebragt te worden, gelyk 
ik gisfe, die, welke by Sjeba III, Tab, 
XIII, Fig. 3 afgebeeld is. 

j W y d b e k (kleine), K lein Echin, VI, C, D; 
Houttuyn Hift, CXIV, 3 ? 
8-(groote])-.- — A, B} 

Rumph Amb. XIII, 1? 
.0 Violette, Klein Franf. XXIII, A, B? Hout- 

tuyn Hift. CXIV, 5; d’Argenvill. XXV, G? 
10 KARMoisiNE,SebaIII, Tab.XUl, Fig. 1 en 2. 

Ver , M. 
12, Ros-geele, SebalII, Tab.Xlll, Fig. 4. 

* * 
III. EGEL-BOESEMEN hebben een, 

eenigzins onregelmaatigen, cirkel - ronden 
Omtrek. _ 

1 Rondmond, Klein Echin. XII, A, B. 
2 Vyflip. . ' 

Hier toe behoort misfchierr die verfteende 
Egel-fchaat, welke door Knorr II Delic.- 
Tab. E III, Fig. 4 afgebeeld is. 

IV. E G E L-S T E E N E N hebben eenen ron¬ 
den, of eenigzins vyfhoekigen, Omtrek; 

- de banden zyn gepaard, dat is twee en 
twee aan elkanderen gevoegd, en breed. 

I Vierbandige^cirkelronde^yXwtTIIDelic. 
Supplern. IX g, 7, 8 en 9. 

2 Vier. 
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% ViERB ANDIGE (langronde), KnorrIIDelic, 

Supplem. IX d, 3. 
3-Slingerband, Klein Echin. XIV, a, b; 
4 Zilveren knoop,--i, k. 
5 Roggeband,-XIII, G, H. 
' Knorr II Delic. EI, 1 ? 
£ Dondersteen, Rumph Amb. L, 6,7. 
7 Kuinmond, Klein Echin. XIV, c, d. 
8 Platvoet, Rumph Amb.L, 8. 
9 Holle top. Klein Echin. XIV, g, h. 

10 Topmuts, —-- XIII, E, F. 
Knorr II Delif. E 1, a? 

11 Platte top,-C, D, 
Knorr II Delic. Supplem. IX d, 2 ? 

12 Turksche knoop, M. 
13 Tb a pb and. Klein Echin. XIII, I, K, 

Rümph Amb. L, No. 9? 
14 Zesband,-Franf.XXlV, C, D, 

Knorr II Delic. Supplem. IX g, 4, 5 en 6 ? 
15 Tienb and (rondtop), Klein Echin. XIII, 

A, B. 
16 -- -- (plattop), Knorr II Delic. E II, 

6, 7. 
17 Stippelband, Knorr II Delic. Supplem, 

IX g, N. » 3- 

V. EGEL-SCHUITJES hebben eenen 
langwerpig - ronden', geenzins hoekigen. 
Omtrek; tien fmalle, ftreepswyze, geftip- 
pelde Banden, by paaren naby, maar niet 
gelyk de voorgaande aan elkanderen ge¬ 
plaatst. (§) 

i Rond- 

iadien de plaatzinge der a 
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MOND,' M. 

welkedoor' SebVïïI,6^. XV, °Fig. 3“ J 
afgebeeld is mee eene uitgebrokene Grond- 

in rnyn Voorwerp overeen; bier toe be- 

Misfchien ook die van Rumeh Jmb.XIV, D. 
3 Twee-top, Knorr II Delic. E III, 6. 

yi. EGEL-NAPJ E heeft een cirkel-rom 
den Oratrek, een uitgeholde Grondvlak¬ 
te, de Banden als in het 

Kreeft-oogje, Klein Pcbm, XIV, n, o. 

VII. 
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'VB. EGEL-SCHYVEN hebben eenfcMf- 
ronden , in fommigen door verfcbeidene 
mfnydingen gekartelden, Omtrek en pieks* 

• i O JI d O o r b o o r d e , Knorr II Dtlic. EIII. 3 ? 
2 Doorgeboordg , Klein Franf. XXIV, 

5 Tab. tv, jFVg; 

6 Agw» 0 BR i o E, Klein Echin. XXII, D, C; 
7 T IES-VINGEJUGE,-A, B } 

Seba III, Tab. XV, 17 en is8> . . 
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8 Roose-topjê, Knorr II Delic. Tab. Eli, 
Fig. 8. 
Of deeze laatstgenoemde met regt tot dit 

Geflagt door my gebragt zy, dan of dezel- 
ve als een byzonder Geflagt diene aange¬ 
merkt te worden om deszelfs korte, zeer 
breede en Romp-puntige Bloem-bladen 
(welke deelen in alle de voorgaande foor- 
ten fmal-pieks- wyze zyn), zal ik anderen 
Jaaten beoordeelen; hoe volkoomen gelyk 
deeze Soort ook aan ons Egel - napje moge 
zyn, oordeele ik egt’er, dac zy met meer 
régt tot de Egel - fchyven dan tot laatstge¬ 
noemde Geflagt (’t welk Banden heeft) 
behoort , nadien in deeze foort geen Ban¬ 
den maar Bloem-bladen gezien worden. 

VIII. EGEL-KOEKEN hebben een ohre- 
' gêlmaacig-ronden,ofhoekigen, omtrek; 

en vyf piets-wyze Bloem-bladen. 

I Ge-Oorde Stomp-hart, Seba III, Tab. 
XV, Fig. i en 2. 

z Ongeoor.de Stomp-hart, Rumph 
Amb. XIV, F. 

« Stomp-hart met twee buizen. Houttuyn 
Hifi. Tab. CXIV, 8. 

4 Schyf (gefcheurde) zonder buizen, Seba III, 
Tab. XV, j _ 

5 • —-- --met buizen , Seba III,, 
Tab. XV, Fig. s en 6. 

6 Loof-werk. Klein Franfi. XXVenXXVI. 
Rumph Amb. I B,• 32 H; 37 bl.% 

7 V yF-H o E K (grootej, Klein Echin. ^TX,C,D: 
Seba III, Tab. XV, u en i2? 

8 --(kleine), SebaIII, Tab.XV, Fig. *: 
Houttuyn Hifi. CXIV, 7. 

9 Zes- 



11 Vyf-büizige, Klein Echin. XXf, C,D$ 
Seba III, Tab. XV, 9 en' 10? d’Argenville 
Part. ll, plan. VII, Fig. C? 

12 Onregelmaatige , Kléin Echiri. Tab. XXI $ 
A, B; 

13 L A n G w e R p i G-R o n d E, Seba III, Tab. XV, 
Fig. 36 en 38? Rumphfj'émb. XIV, C. 

IX. EGEL-BOOTEN hebben vyf ftraals- 
wyze dMoem-bladen , den mond en aars 
zoo naby elkanderen, dat dezelve beiden 
naby het midden der grond-vlakte zyn. 

1 Kriekb-pit,C,M, Zie hier achter Plaat Ij 

2 K^kssï-pi-ï , t. Afh 6-10. 
3 ZüIKER-ERWET, C, M. Afb. Il-tji 
4 Doode-kopje, C, M. Afb. 16-ao. 

Misfchien is dusdanigeen ook afgebeeld door 
Bourgue? Traité des Petrijic. Tab. Lil * 

5 t/rssche-boon, C, M. Afb. zt-isf'. 
6 Wik, C,. M. Afb. 26-30. 
7 Kolobriet-ev, C, M. Afb.si-tSi 
8 Spergje-boon, C, M. Zie hier achter 

Plaat II, Afb. 1-5- 
9 Paarde-boon, C, M. Afb. 6-10..] 1 

10 Peowe^ad, C, M. Afb. ïi-ryO 
11 Zoiker-boon, C, M. Afb. i6-a°* 
12 APPEL-PIT, C, M. Afb. Zl'iSr- 

Kikvorschs-hart, C, M. Afb. 26-30; 
34 Padden-hart, C, M, Afb. 31-35* , 

Geene foorten van dit Geflagt, uitgezonderd 
misfchien het vierde, heb ik elders door eenig 

G % Schryj 
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Schryver befchreven of afgebeeld gevon¬ 
den ; ook heb ik dezelve in zeer weinige 
Verzaameliogen van Natuurlyke Zeldfaam- 
beden gezien; twee Soorten , welke ik 
reeds voor eenige jaaren uit de Adriatifdte 
Zee-boefem ontfangen had (volgens be¬ 
richt des zenders) heb ik laaten afteekenen: 
AHe de overige ben ik verfchuldigd aan de 
goedheid van den Heere P. Cramer 
(Direkteur van het Zeeumch Genoolfckap te 
Vlissingen. Koopman te Amster- 
dam, en voornaam Liefhebber van Nat. 
Zeldfaamheden) in wiens Verzameling ik 
in het Jaar 1771 dezelve vond , en tot 
wiens, zoo wel als myn eigen, vermaak 
en dienst ik ondernam alle deeze foorten 
te onderfcheiden en te befeïn-yven, waar 
voor zyn W. Ed. aan my van iedere foort 
eene géfehonken heeft uitgezonderd van 
dë tweede Soort, van welke ik nimmer 
meer dan dat eenige Voorwerp , ’t welk 
«loor genoemden Heere bewaard word, 
gezien heb; alle deeze waren uit Amerika. 

* * . 

X. ZOUT-EGELS hebben vyf dubbelde 
Banden , en den Aars onder de eenigzins 
nederwaards gebogene punt van den Rand. 

1 Kege 
2 Gest 

Fig. 4- 
3 Eyro 
4 Gebu 
5 Knoe 
6 Gm 

iNDÉ, M. 
ilte, M 
STAGTli 

:, Klein Echin. XVI, A, B. 
Knorr II Delic. Tab. E I a} 

e, Klein Echin. XVI, C, D. 
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XI. OCEAAN-EGELS hebben vier of 
vyf, vlakke, ftraalswyze, enfyn geftip- 
pelde, Bloem-bladen. 

d, Klein Eohin. XV, A, B. 
k l o e , Knorr II JDelic. Tab. E. 
u 
4D, Klein Echin. §. 64. 

# # * 

XII. EGEL-MUTSEN hebben vyf dub- 
belde Banden; en den Aars in den fchuins- 
opwaardsrgaanden -Rand der Grondvlakte, 

i Plankswyze, M. 
? Effens , Klein Echin. XIV, 
3 RoosE-to?, ——   ” 

e, f. 
I, m. 

XIII. EGEL-BLOEMEN hebben vyf 
Bloem-bladen; den Mond met een ge- 
flippelde fterre omringd; den Aars aan, 
in, of boven, den Omtrek ; en eene 
flauwgekielde Grondvlakte. 

I Asch-schopje, Bourguet -Traité des Pe- 
trific. LI, 331 en 33^ 

* VYFHOIKJE^C, M. 

I HoT/üSge, Klein Echin. XX, c, d, 
Rumph Amb. XIV, No. 3 ? 

5 Rondhart, SebalII, Tab.X, Fig. 23- 

XIV. EÖÉL-ROQZEN hebben piekswy- 
ze Bloem-bladen; maar den Mond zon. 
der geftippelde fterre; eene uitgeholde; 
geenzins gekielde . Grond. vlakte ; en 
den Aars aan of in den Qmtrek. 

C 3 i Ey- 
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% EYROïïfiÉ, Klein Echin. XVIII, C, D? 
2 Hartagtige,-— XX, a, b.Knorr 

II Delic. E III, 5. 
3 Scherp- blad, Knorr II Delic. Tab. E V. 
4 Stomp-blad (groot'), Klein Echin. XVII, 

A, XVIII , B^ SebalII, Tab. XI, 2 en 3 ? 
5 -(klein), Klein Echin. XIX, A, B. 
6 Dik.ranb, SebalII, Tab. XV, Fig. 13, 

14, 23 en 24? 

£V. E GE L-S P IN N E W E B heeft vyf 
Bloem rbiaden , welker geftippelde ran¬ 
den, krom gebogen, v^n elkanderen af- 
wyken; den Mond zeer klein; denbars 
in de Oppervlakte aan den rand, met een 
vierhoekigen band omringd; en de Grond¬ 
vlakte plat; 

i SPINNE-R AGJE, 
Seba lII, Tab. XV 
XIV,, G.) 

Klein Echin. XX, A, B; 
, 21 en 22. Rumph Amb, 

* * 
XVI. EGEL-M AND ELS hebben vyf, 

vlakke, Bloem-bladen; eenen ey-rwyr 
zigen omtrek; een ongekielde Groi}*!: 
vlakte, en den Aars boven den omtrek 
in de Oppervlakte. 

ï DiktBüyk, Klein Echin. XXIV,^h, i. 

Xvif. EGEL-E YER EN hebben vier 
vlakke , ef zeer ondiepe/5*™ fmalle 
Bloem-bladen; een ey-wyzigen Om? 
trek in welken de Aars; en eene onge-r 

'kielde Grond-vlakte. 
| Slijicter-blad, Klein Echin. XXVII, B. 
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% Gebogen-blao, Knorr II Delic. Tah 

3 PE^Ksfw/zE, Seba III, Tab, XV, Fig. 
28 en 29. 

XVIII, EGEL-NOOTEN hebben vier 
ftraals-wyze, binnen den naakten rand 
van een veelhoekig Tóp-perk beflote- 
ne Bloera-bladen; eenig zweemfel van 
een Hoofd-voorn; en eene gekielde 
Grónd vlakte. 

s Briedgek 
Fig. 3 

e j Seba III, 

•e, Seba III, Tab. X, Fig. 19. 
4 Smalle buyic, Klein Echin.XXIV,B, A; 

RumphAmb. XIV, No. ï? 
< Breede buyk, Klein Echin. XXVI, A, 
6 Regt-blad, Seba lil. Tab. X, Fig. 22. 
7 Effene, Klein EcUn. XXVI, C, B. 
8 Groot e, Seba lil, Tab. XIV, Fig. 5 end. 

Deeze is niet önwaarfchynlyk de waere 
” Spatange van Hesycuius by GesNe^GS, 

,, Aquatil. L. IV, p. 368, ” 

XIX EGEL-BELLEN hebben vier of 
Vyf, pieks-wyze, uitgeholde, Bloem¬ 
bladen ; eenen ronden Omtrek ; eene 
eenigzins gekielde Grondvlakte; en den 
Aars in den rand. 

2 Langwerpigere,Klein Echin.XXIV,a b 
3 Krom-blad, ——- --XaVIIjA? 

XX. EGEL-H ART EN hebben vier 
Bloem-bladen, wordende het vyfde door 
den hollen Hoofd-voorn als vernietigd; 

C 4 eenen 
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esnen harts-wyze uügefnedenen Ora- 
trek; eene gekielde Grond-vlakte; en 
den Aars in den rand. 

Straalblad, Knorr UDelk.'E IV, i en 
2; Klein Echin. XXV t 

1 Dikblad, d’Argenville Conchyl. I Part% 
XXV PI. Fig. K; Scilla Tab. XI, Fig. 1 ? 

[Pokhart, Klein Echin. XXIII», C. 
.Vierkante (groots), Klein Echin. XXIH, 

F, E; Knorr II Balie. Suppl., Tab. IX h, 
Fig. 13? 

; -- - (kleins). Knorr IIDelic. E 1% 
3'en 4;' Bourguec Traité des Petrific. LU, 343. 

ï Ba ndhart, Klein Echin. XXIII, A, B. 
- Pluimhart,-C, D. 
! Holblad (groot)-— XXIII*, A ? Scil- 

la Tab. VII, Fig. 1. 

) Hertogsmuts (groote), Seba ITT, Tab. 
X, 21; Klein Echin. XXIV, c, d, e. 

t-{Ueins), d’Argenville Part. I 
PI. XXIX, Fig. 22; No. 3? 

i Geknotte, Knorr II Delic, Tab.EI, Fig, 
5 en 6, 

5 Ey-wyzige, ■ Houttuyn. Hijl. CXIV, Fig\ 
6; Rumph Amb. XIV, No. 2? , 

I R o n d A g TI <3 e , Knorr II Delic. Tab. EIII, 
Fig. 1. 

I Kkuis-blad, Rumph Arob. LIX, F. 

Zie daar , W. E. Heer! een veel nauwkeu¬ 
riger,- j^hoonmerkelyk gropter, Lyst van 4e 
(door my zoogenoemde) Gewdv ■ Stekken of Zet- 
Egels, zelfs de grootfte , zoo ik meene, vvelke 
poic dooT een Nederlandsch Scbryyer is opgegee- 
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Part. ïl pap'178) en racer andere, welke my 
bier en daar voorgekooraen zyh. 

Uit" de aanhaalingen fornmiger Afbeeldingen 
zal U W. £. ras de waarheid van myn boven 
gezegde bemerkt hebben ,' dat ik de Verfteen- 
de zoo wel als de niet Verfteende Gewelv - Stek¬ 
ken in myn Lyst geplaatst heb , volgende daar 
in het Voorbeeld van den Heere Klein, 
niet -tegenftaande ik weete , dat ik daar mede 
de zelve berispingen op niy kade , waar mede 
men de nagedagtenis van dien Heere bezwaard 
heeft, van naaraelyk het zoogenoemde Dehbaare 
met het Dierlyke Ryk der Natuur door elkanderen 
gemengd te hebben, ’t welke men onder anderen 
als een reeden bygebragt heeft, waarom L in- 
NiEUS van de Rangfchikkingen deezer Diertjes, 
door Klein voorgefteld, zoude afgegaan zyn; 
maar dat zulks ongegrond is, zal terftond aan een 
ieder blyken , die met oplettendheid den Lyst 
der Schelp - Stekken en Koraalen, zoo als dezelve 
door Linnjeus in zyne XHIds Uitgaave van ’c 
Syfi. Nat: (tot nog toe, zoo veel ik weet en 
zoo lang het duurt, de laatfte) opgemaakt is, 
naziet, want dan zal men bevinden dat Hy 
aldaar zoo wel de Verfteende als de Natuurlyk 
geftelde Voorwerpen op eenen en den zelven 
Lyst geplaatst heeft (f), alhoewel Hy naderhand 
de Verfteende in zynen Lyst van Delvftoffen 
wederom herhaald, en dus dan tot haaren regten 
plaats gebragt fchynt te hebben ; hoedanig iets 
JClSIN ook gedaan heeft in de door Hein uitge- 

gee- 

(f) Niet onduidelyk doet Hy’c zelve door de aan¬ 
haling uit Klein by zyne XIMe Soort van Zee- 
Egels, indien ik my niet misleide. 
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geevene Sciagraphia lithologica curiofa (a). Hier uit 
bJykt derhalven duiddyk, gelyk ik raeene, dat 
de bovengemelde reden flegts een ydel voorwend- 

^ Het zoude mfcsfchien aan Ü. W. E, alhier niet 
ongepast kunnen fchynen , dat ik eenig gewag 
maakte van liet Verfchil tusfchen die Voorwer¬ 
pen, welke men gewoonlyk Vcrfteende Zee-Egels 
(.Kchiniten) noemt, nadien, het zeeker genoeg is, _ 
dat fommige onder dezelve loutere Steenkernen 
zyn; doch dewyl 'my zulks thans te lang zoude 
moeten ophouden, en deezen Brief (welke reeds 
al groot geworden is) misfchTen te veel zou doen 
uitdeyen, zal ïk zulks tot eene andere gelegenheid 
uitftellen ; te meer dewyl ik onderftelle , dat 
Ü W. E. de fraaije Verhandeling van den Heere 
Walchius (b) raakende deeze doffe kent of 
reeds geteezen zal hebben; want dezelve agte ik 
dubbel leezens-waardig, alfchoon ik juist niet in 
alles met dien Schryver daar omtrent overeen- 
ftemme, en Hy zich ook wel eens degelyk ver¬ 
gist heeft, als b. v. wannéér Hy (c) zegt „ Haa, 
„ re overige deelen, waar toe de Steekels, Tan- 
„ den en andere overhlyfzels behooren, vinden 
’’ wy nog wel, en dikwils op even dezelfde plaats, 
” maar altoos daar van afgezonderd”; dit immers 
blykt duidelyk valsch te zyn uit de aldaar, door 
den Vertaaler in eene Aanteeken., bygebragte. 
Voorbeelden, welke ik met ten minden nog een 
Voorbeeld zoude kunnen vermeerderen, nadien 
ik onder eenige, door my bewaarde, $traal-blad 

Egel- 

(a) Zie onder andere aldaar peg* 4? en 43* 
(b) Boven aangeb. Werk bladz. loo en 165. 
(c) Aangeb. Werk bladz. 162, 
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Egèl-h'arten een (uit het Maastrichtfcht 
herkomftig) bezitte, welks grond-vlakte voorna- 
melyk met de aangeboorene, alfchoon ook ver- 
fteende, Steekels als bedekt is* welke dit Voor¬ 
werp zeekerlyk veel waardiger en geagter maa- 
ken. Verder meldt Walch xus aldaar ook van 
„ andere inwendige Kraakbeenige deelen”, hoeda- 
nige nimmer door my of ook (zoo verre my be¬ 
kend is) door andere Natuur-befchouwers in dee- 
ze Diertjes gevonden zyn t Doch laat ik hier van 
voor tegenwoordig afftappem 

Wat aangaat de door my voorgeftelde Geflagt- 
en Soort-naamen, ik beken, dat ik dezelve wille¬ 
keurig ter nedergefteld heb, zonder misfchien ge- 
noegzaam en in allen deele op de natuurlyke over¬ 
eenkomst en aanduidinge der kenmerken van de 
Voorwerpen met en door die Naamen gelet te heb¬ 
ben ; doch ik denke j dat men hedendaags zulks juist 
zoo berispelyk niet in my zal vinden, nadien ik 
doorgaans nog al eenige opmerkelyke eigenfchap 
of teeken der Schaden of derzelver gelykenisfe na 
eenig, mylh gedagten koomend bekender Voor¬ 
werp daar toe in aanmerking genomen heb, gelyk 
men, deeze Diertjes of derzelver Schaalm kennen¬ 
de, ligtelyk (zooikmeene) zal kunnen ontdekken. 
Hoe vreemd egter ook fommige der door my ge- 
geevene Naamen in keuriger ooren zouden mo¬ 
gen klinken , oordeele ik my genoegzaam dee- 
zen aangaande verfchoond te zullen vinden door 
de Voorbeelden van LiNNJEüsen andere, wel- 
ke (zoo tny toefchynt) zich niet altyd van zoo 
zeer gepaste Naamen bediend hebben. 

Verder ach te'ik ray eenigzins verpligtom ook 
een Lyst van myne Ecbinohgifche Definitien, wel¬ 
ke ik in het eerfte Deel van myn Werk over deeze 
Diertjes breedvoerig en duidelyk (zoo ik meene) 
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befchrevenheb,aanyW. E. mede te doden* opdat 
daar uit watklaarder moge blyken, op welke deelen 
ik in het befchryven van deeze Schepfels ter Soort* 
onderfcheidinge doorgaans wilde gelet hebben. De 
Volgende korte optellinge zal, hoope ik, eenig- 
zins uwe Verlangens by voorraad kunnen voldoen, 
ten miniten zal U W. E. daar uit kpnnen aflei¬ 
den , op welke deelen ik in het onderfcbeiden der 
byzondere Soorten van Gewelv-Slekken inzonder¬ 
heid gelet wil hebben. Jammer is het, dat alle 
deeze Teekenen zoo bezwaarlyk in natuurlyk ge¬ 
fielde , en nog met derzelver Steekels voorziene, 
Diertjes, als ook in fommige verfteènde Schaalen 
derzelve ontdekt kunnen wordengelyk het ook 
te beklagen is, dat de Afbeeldingen, door ibm- 
jnige JNatuur-befchouwers medegedeeld,daar om¬ 
trent zoo gebreklyk zyn, fchynende men in de¬ 
zelve meenigmaalen meer op de fraaiheid dan op 
de riaauwkeurigbeid gelet te hebben: Doch laate 
ik tot myne beloofde Lyst van Echinologifehe De- 
finiiien o vergaan* 

f Top-Aars 
i Aars - - < Grond-Aars 

L Rand-Aars 
a Aars-schelp - - 

3 Banden - - 

‘Enkelde 
Dubbelde 
Vlakke 
Uitpuilende 
Uitgeholde 
Ladderswyze 

■ Ketenswyze Ë 
.Knoestagtige 

4 Bloem- 
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r Vlakke 
Kusfenswyze j of uitpuileiïdt 
Uitgeholde 
Geheele 
Uitgerafelde 
Piekswyze 
Eyerwyze 
Driekante 
Straals- of Streeps^wyze 
Pluimswyze. 
Eadderswyze 

S Buizen 
rBolrondp 

Kusfenswyze 
6Grond*vlakte4 Vlakke of Platte" 

J Uitgeholde 
l Gekielde 

7 Gruppels 
rZandkprlige 
j Gierstkorlige 

S Knoesten - 4 Wratagtjgi 
Mams-.of'x^w 

Ijuweels-wyze 
Mams-, of Teepels-wyzé 

Middenpuntige 
Uitmiddenpuntige 
Roqde,.. 
Vyfhoekige 
Veelhoekige 
Spieetvormige 

fRpnde 
1 Dangwerpigronde 

4 Eyronde 
[Hoekige 
iHartswyze. 
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(■Bolronde 

L Platgedrukte 

(Geheele 
13 Perken - - < In tweën verdeelde 

^Plankswyze of Gefchaalieda 

14 Rand f Dikke 
iScherpe 

’Navelswyzè 
Vlakke 
Uitgeholde 
Geheele 
.Doorgeboords 

16 Top-lynen ■ 

17 Top-perk - 
18 Voorn - - 

fRegte 
Bogtige 

J Zaagswyze 
Vlakke 
Verhevene of uitpuilende 

{. Uitgeholde 

Ik oordeelde boven, dat het jammer was, dat 
alle of verre de meeste deezer opgegeevene on- 
derfcheidsteekenen zöo bezwaarlyk in nog met 
Steekels gewaapendte Gewely-Slekken ontdekt kun¬ 
nen worden. Het ware te wenfchen, dat het voor¬ 
lid van den Heer Turgot {*) alty «Heruitvoer 

ge: 

CD In zyn Werkje (docti zonder Naam uitgegee ven) 
Qvcr dt wyze van lierzaamelen en ter bewaaring toe~ 
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tóe, dat de meermaalen geroemde Klein (a) 
verfchéidene nog met haare Pennen gewaapende 
Zeè-Egels opgeteld beeft volgens eene Rangschik¬ 
king, welke Hy rakende de Egel-pmnen opge¬ 
field hadde. Hoe -veel bezwaarlyker egter en miiu 
der uitgèbreid eene Rangfchikking onzer Diertje* 
volgens het onderfcheid van derze] ver Pennen, dan 
de boven door my voorgeftelde, uit de ontbloo-» 
te Schaalen.ontleend, zal moeten ,zyn, kan ieder 
ligtelyk bezeffen, die weet, dat ’er nauwelykï 
drie Soorten met alle haare. Pennen gewaapepd te¬ 
gen tien, welker ontbloote Schaalen tot ons over- 
gebragt worden , in de rykfte Verzamelingen vart 
Natuurlyke Zeldfaamheden voorkoomen; derhak 
ven kan het onderfcheid der Pennen niet van zulk 
een uitgebreid nut zyn als dat der Schaalen; ak 
hoewel het zeekerlyk voor waare Beminnaars der 
Nat. Hift. zeer aangenaam zoude zyn, ook die' 
deelen te leeren kennen, en de Zee-'Egels volgens?' 
de VerSchillende Geftalten van die deelen te kun-; 
nen onderScheiden. MisSchien zal ik by een an¬ 
dere gelegenheid deezen aangaande meerder licht 
kunnen mededeelen; thans zal ik flegts myne Ver- 
taalinge van de-Rangfchikkinge der Egel-Pemen> 
door Klein voorgefteld, alhier laaten volgen, 
omdat dezelve, boven die van Walcohius (b} 
zelf, my toeSchynt de beste te zyn. 

Klein verdeelt,alle by Hem bekende Egel- 
Pennen in V KlasSen of Afdeelingen, als I Speld¬ 
jes of Naaldjes (Aciculae), H Staaken (Sudes}t. 
III Schupjes of Spateltjes (Spatulae), IV Kroon- 
Pennen (Radii Coronati}, V Knodsjes (Claviculae}: 

Iedere , 

(a} Lueubr. de Acul. Ecbin. $• XII en §. Xllk 
. (b} Aangeb, Werk 166 bladz. 
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Iédere deezer Klasfen verdeelt Hy verder irt Ge* 
Aagten , en deeze wederom in Soorten, op dö 
Volgende wyze: 

Klassen. Geslacten. Soorten. 

: Naaldjes met Dusdanige zyn Klein, 
Knopjes, of Echin. XXX, A-D; 
Speldjes; XXXI, A,.a, B, C, D, 

i, 3-8, lp; met dus¬ 
danige Pennen zyn 
ook gewaapend die 
Zee-Egels, welke af- 
eebeeld zyn by Seba 
III, Tab.X,1,2,3^ 
Tab.XIIen elders,by 
Hou TT. CXIV, j; 
by RüMph eri aride- 
re Sehryvers; - 

ï Haair-NaaldJes : Dusdanige heeft Kletï^ 
In de Afbeelding van 

- de Griekfche P ge- 
fchetst XXIV, c; ooit 
worden dezulke :ver* 
beeld Klein Franf. 
XXIIIV 7 ; XXVIII, 

4- (NB) 

• „ CNB.) Deeze zyneenigzins min of 
meer krom gebogen, zoo dat men de¬ 
zelve gevoeglyk Kromme Speldjes zou¬ 
de kunnen noemen; ook zyn de mees*- 
te gelyk der Beelmeesterén kromme 
faalden, of als Scboenmakers-EJfen, 
eenigzins platgedrukt aan het Ipitfsj- 
eindes Sommige, gelyk die a*nonz| 
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Klassen. Geslagten. 
’ I Eenvoiiwdige of Efent, 

Klein Echin. XXXIV, 
A; Rumph Amb. XI IJ, 
D; Seba llf, Tab. 

ofPALLISSAADSN* 
dengeteekendg, Kle: 
Echin. XXIV, Houtt. 
CXIV, 4- Seba III, 
.mXUI, JRg. 

III. Sghupjbs of Spateltjes. Klein bende 
maar eene Soort, misfchiet} 
maar een enkel Voorwerp* 
’t welk afgebeeld is XXXII, 
P. Met deeze hebben fom- 
mige Pennen van onze IX 
Egtlmoeder zeer veel overeen¬ 
komst , ook die van ons XI 
Egtlhart, gelyk reeds boven 
gemeld is. 

• ' c i die van ScheuchzeE, 
. Kroon-fennen. I welks Afbeelding door 

JioURGUET , Traité dts 
Petrific. Tab. LVLl, Fig. 
462, overgenomen is. 

2 die van Klei n zelve, 
' Echin. XXXII, K; wel¬ 

ke zeer mismaakt is, ter- 
wyl die van Scheuch- 

4oet deeze (volgens myne gedagterü zo,o wel een plaats 
onder de Tuyn-ftaaken verdienen als de hier boven Ujc 
Klein aangehaalde L en M. 

D 4 
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i. Geslagten. Soorten. 

Gestreepte of > i 

! 

Eikelswyze, Klein Echvn. 
XXX i I, A, B, C, F, G, 
H, I; Walchius toekent 
by Afb. 4* F/. E VI van 
Knok r aan,dat’er van deer 
ze foort gevonden wor¬ 
den, welke natuurlyk eene 
effene oppervlakte heb¬ 
ben (hocdamge ik bezitte) 
zonder de ftreepen door 
eènig uitwendige fehuu- 
ring verloren te hebben; 
dus zouden alle Eikelswyze 
geenzins tot de Gefireeptc 
KnoAsjes behooren. 

Keselswyzfi, V Fluitformige, VI Spilformige, \7llKmp- 
iehzvyze VIII Gekranfte, IX Komkommerszvyze, XEt- 
hhwyze\ XI Peerszvyzè Xli Scheptervormige XIII 
Scbubagtïge, Tot onderfcheiding der verfchillende foor- 
ten, welke tot deeze XIII Geilagten (of Klasfen, vol¬ 
gens Klein) door my gebragt worden , dienen de 
vladde, geftreepte, karlige, fteekehge, knoestjge Op¬ 
pervlakten , de regte, kromme of bogtigeftrekkmgen 
L, ook wel de verfchillende gedaanten der knoppen 
of hoofden, waar mede de Pennen natuurlyk op de 
knoesten der Egel-fchaalengehegt zyn, nadien daarin 
meenigmaalen merkelyk verfchil gelegen is, alfchoon 
anderztDs de Rennen , op zjph zelve befchouwd j, ge- 

n°/l)J De Beoeffenaars der Natuurlyke HUtorie zyn 
het nog niet met elkanderèn eens raakende.de Jooden- 
fieenen , te weeten , of dezelve waairlyk verlteende 
Egel-Pennen (gelyk Klein en andere willen), dan 
of het in een Vorm gegroeide Delfftoffen zyn (gelyk 
^iNNAtus in zyne laatfte Uitgaaven van. zyne 
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Zie- 
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gaans gebruikt, de Paryfche \ 
heb ik niet anders gebeezigd,. dan wanneer ik de 
door den Uitgeever bygevoegde^I Platen wijde 



(dl) 

ïs&ëmemek 

rnmmm 
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Hingen der beide Uitgaaven, welke ik in den voó- 
rigen Winter ten mynen gebruik gemaakt hebi 
by voegen ; hier uit zal UW. E. rnet een oog- 

'wenk kunnen zien, alwaar in de Franfche de door 
iny aangehaalde Afbeeldingen gevonden worden! 

branfcht Uïtgaave eenige oplettendheid voor dezulke, 
welke genoemde Aanhangfel niet anders bezitten, doelt 
jneé moet ook nimmer (ken minrten niet dan met ver*j 
eischte omzigtigheid) van het zelve op den naam vat»' 
ÈLSiN-gebrnik maaken. 



t «5 } 

PantZigsche Fransche Dantzicschk IFransch* 
Tab. Fig. Tab. Fig.'r-1 — 
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k 
“ I-I2 

XXXII XIX 
xxxiii xx^ ^ 

Voor dat ik in ’t voorgaande Jaar de Disp:Nai'. 
Echinod. (1734 te DantZig gedrukt) bekomen 
had, maakte ik gebruik van derf Franfchsn Druk* 
vertrouwende geenzins, dat ’er zoo weinig ftaat 
pp te maaken was; doch naderhand zulks bemer¬ 
kende heb ik begonnen alles (wat ik op «dèn naatii 
yan K l b i n uit dat Exemplaer geboekt had) nauw¬ 
keurig na te zien , en te verbeteren ’c geene 
pnegt was: hier doof ben ik wel eens in de nood- 
zaakelykbeid geweest yan een geheele Bladst. óp 
ijieuw te fchryven , ’t welk zekerlyk een lastig 
werk is; doch. dit verder daar laatende, betuige 
ik nogmaals myn genoegen, dat ik éenigzinsfn 
ftaat ben geweest om aan U W. JE. eénig ver¬ 
maak te verfchaffen, en dus, öriï Zoo te fpreefc 
ken, eenige vergelding toè te vóegeh voor het 
vermaak en nut, welke ik tneermaalen ten uwen 
huize voor omtrent XX Jaaren van UW. E< g©. 
nooten heb, als ook voor de vriendfchap, welke 
Ü W. JE. zedert altyd betuigd en getoond heefei 
voor my te gevoelen ; wênfchende, dait zulks 
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tot aan ons Leevenseinde beftendlg mag zyn* 
heeme ik vryhéid my, na tóewénfching vari 
ille welzyn , met vereischteh eerbied te noe¬ 
men i 

Wi E. zeer Gel. Heer! 

Ü fV. E. verpligten Vriend j 

M. van PHELSUM; 
Sneer 

P. S. Mlsfchien zal Ü W. E. (of andere) ver- 
ihoeden, dat ik wel eens ten onregte als byzon- 
dere fóorten onder de Gewelv-Slekken befchreven, 
ën alhier opgeteld heb eenige zoódanigë, welke' 
in de daad flegtsals Verfcheidenheden [Varietates]' 
van eené en dezelfde foort verdienden aangc* 
tnerkt te wórden. Dit (gelyk ik gaarne tóefteni- 
ine) zóu gantsch niefconmogelyk zyn ; doch als meji 
myne opgetelde Kenmerken met my voor genoeg¬ 
zaam Échte houden' wil, meeneikmyraakendehet 
gezegde zeer weinig (mdieniets) fchuldiggemaakt 
te hebben; en ik twyffele geenzins, óf alle kun¬ 
dige Natuurbefchouwers zullen de door my aan« 
genomene Kenmerken in deezen voor immers zoo 
Voldoende hoiiden, als het getal van de Buik-, eri 
Staart~fchilden of fchubben der Slangen door den 
Grooten Linnieus ofzyne Navolgers ter SoÖrts* 
onderfcheidingê van laatstgenoemde Dieren vol. 
doende gerekend is. lli weete ten rniniien nietj 
dat de gebréklykheid der door my in deezen aange* 
homene Kenmerken duidelyk en overtuigende dooi? 
iemand aantetöonen is; en ik ttieène derhülvèn tot 

E fióg 
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nog toe, met immers zoo veel regt ter verfchoo* 
ping, (indien al eens iemand op den eenen of an« 
deren tyd eenige gebreklykheid in die Kenmerken 
xnogte gewaar worden,) gebruik te mogen maa« 
ken van die zelfde verfchooninge, welke de .Heer 
Fors ter (Aanteek. op Kalms Reize door N. 
Amerika II Deels 31 bladz.') ten voordeele van 
den Ridder Lin nasus bybrengt, dat nament- 
lyk , alhoewel de door my opgegeeyene Kenmerken 
zoo zeeker en goed niet zyn als men wel wenfchen 
zoude, het nogtans ,, berer is zig aan een on- 
„ volmaakt kenmerk te houden, dan ’er geen te 
„ hebben”, of zulke aan te neemen, door welke 
men nog minder in ftaat is het bedoelde oogmerk 
te bereiken. Ik zende aanU W. E. ook hierne¬ 
vens nog myne Befchryving van eene Soort van 
Zee-wier; en myne Befchryving der Maaden, 
dewelke door my in een vuile Zweer gevonden 
zyn. 

B E- 



er 

beschryving 

Z E E - W I E R. 

"ft yf ï erinnereride, dac fommigè Geleerden, ge- 
XVl lyk onder anderen de Heer Cheseaux , (a)' 
oordeelen , dat het Met ondienjlig zoude zyn, dat de 
Liefhebbers en Verzamelaars van JNatuurlyke Zaa- 
ken tot de drie Ryken der Natuur behorende, en 
welke alle zoo zeer Jhekken om de wyte Oogmerken der 
Goddelyke Voorzienigheid met verwon¬ 
dering en eerbied te doen befchouwen, behoorden aan- 
gefpoord te worden om de door Hun bewaarde Zeld¬ 
zaamheden aan het Gemeen in Plaaten en Befchryvin• 
gen mede te deelen enz., 'gelyk thans onder anderen 
omtrent het Cabinct van Natuurlyke Zaa'ken varf 
Zyn Doorl.Hoögh., den Heere PRINSE VA$ 
ORANGE, Neerlands ErfstadhoVt 
d fc r Enz. door vlyt van den zeer oplettqndejj 
en kondigen Heere Vosmaar» en dat van wy- 
lcn den Heere Schlosser door den zeer erva¬ 
ren Heere BoddaarT, gefcbied, word ik aan? 
gezet om tot dusdanige Poogingen ook (Sop vesj 
myne van noodzaak lyker Beèzjgheden overfshie- 
tende Tyd gedoogt) het ihyne tob te brengen jj 
ten welken einde ik dan deeze tegenwoordigs 
korte Verhandeling opgefteld heb ; van welke 
moeite ik waarfchynlyk ontheven zoude geweest 

WU 

, (a) fa zyn Discours PhilofopWque fiir la Pbyjiqut 0 
Ptlijloire Naturelle, gedrukt te F ar y* 176a: 



6% Befcliryying vctn eerie 

zyn, in dien de zeer geoefende Heer D. Mee zé 
Janger tyd had mogen Iceven. 

Laatstgenoemde Heer ("met welken ik fomtyds 
eene vriendelyke Briefwisieling onderhouden heb) 
zond aan my op den 23 van Augustus 1769 een 
Pakje met een Brief, in welks P. S. zyn Ed. 
lchreef, „ Eergister wierd ik by-ver- 
» Z0SC te Zoomen , die eene Matide met Zee- 
„ kreeften uit Noorweegen had bekoomen, welke 
,, in zodanige Fuci waren ingepakt, als hier een 
„ nevensgaat, een foorcgelyke als ik agter mvn 
„ Werkje oveC de XIX* Clasfe Linneï afge- 
„ beeld' en befchreven heb. Ik heb de vryheid 
>> dieswege genomen vandeezen, eenen der beste, 
,, aan Uw Ed. te offereeren op dat, zo Uw Ed. 
« diergelyken Fucus nog niet bezitten moge, Uw 
„ Ed. Colleólie van gedroogde Planten daar meede 
„ vermeerderd mogte worden”. Ik bevond dit 
Voorwerp"hard gedroogd en in een kleinen bundel 
famengevoegd, en om het zelve niet in Hukken 
te breeken , gebruikte ik myn gewoon middel 
om al te drooge en gerimpelde Zee-planten in 
natuurlyker gedaante te herflellen. Ik deed 
naamelyk deeze Plant in eene Emmervol liegen- 
water, en liet dezelve een geheele nagt Haan 
uitweeken. Des anderen daags morgens deeze 
Plant uit het water getrokken hebbende en op 
den vloer van myne kamer in derzel ver natuurlyk- 
ften Hand (zoó verre mogelyk) uitgelegd zynde, 
vertoonde zy veel overeenkomst met den door den 
Heere Meeze befchreven en afgebeelden Fucus 
te hebben, doch verfchilde in fommige opzigten 
merkelyk daar van , gelyk uit de volgende Be- 
fchryvinge nader zal blyken. 

Van 
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Van dit VerfchiJ gaf ik nog op dien zelfden dag 
bericht aan den Heere Meeze in de volgende 
bewoordingen, „ in het aan.my door Uw Ed. 
„ gezonden fpecimen zyn de fnippelingen veel 
„ breeder, en het voetftuk, waar uit dezelve 
„ beginnen, zeer diep hartagtig ingefneden; be- 
„ halven dat de fteel veel korter en na even- 
,, redigheid dikker fchynt”. 

Nadat ik deezen Fucus uitgelegd had op boven¬ 
gemelde wyze, nam ik de maat van deszelfs-leng¬ 
te en breedte, en bevond dezelve omtrent als 
volgt; 

Voeten. Duimen. Lynen, 
Lengte der gebeele Plant - 2 - 3   3 
Breedte-—>-? —r 9-9 
Dikte der fteel op haar dun- 

fte by den. wortel - - o   o   3 
-Wortel-Veezelen o - o - 3 
Lengte der fteel - - - 1   o   2 
--Wortel-Veezelen o - 1 - 3 

De Wortel deezer, dus in regen-water uitgeweek¬ 
te, Plant was uit verfcheiden dikke, uit een nog 
dikker langwerpig-ronden knobbel (waarmede ie¬ 
der aan den grond vastgehegt geweest was) be¬ 
ginnende Veezelen famengefteld, welke zich in do 
rondte verfpreidende een vlak van ruim-anderhal¬ 
ve n Duim middel-lyns beflaan; de koleur deezer 
Veezelen is aan derzelver uiterfte knobbels geel» 
iets na het groene hellende, welke groene ko-, 
lèur langzaam fchypt toe te neemep, zoo, dat 
deeze Veezeis in het begin der Steel, famenkoo-L 
mende zich iets groener vertoonendan,aan derzel-. 
ver knobbelagtig begin, alhoewel de geele kokur 
nog genoegzaam in den famenloop der Veezelen 32 
geiyk zelfs nog in het begin, der Steel, boven het 
* J Es groen 
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groen de overhand heeft: De dikte en lengte 
déezer Veezelen is niet in allen geiyk; ik heb hier 
boven de maat van eene der Grootften reeds ge¬ 
meld; de zelfftandigheid derzelven was taai, le- 
deragtig, en in de oppervlakte ifiet volger»' de 
lengte loopende ftreepen of groefjes voorzien. 

Uit de vèreeniging deezer Wortel - Veezelen 
^oomt de Steel voort, welke bovenwaards al- 
tengskcns groener word, alfchoon de geele koleur 
tot de lengte van byna twee Duimen de over¬ 
hand fchynt te behouden ; omtrent de halvp 
lengte is dezelve reeds donker groen, welke we* 
derom naby haar boveneinde, alwaar zy platter 
begint te wörden oni in het Blad te eindigen, 
bieeker word, tot dat in het begin van het Blad 
de geele koleur wederom eenigzins doorftraaltï- 
De Steel is beneden rond, en aldaar drie Lynen 
middel-lyns dik, doch word opwaards langzaam 
Ey*rond en dikker, nadien ruim ter halver leng¬ 
te haare korte As drie Lynen en de lange As 
byna vyf Lynen is; doch deeze dikte neemt bo¬ 
venwaards wederom merkelyk af, want (niet te- 
genftaandede omtrek platgedrukt rond blyft, zelfs 
zoodanig, dat dezelve naby het Blad nauwelyks' 
eeöe korten As ter lengte van een derde gedeelte 
gener Lyn van een Duim heeft) daar de Steel in het 
Blad begint ten einde te loopeb, is zy nauwelyks 
breeder dan zy onderwas, dat is drie Lynen; Van 
hpiten is dezelve oVefal met volgens de lengte 
loopende ftreepen of groefjes bezet, gelykerwyze 
hier boven van de Veezelen der Wortel gemeld is. 
Pe zelfftandigheid der Steel is in den beginne wél 
zoo ftevig en vast als die der gemelde Veezelen ,v 
doch fchynt omtrent haare groötfte dikte wat zag- 
ter of voozer te zyn, ten mihften Iaat zy zich al¬ 
daar ligter door de vingeren of eenig ander gewigt 



platdrukken, doch dunner wordende neemt zy 
ook wederom haare voorige vastheid aan. 

Eindelyk breid de Steel Zich fchielyk uit, en 
verdwyht, zonder ëfenige verdere blyk Over te 
laaten, in het Blad, na datzyhaarfeh bogtigen loop 
geëindigd heeft, en wederom wat ligter of uit 
tien geeien groen geworden is, welke ltoleur ook 
aan het begin Van het Blad eigen is, doch aldaar 
fchielyk in donker groen overgaat. Het Blad 
zelf is zeer breed, glad en effen; Zondër éenige 
blyk van Rib; én aan deszelfs fteöl-einde zeer diep 
harts-wyze ingefneden, blykendë aldaar allezins 
volkoomen natuurlyk cn ongefëhonden te zyn 
(tot aan i. en b. in de nevensgaande figuur'): 
Het welk my omtrent het overige van het Blad 
niet (a) waaritbynlyk voorkomt. Ik zal egter het 
zelve, zodanig als net is, kortelyk befchryven. 

Het Blad (*t welk ik dus eëttvöuwdig om re¬ 
denen nader te melden noeme) is, behalven daar 
het uit de Steel fpruit, donker groen gekoleurd, 
en met eenflymagtigglibrigvogt, gelyk de meeste 
water-gewasfen (voornaamelyk Zee-planten) over¬ 
trokken , het welk egter door de Plant in Regen-wa- 
ter heen en weder te beweegen merkelyk afgefpoeld 
wordj gelyk ik altyd ondervonden heb. Het breid 
zich van deszelfs begin zydwaardsenbovenwaards 
in de gedaante van een Waeijer uit, en is ver¬ 
deeld in verfcheidene Snippelingen gelyk die bla¬ 
den fommiger Plant-gewasfen, welke by de Kruid¬ 
kundigen (§) Hand-falm-vormige \Folia Palmata] 

Zie in de Figuur Lett. 

Kruidkundigen niet altyd met elkanderen te vermen¬ 
gen ; want deeze woorden fchynen fömtyds een zeer 

E 4 
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genomen en over den vloer uitgebreid had, da 
breedte van het Blad ruim twee Voecen-en negen 
Puimen, deszelfs lengte in tegendeel ruim een Voet: 
en drie Duimen. 

Voor het overige is het Blad op verfcheidene 
plaatfen met gaten (a) en reeten of fcheuren (b) 
doorboprd, welke van verfcbillende gedaante en 
grootheid zyn, hef welke aan de meeste breed- 
bladige Zee-wieren niet ongewoon is; ik heb in 
deeze Plant geene door Linnjeus opgegeevene 
mannelyke of vropwelyke Geflagt-merken kun* 
pen gewaar worden, hpedanige' ook in de door 
M e £ z e (e) befchrevene onthreeken (het welk 
in dusdanige gefchondene Planten niet vreemd 
is) zoo wel als in andere Zee-wieren door Lin- 
sjeus (d) opgeteld onder eene byzondere afdee- 
ling, welke de zulke onder zich begrypt, die 
geene blaasagtige vrugtbeginfels hebben , \_Fruaiji- 
cationibus non veficariis J 

Ik zeide bier boven, dat dit Blad gaaf en on-, 
gefchonden aan deszelfs begin maar geenzins in 
of aan den omtrek aan my toefcheen , ’t welk 
myns oordeels uit de raaflige of gekartelde uitein¬ 
den fommiger JJnippelingen niet alleen maar ook 
pit de verfchillende diepte der Infnydingen be- 

(a) Voornaamelyk zyn dezelve tneenigvpldig in 
Snippeling 6 en 13.: het grootfte gat egter is. Snippeling 

de vierkant byna 
dit deel des Blads zelf. 
Zie Snippeling 2 
XIX ( ~ 

) ’wyd als de breedte van 

der Genera Plantarum van I 
u . Bladz. 136. 

(d) Sjpec. Plantar. (Holnri® 1753) Pa8' U6r. 

E S 
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vèstigd word; want fchoon in alle Hand-palm- 
vormige Bladen der Plant-gewasfen de infnydin- 
gen geenzins alle eeven diep zyn, word egter in 
dezelve genoegzaam altyd eene regeimaatige over¬ 
eenkomst waargenoomen, welke in deeze Piant 

'Cook minder zelfs dan in die (f) door Meezb 
befchreven is) niet gevonden word; Ik gisfe 
derhalven dat- alle deeze Infnydingfcn tegenna- 
tuurlyk en alleenlyk aan toevallige uitwendige 
oorzaaken toe te fchry veil zyn, en dat het Blad 
natuurlyk onverdeeld is, uitgezonderd misfebien 
aan deft buitenftefi rand, welke mogelyk getand 
is geweest, het welke ik uit de 2. en if. Snip- 
pelingen waarfchynlyk oordeele; daar en boven 
zoude dan dit Blad ^ongefthönden zynde) eenig-* 
zins fchootels-wyze uitgehold zich hebben moe¬ 
ten vertoonen, van het welke in de breedfte en 
min diep ingefnedêïi gedeelten naby het begin 
des Blads zich duidelyke óVêrblyfzels vertoon¬ 
den, en zelfs nog zigtbaar zyn door overvloedige 
dwars liggende ploojen in deeze thans vlak uitgé- 
ftrekte en gedroogde Ptaflt. Of deeze tnyne gis- 
fingen gegrond zyh, zullen andere, welke gele¬ 
genheid hebben mogen oth 'dusdahige Planten gaaf 
en ongefchonden te zien, best kunnen beoordee. 

.Cf). Ik heb dat voorwerp, na dat het gedroogd was, 
een en andermaal befchöuwd , en bevonden , dat de 
diépten der Infnydihgen tneeretideels niet de door 
deii Heere Meèze gegeCvene Figuur overcenkoo- 
löett, waar uic ik 'fehiet fcoOde denken, dat die Plant 
natuurlyk een zoodanig in lab ge Snippelinged gedeeld 
loof heeft, en dus zéér merkelyk van de önzé ver- 
fthik, döth fottutaige minder diep ingefhedene Snrp- 
pelingen der gemelde Plant (hoedanlge jn de Figuur 
derhalrfea- ook voorkOotnen) doen tny tot nog toe 
hier omtrent twyffelen. 
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len. By voorraad e 
bet fpr eek woord, 
ben) heb ik m een 
gefchreven den 4 

' plant genoemd 

enter (omdat ik dagte, volgens 
dat het Kind een nam, moet heb- 
Brief aan den Heere Meezï 
'van September 1769, deeze 

„ Facus fronde palmato-cordata, ftipite prins 
cylindrico mox adplanato 

\Vier met hand-palm-vormig hart-agtig loof, en 
met een fleel diè in den beginne rolrond is > 
doch fchielyk platagiig wordt, 

Toen ik dien Brief fchreef, bekertne ik, was ik 
nog geenzins ih de zoo daadlyk gemelde gedagten 
raakende de natuurlyke gedaante van het Blad 
deezer Plant, en heb dus (misfchien ten onregte) 
dezelve genoemd Palmato-Cordata, het welke naT 
tuurlyk Cordato ovata, margine dentato [harts-wyze 
uitgefneden langwerpig-rond, met een getanden Rand] 

In dien zelfden Briéf fchreef ik aan den Heere 
Mee ze, „ de Fucus is meet dan vyf duimen in 
„ de breedte, en meer dan drie dito in de lengte 
,, door ’t droogen ingekrompen enz”. Voor het 
overige is dezelve hard als hoorn ; het Blad is 
doorfchynende en groen gekoleurd, bleeker egter 
dan toen de Plant nog vogtig was; de Steel is 
donker - bruin i byna zwart eemgzins uit den. 
rooden ziende, gelyk OOk deveezels der wortel. 

My heugt niet ergens eetiigeBgwwr of Befchry- 
ying van een Zee - wier gezien te hebben, welke 
genoegzaame overeenkomst met myne Plant heeft, 
om voor volkoomen gëlykfoortig aangenomen te 
worden: Zelfs kan die door M e e z e befchreeven 
is geenzins, zoo ik denke, als eene en dezelfde 
foort aangemerkt worden; veel min verdient die 
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van P. G. Moehring, door Wee ze (a) 
aangehaald, als eene gelykfoortige aangezien te 
worden, voor zoo veel Ik uit derzelver befchry- 
vinge en de Voetmaat door Iaatsgenoemden Schry- 
ver (b) aangehaald kan oordeelen: Meerder over* 
eenkomst met onze Plant is ’er in de befchryvinge 
yan ’t Palmifolium Giganteum van Imperatus (by 
voorgenoemden Schryver ook gemeld) doch na¬ 
dien, ik het werk van Imperatus niet heb» 
durve ik zyne bedoelde Plant niet voor gelykfoor- 
tig met de onze aanneemen; bier mede fcheide 
ik van deeze Plant, in hoope dat andere Natuur¬ 
onderzoekers , welke tyd en gelegenheid om 
nauwkeuriger Befchryvingen van dezelve te maa- 
ken mogen hebben , aangefpoord vyorden om 
aan de Geëerde Wereld zulks mede te deelen. 

Voor dat ik egtér van dit Voorwerp affiappe, 
oordeele ik nog verligt te zyn eenig gewag te 
maaken van fommige Voortbrengfels der Natuur, 
welke (Tchoon tot eep ander Ryk behoorende), 
zich aan deeze Plant als vastgegroeid vertoonden 
na de afwasfching, ja zelf nog na het droogen 
der Plant: Deeze zyn ten minften drie of vier 
zeer verfcbillende foQrten, naamelyk 

1. Slekken-Huisjes [Cochle*'] (*) '1 
2. Hoorn-Wieren [Efcharce] 
3. Koraal-agtige £ee-Mosfen [SertularicQ 

yzr\ 

Aangehaald Werkje 144. Bladz. 
Aldaar 146 Bladz. 

Qc) Aldaar 147 Bladz. 
Cv üus fchreef ik in Februari 1770, maar. thans na¬ 

der ondarzoek in deezen opzigte gedaan hebbende. 





ft Èefchryïing van eene 

I. De Slekken-Huifjes, welke in geen kleinë 
jneenigte aan deeze Plant gezien worden , be- 
hooren mogelyk tot het Geflagt der Helices van 
LiNNiÉusj doeh vinde deeze onze foor t door 
gemelden Schryver niet aangetekend, weshalven 
ik eene korte befchryvinge derzelve alhier zal 
byVoegen» 

Deeze Stekken-Huisjes of Schelpjes zyn klein* 
de eene egter gïöoter dan de anderen; de groot» 
fte hebben nauwelyks de breedte van drie Lynen 
mkidel-lyns, en zyn niet meer dan een Lyn dik} 
de koleur is helder blinkend , doch ondoorfchyi 
nend, wit} de zelfftandighéid zeer broos, zoo¬ 
danig zelfs, dat op gcenerleye wyze my mogelyk 
geweest is, eenige ongefehonden van het Blad 
af te ligten , zelfs terwyl het zelve nog vogcig 
Was, ten zy door een gedeelte van het Blad mede 
af te ligten * en dan nog is de minfte buiging 
van het afgefnedene gedeelte des Blads zeer ge- 
vaarlyk. 

Deeze Schelpjes beftaan uit ten minften drié 
volle Trekken , welke eenigzins platgedrukt zyn 
aan de boven-zyde , waar mede dezelve aan 
het Blad gehegt zyn, daar zy in tegendeel aan 

de 

Linn-eus kunnen verward worden, indien zyn Ed* ' 
’er niet bygevoegd had „ repente flexuoja [of j krui- 
„ pende bogtig”, want deeze woorden betedcenen 
geenzins een in eenen flangen-trek aan elkanderen ge¬ 
voegd Slekken-huisje, gelyk het onze is: Voorts heb 
ik in geen een deezer kunnen ontdekken, dat de in¬ 
wendige ,, holte —~ hier en daar door Verftoppin- 
„ gen afgebroken” is; zy zyn wel aankleevends, ge» 
lyk uit onze befchryvinge blykt; ook zyn zy eenkleps 
pig en pypagtig, doch dit heeft ook in veele Schelp- 
i}lekken plaats; het voornaamfte Verfchil is in de uit¬ 
wendige opening gelegen.' 
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$_Ëfchbra\i welke door Lin&Ieus (a) gefteld 
word onder de 

i. jj-EscHARA folictced rattiöfa, lacfniis cuiteï- 
„ formibus rotundatis" ; 

Hoorn-Wier met getakte Bladen, welker 
Snippelingen ivigswyze en aan dé einden tand 
zyn} 

het welk by Ellis (b) genoemd word „ É s c h a- 
1, R a foliacea, mükpora, tenera anzuftior, foliolii 
„ quaji abfcisjis, & Cellulis oblongis aüernis utrinque 
„ inftruiïa,\ dat is, Blad agtig, duizend:gatig 
r&üer en jmaller Hoorn-Wier, welks blaadjes als 
geknot zyn , en welk met langwerpige [vierhoekigej 
overhands fiaande Selletjes aan wederzyden voorzien is. 

Minder overvloedig is aan het Blad van ónze 
Plant het volgende Hoorn - Ifier, het welk door' 
Linnsus flegcs als eene Variëteit van het zoo 
terftond gemelde fchynt geagt te zyn, doch door 

i Cc) i - onderfcheidene ibort ge¬ 
houden word, en genoemd 

2. „ EschaRA foliacea, mülepora, fpongiofaj 
„ Cellulis arcuatis alternis ulrinque inftmc- 
» i . 

Ho,cfR^ 

Hodrn-Wieren Wel eene andere Wyze Van groeijingheb- 
ben dan op Zee-Wieren, welker gedaante zy aarinee- 
ihen, zoo lang zy op dezelve vastgekleefd blyven, erf 
öo'k rfteerendeels behouden , na dat het Zee-Wief ver*! 
gaan is: Doch iftislchieri zal ik op eenen andéfreö tyd 
gelegenheid hebben tny hieromtrent Wat breedvoeriger 
te verklaaren. 00 EnCbeif.Regft. Anirtt. CL. B, tfSSOM* 
. , :Ge». %c6.fpee. i. .. 

(b) Eifai fur ï1 Hifi. Nat, fits Carall. Pag. 84. Nd. ii 
; Tab. XKVI1I. A. 

(c) Aidttar pag. No, g; Tab. XÈIX, Ai 
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Hoorn-Wier ('blad-agtig, duizend-gatig, 
fpons-agtig') met boogs-wyze overhandsJlaan- 
de Selletjes aan wederzyden voorzien. 

De derde Soort va 
aan onze Plant (zoo 
kunnen ontdekken) i 
plek , ter grootte vai 
}yns (a), vertoont, i 

Hoorn- Wier, welke zich 
rerre ik tot nog toe heb 
aar op een enkelde ronde 
ruim drie Lynen middel- 

i gedaante zeer verfchil- 
lende van de voorgaande, en is in ’t fatfben der 
Selletjes zeer gelyk aan den Porus Cervinus Impe- 
eati, by El lis (b) befcbreven en afgetee- 
kend, en volgens zyn Éd. beboorende tot de 

3. „ Eschara foliacea i millepora, lapidea, 
„ extrcmitatibus Mac inde irregulariter coa- 
„ lescentibus, utraque fuperficie ex Cellulis 
,, ovatis conftans” ; (c) ? 

Hoorn-Wier (blad-agtig, duizend-gatigy 
fieen-agtig') met hier en daar onregelmaatig 
famengroeijende uiteinden , aan wederzyden 
uit ey-wyzige Selletjes famengefteld. 

De onze is wit, van zelfftandigbeid genoeg¬ 
zaam gelyk de twee voorgaande, en verheft 
zich als eene onregelmaatige wrat boven de op¬ 
pervlakte van het Blad; de openingen der Sel¬ 
letjes (in eenigzins rondloopende ryën gefchikt) 
zyn egter meest ongedöornd; hoedanig egter de 
Heer Ellis de zyne befchryft en vertoont: 
Eenige weinige der in de buitenfte rye geplaatfte 

CO Het zelve is ten naasten by geplaatst op Snip* 
peling 2. alwaar in de Figuur dit * gefield is. 

(O Aangeh. Boek pag. 87. PI• XXX. Fig. d, Z>. 
CO Aldaar pag, 86* No. 3. 
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fchyneii twee (f) doorntjes te hebben; deezé 
öpeningen hebben eerien effen én eènigzins Uitpui- 
lenden Rand ; voor het overige is de opper* 
vlakte deezer Selletjes voorzien met eene grootd 
ftieenigte kleinere holligheden, of misfchien doof- 
gaande Gaatjes; Nadien ik deezen met gemeend 
Vergrootglazen naauwlyks kan zien , én ik heè 
Voorwerp niet ongefchonden van de gedroogdd 
ÏMant weete te neemen om bet zelve Voor meef' 
vérgrootende Glazen te ffelleri, kan ik thans ’ef 
verder niets van melden. 

III. De Soorten van KoraaUMoSi welke aati 
het Blad gegroeid zyn, en op fommige plaatferi 
door Hoorn-Wier bedekt worden, op anderd 
Over ’t zelve heen zich uitbreiden, Zyn 

Ij Sërtularia denticuHs alternis coniofc 
„ JU, calycibus öbovatis fubrojiratis, catili 
„ geniculato flexuofo fimplici”. (a).? 

Koraal-Mos met overhandsJiaandefaineii- 
gedraaide tandjes, en kelkjes welker ondefc 
einde ey-rond, en eenigzins gebekt is / en met 
een enkelden geleedden en Jlingerenden Jiam. 
CorAlLinA minor repens, caule nodofó) 
,, articulato, & Veficulis alt er nis inftnl- 
„ tto”} (b), ? 

KoRaal'Mos (klein kruipend') mei een knoopigêri 
geleedden Jiani, en overhands Jiaande Blaasjes i 

’ Eeftig* 
Cf) Misfittilen Zal Ik by eeöe fiadefé gelegenheid ,• 

door het Blad te'bevqgtigen, middel vinden^ ótit dit 
Hoorn‘■Wiet er ongefcboiiden af te krygen, en dart 
hetzelve nader onderzoeken,. tè meef om dat ik twyffe* 
Ie , of de gertielde Doorntjes niet Wel dverblyfzel# 
Van gebfokerie Selletjes m©gten zyti. 

00 LïSiSAiüs aaitgê. Boek pag. Ge». yoBf 
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Eenigzins in twyffel zynde óf de naamen fey 
Linnjeus en Ellis tot deeze myne foort be¬ 
lmoren , heb ik het Vraag-Teeken bier, zoo 
wel als agter het laatstgemelde Hoorn-Wier, ge- 
field. Niet tegenfiaande de Stam van myn Jto- 
raal-Mos met geene andere my bekende Figuuren 
overeenkomt, ontbreeken’er egter de Hoorntjes 
en Blaasjes aan, die door Ellis afgebeeld en be- 
fchreven zyn, en welke ik ten minlten aan geene 
van allen, die aan het Blad gegroeid waren, heb 
kunnen gewaar worden, (a). 

2. ,, C o.R A-L l i n A minima fcandens, Veficulas 
j, campaniformes in fummo caule lineari 
„ contorto gerens", (b) ; 

Koraal-Mos (zeer klein kruipendj boven 
aan een dunnen gedraaiden Jlam kloks - wyze 
Blaasjes draagende, 

Dit ons Koraal-Mos (welk niet zeer over¬ 
vloedig aan ons Blad zit) komt in gedaan¬ 
te der kloks-wyze Blaasjes geheel met de aan¬ 
gehaalde Figuur by Ellis overeen, en zoude 
dus als eene Variëteit van de „ Sertülaria 
„ denticuliï feemdis acutis , calycibus campmulatis 
,y dentatis, pedmculis longisfimis contortis” ; dat is , 
Koraal-Mos met, na de eene zyde geplaatfte 
fcherpe tandjes, getande kloks-wyze kelkjes, en zeer 
lange gedraaide fiêeltjes, by Lijjneüs (c) kun¬ 
nen aangemerkt worden , te zekerder, om dat 
de door Zyn Ed. uit Ellis aangehaalde Figuur 
J. door dien Schryver \ 1 Variëteit van de 

door 
£a) Dit Koraal-Mos is op ons Blad overvloedigsc 

op de 5 en 6 Snippelingen omtrent de vcreeni- 

\oeken Bladz, Spec. 19. 
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door my aangehaalde Figuur B. gehouden word. 
Dus zoude ik ook den naam hyLiNNiEUs hier 
te'huis gebragt hebben', indien my niet ten dui^ 
delyfeften fcheen te blyken , dat laatstgenoemde 
Schryver twee zeer verfehillende Koraal-Mosfen 
voor één enkel aangezien heeft in het befchouwen 
der Figuur door Ellis gegeeyen, en dus eenen 
naam gefraeed .heeft, dewelke .op geen van beiden 
past. Zyn Ed. fchynt ’er niet op gelee te hebben, 
dat Ellis zyn kruipend Koraal-Mos 'te 'gèlyk mep 
een gedeelte van een verfchillend Koraal-Mos, op 
Welk dit andere vóbï'tkruipt (gelykerwyze de Epi- 
thymum en Cufcuta op andere Planten) afgeteekend 
heeft: even gelyk Ellis (a) elders meer deedt. 
Voor’t overige heeft'deeze foort in zelfJtandigbeid 
veel overeenkomst met fommige CoRallina: tuba- 
larice [Pyp-agtig Koraal -Mosjvan Ellis(bj, 
want de {lammetjes zyn vlies- of liever hoorn* 
agtig, eenigermaate geleed, en pypagtig hol. 

Eindelyk vind men nog aan het Blad éene foort 
van Zee-Mos, waar omtrent ik nog niet volkomen 
zeker ben, of dezelve tot de Sertularice dan tot de 
Conferva (f) van Linnasus behoort gebragt te 
Worden , waarom ik voorgenomen heb dezelve 
by betere gelegenheid nader te onderzoeken ; of 
naamelyk de hier en daar aan dit gedroogde 

O) Aldaar PI. II. Kg. b. PI. XV. Fig.a. ene. 
(b) Aldaar Cbap. III. PI. XVI, en XVII. 
(t) Want tot de Corallime behoort zy , vol¬ 

gens derzelver Bepaaling door Linn.*us gegeeven, 
in ’c geheel niet, nadien ons Zee-Mos niets minder 
dan een kalkagttge kerst heefc ; dit niet tegenftaande 
heeft de Heer Pallas (Lyst der Plant-Dier en bladz. 
537) deeze onze'foort, zoo verre ik'uit zyne Befchry- 
v'ing meene te kunnen befluicen, tot zyne Coraluna 

. Qrniculata betrokken. 
F 3 
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vertaale, zy is rood en purper-koleurig: fomtyds ii 
Zy zand-koleurig en uit den groenen rood; hoedanige 
koleur in de onze plaats heeft, zelfs alle de by 
Dilleniüs gemelde koleuren wel in één eeni- 
ge tak. 

Voorts zyn nog aan het Blad vastgehegt zigt- 
baare overblyfzels van de 

„ Ulva tubulofa fimplex” (a) Water-Vlag 
Cpyp-agtig ongetakte) en van de 

„ Byssus pulverulenta viridis” (b) Aard-' 
schimmel Cfiof-agtig groen,') 

Dus alles , wat om en aan dit Zee-Wier 
was, zoo wel als de Plant zelve in ’t korte be- 
fchreven hebbende, agte ik niet ondienstig eene, 
alhoewel ruwe, fchetfe der Plant hier by te voe¬ 
gen , zoodanig als ik die nae de nog vogtig zynde 
Plant geteekend heb i 6 56 

A, de Wortel, 
B, de Steel, 
aay de overgaDg der Steel in het Blads begin, 
C, het Blad, 
1-18, de Snippelingen, in welke het Blad zich 

verdeeld, 
by c, uitgeknaagde deelen van het Blad, 
e, ƒ, ingefcheurde deelen van het zelve, 
• de plaats, omtrent welke de Efchara 3 ge¬ 

plaatst is; 
t nevens dit teeken is aan den rand der Snip- 

peling de Conferva gegroeid. 
De geheele Plant is volgens de op zyde byge- 

voegde Maat verkleind. 
Ver- 

(a) Linnjeï Spec. Plant. pag. 1163, Nt. 1. 
(b) Idem ihid.pag. 1169, No. io. 
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: Verder beft ik'.aarrd'e andere zydè gevoegd vier 
fifteekeningen van een SJekken* Htfisje hier voor 
pefchreeven, 

I, het Slekken-Huisje, in deszelfs natuurly. 
ke grootte, op den onderkant aangezien i 

- II, het zelve, op den zelfden kant aangezien, 
maar door een vergrootglas, 
a, de mond of opening; 

|II, het zelve * door het zelfde vergrootglas 
op z,yde aangezien, 
a, het einde der buitenfte Trek, in welke 

de terftond gemelde opening is, 
i, c, de rand,'waar mede dit Slekkpn? 

Huisje aan het Blad vastgehegt is. 
IV, Vertoont de doorfneede van de drie Trek¬ 

ken deezer Schelpjes , zoo als zy tegen 
de oppervlakte van het Blad aangeplakt 
liggen. 
i; de buitenfte en grootfte; 
2; de tweede, merkelyk kleiner dan wel 

de voorgaande; 
3; de derde' Slange-ttrek, welke nog mer¬ 

kelyk kleiner dan de tweede zynde, 
i eindigt ih den navel der Schelp. 

Door dusdanig afneemen van de groot¬ 
heid der Trekken, die aan den boven¬ 
kant (waar mede de Schelp tegen het 
blad van ?c Zee -wier .gebegt is) in een 
eénig horizontaal Vlak liggen, ver¬ 
toont zich de Schelp aan den onder¬ 
kant qitgehold: Verder isnogaanmer- 
kely-k, dap deeze treltken eenigzins drie¬ 
hoekig zyn, tep minften de buitenfte * 
uitgezonderd derzelver van de Schelp 

) als.afgehogene Mond-opening, welke 
genoegzaam rond js, zizAfb. II, Let. a. 
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BESCHRYVING 

M A A D E N, 
In een vuile Verzweqringe gevonden. 

Alhoewel ik geenzins bejloten heb, myn Lee- 
ven te befteeden ter mfpooringe der Wormen, 

en ter opheldering der duisterheden, welke derzelver 
;'Historie omringen, raeene ik egter thans wederom 
verpligt te zyn om eenige myner waarneemmgen, 
betreffende eene Soort van Maaden, welken ïkm 
een vuile Zweer gevonden heb, aan de Beminhaa- 
ren der Natuur-Beschouwingen mede 
te deelejn. Ik kan my niet ennneren ergens de¬ 
zelve befchreven gevonden te hebben (* *); wel 

(*) Ruift twee jaaren na het opitenen van 
Mchryving , en eenige weeken na 
tei over de zoogenoemde dscarides, door een man 
van LXV1I jaaren uit. dön Neus geloosd welke de 
Heer Job Aug. Wohleah*.x waargenomen hadt 
en waar van zeker Berigtin !den Boekzaal van N°v. 
I772, in hfe't.VI Hoofdft. gegeeven was, wierd my door. 
éen myner goede Vrienden berigt, dat die Verhande¬ 
ling van den Hooggel.Heere Wohlfahut veel uit¬ 
voeriger en beter in het Geneesk. Tydfchrift van den 
Heer! Lentfrinck (III Deels 337-351 bladz.') 
gevonden, wierd dan in gem. Boekzaal, en dat 4e Boek¬ 
zaal -fehryver niet onwamfthyidyk-üit gemelde^ 
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kingen nog by haare dagelyks aangroeijende dikté 
koomende wierd zy eindelyk te raade , öm my te 
laaten roepen. Zy had reeds van haar XIVde tot 
haar XXUjie jaar met Verzieringen der huid 
van haare fchenkelen, voornaamelyk der regter, 
van de knie af tot op den voet, gefukkeid: Men 
had in alle die jaaren allerhande Hulpmiddelen * 
zoo wel in- als uitwendige, aan haar verfpild, op 
dat ik my dus raag uitdrukken, om dat die alle 
vrugteloos gefcheenen hadden; voornaamelyk had 
men door inwendige middelen getragt de Maand- 
ftonden te bevorderen, nadien door de meesten 
geoordeeld wierd, dat derzelver agterblyven de 
oorzaak deezer Verzweeringenen Dikte der fcheni 
kelen was: Eindelyk, wegens behoeftigheid of 
verdriet, van alle middelen afziende (uitgezond 
derd egter een keer-plaaster of Sparadrap') was zy 
voor omtrent Vil jaaren zoo gelukkig , dat de 
laatfte Verzweering zich toefloot, zonder nader¬ 
hand wederom open te breeken (gelyk voormaals 
wel gebeurd was) voor nu onlangs, wanneer zich 
de fchenkels niet dikker vertoonden dan te vooren, 
maar zy waren hier en daar met waterblaasjes bezet, 
van welken fommige doorbreekende een fcherp wa<> 
teragtig vogt of Ichor uitgaven, zynde de huid on¬ 
der dezelve eenigzins blauwagtig, het welke aan 
my niets goeds voorfpelde. Ik heb wel getragt, 
om, zoo veel mogelyk, de toevloed der vogterï 
Van daar af te wenden, doch vrugteloos, nadien 
reeds binnen drie weeken na de eerfte blyken 
van uitlekking der gemelde fcherpe ftoffen ver- 
fcheide verzweeringen ter grootte van een vierde 
Duims middellyn toegenomen waren , en reed9 
Zoodanige meenigte fcherp waters uitgaven, dat 
het zelve, na dat de Lyderes twee uuren in het 
bed gelegen had, reeds blank (zoo als men zegt) 

o? 
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op het bed lag, zynde door doeken, windfelen 
en laken heen gedrongen- Dewyl de Lyderes na 
den agt en twintigften van Augustus wegens pyn 
en benauwdheid voor het hart, zoozyzeide (ont- 
ftaande buiten twyffel uit de drukkinge op het 
Middel-rif) niet meer liggende konde rusten, was 
zy na dien tyd genoodzaakt nagt en dag op een 
ftoel te zitten. Van dien tyd af namen de meeste 
openingen, voornaamelyk om den regter voor- 
maals verzworenen en nog vol leedteekens zynde 
fchenkel, binnen korten tyd zoodanig toe, dat op 
den veertienden van September de fchenkel reeds 
van de binnenwaardfe Enklauw tot een kleine 
hands breedte boven- en voorwaards geheel ont¬ 
veld was; van boven de buitenwaardfe Enklauw 
ftrekte de ontvelling wel tot veel minder hoogte 
maar meerder in breedte voorwaards uit, zynde 
reeds op gemelden dag tot over het fcheenbeen 
byna tot aan de zoo daadelyk gemelde groote 
Verzweering genaderd. Beide ontvelde plaatfen 
begonnen meer en meer door eene vuile geelag- 
tige korst overtrokken te worden, en van dag tot 
dag eene vuilere reuk te verfpreiden. Wanneer 
ik op den twintigften van September’s morgens 
wederom deeze Verzweeringen (welke reeds voor 
twee dagen in elkander geloopen en reeds met 
bruine en drooge korsten gedekt waren) met op¬ 
lettendheid befchouwde, ontdekte ik verfcheide- 
ne kleine witte Maa.iïBN in dezelve, met zoo¬ 
danige gezwindheid gins en weder kruipende, dat 
ik my niet wèete te erinnereft ooit diergelyke 
gezwind kruipende beweegingen in andere Wor¬ 
men ontdekt te hebben ; een derzelven onder- 
fchepte ik op een ftukje droog Linnen, en- ont¬ 
dekte aan denzelven iets, waar in zy onder- 
fcheiden was (zoo verre ik my konde erinneren) 
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van alle voorheen door my ooit befchouU’da 
Wormen, alhoewel ik eenige overeenkomst mes 
de door my voormaals befchrevene en afgetee* 
kende Groot hoofdenfa) meende te ontdekken, üm 
dit met meerder nauwkeurigheid na te gaan* 
onderfchepte ik drie deezer diertjes, welke, in 
een viesje gedaan , ik mede naer huis nam: Nade- 
maal nu myn voorneemen in deeze Verhandeling 
voornaamelyk is, eene befchryving deezer Diert* 
jes te geeven, zal ik van de Lyderes verder wei* 
nig gewag raaaken. 

Deeze Maaden waren niet alle van gelyke groot* 
te; de feleinfte derzelven, welken ik bewaard heb * 
was in zyne middelbaare uitftrekking byna vier 
twaalfden van eene Rynl. Luim, de grootfte in 
tegendeel ruim vyf diergelyke deden lang: De 
koleur was op het eerfte aanzien helder wit, uit*, 
gezonderd twee agter elkanderen geplaatfte, en 
zich by aanhoudendheid voor- en agterwaards be- 
weegende , zwarte ftippen binnen het voorge* 
deelte des lighaams befloten, en twee zeer klei¬ 
ne j met het bloote oog nauwelyks zigtbaare, ter 
zyde der evengemelden, en nog twee, merkelyk 
grootere dan laatstgenoemde , aan hef agterfie; 
êinde des lighaams geplaatst, welke vier Hippen 
niet zwart, gelyk de twee eerstgemelde , maar 
bruin geel of kastanje-bruin fcheenen. Het Lig* 
haam feheen fpilrond , of liever kegelvormig, 
nadien het uit een enger begin langzaamerhand 
agterwaards dikker wierd , en fchynt, gelyk in 
andere Ruspen of Wormen , uit ringen of ge¬ 
leedingen famengefteld : De beweeging deezer 

Diertjes 

00 Verhandeling over de Wormen enz. IV Hoofdji* 
III Plaat. 
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Diertjes van de. eene .na de andere , plaats ge-, 
fchiedde ook gelykerwyze al.s in Ruspen , zynda 
ha Liglriam ’by aan!)'•uilenbek! m eene zagtjcs 
golvende beweeging:. Somtyds lagen deeze Maa-, 
den voor een oogenblik Ril,; als dan ligceden zy: 
nu en dan het voorfte., derde ,, of vierde deel des. 
Lighaams op., of ftrekten het zelve, zydwaards 
nit; eqkelemaalen heb ik deeze Maaden eenig- 
zins agterwaarcls.zien kruipen, doch nauwelyks, 
ter lengte .van een.vjer.dedeeleenerRhynl. Duim:. 
Somwylen fcheen het agterfte vlakke gedeelte 
des Lighaams rond buitenwaards pit, te puilen,' 
fomtyds hol binnen waards getrokken te worden. 

Tot dus yerre deeze .Diertjes in het geflö*. 
tgn flesje (waar in na het omfpoelen eenigp 
druppen waters overgebleven .ware.n), rond krui¬ 
pende , met het bjoote oog befchouwd hebben- 
de, bezag ik dezelve eens door een gemeen Ver-, 
grootglas, wanneer ik’er verfcheidene deelen in 
ontdekte , welke my eene nauwkeuriger waar- 
neeming lcheenen te verdiependoch thans, noo- 
diger bèezigheden te verrigten hebbende , was ik 
verplicht een nader onderzoek uit te ftelleru .«■... . 

^ Na; verloop van. byna drie^uuren. te rug koo* 
mende.bevond ik deeze Diertjes nog alle fleer lee-, 
yendig by aanhoudendheid het flesje van boven, 
tot beneden rond kruipende, maar ?ag te gelyk 
zéér duidelyk, . dat „zy, geen Liefhebbers van wa( 
ter waren, nadien zy , ’t zelve, ontmoetende», 
fqhielyk afweken. Ren der twee. grootften nam 
ijt uit het flesje »..welk ik -met behulp van. ver-, 
fqbillende Vergrootglazen onderzogt heb (r wegens. 
de volkoomene doorfcbynende .huid ,niqt npodig; 
hebbende dit Diertje te openen om de inwendige 
deelen te befchou wen l 
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Ik heb hier bevoorens gezegd , dat het Ligv 
haam deezer Maaden uit Ringen of Geleedin¬ 
gen fchynt famengefteld té zyn , welker tus- 
fchenkoomende groeven zoo klein zyn, dat men 
nauwelyks zonder groote oplettendheid dezelve 
kan zien , of de Ringen onderfcheiden ; welke 
bezwaarlykheid door het behulp der Vergroot¬ 
glazen geenzins geheel weggenomen word, zynder 
zelfs de heldere ja kristal-agtige doorfchynend- 
heid en fchittering in deezcn meer tot belet of 
hinder dan tot hulp. Niet tegenftaande dit en de 
aanhoudende fnelle beweeging der deelen van 
dit Diertje meene ik egter ten minften tien- 
Ringen geteld te hebben, welker eerfte en voor¬ 
fte de klèinfte van allen was, wordende de- 
overige agterwaards niet alleen wyder of bree- 
der maar te gelyfc ook langer: Onder aan ieder 
der agt agterfte Ringen 'fcheenen kleine Uitfteek- 
feitjes te zyn , welken het Diertje als voetjes 
fcheen te gebruiken, wanneer ik het zelve van- 
ter zyden , op den rand van een zwart ftukje 
hout voortkruipende, door een/Vergrootglas 
foefchouwde. Wat moeite ik ook aangewend heb , 
is het voor my onmogelyk geweest aan de twee 
voorfte Ringen diergelyke Uitfteekfeitjes te ont¬ 
dekken. 

Wanneer ik dit Diertje voor ’t eerst door een1 
Vergrootglas op den Rug aanzag, meende ik wel 
ter wederzyden een bruin gekolèurd ftomp klauwt¬ 
je gewaar te worden, welk eenigzins buiten den 
huid fcheen uit te fteeken ; maar by nader on¬ 
derzoek met behulp van een meer vergrootend 
glas, en door het Diertje in een anderen ftand ter 
zien, is my gebleeken, dat deeze deelen de voorfte 
einden der beide Lugtpypen (waar van beneden 

nader) 



byna mT'middüi’der zyden van den tweeden 

gezien , zich als een ketting van kleine bruin* 

Ligbaams, zyn\ 

fehen het voet-agtig imiteekfelrje en dcszelfs ui* 

regelmaatiger fpibrond dan wel de voorgaande Rin* 
gen, welke uitpuilende dikte van den uiterftèft . 

I agt» tEI ender. 
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mogten maaken, derwaards bepaaldelyk en be¬ 
hendig zich bleven uitftrekken (doch hier over 

; groefje of. plooi als c 
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Voor het overige fchyntdeez© Ring aan deszelfs 
•agterfte einde met een vasten en onbuigbaaren, 
misleiden kraakbeenhcn , Rand voorzien tc zyn , 
aan welken de huid» die hetagterfte desLigbaam-s 
.dekte, als een trommel vlies vastgehegt fchynt, 
en vertoont zich dus in de leeivende Maade door¬ 
gaans vlak ,(a): Zoo meenigmaalegterhct Diertje 
zich buitengewoon, na gisfing byna op twee der¬ 
de deelen der lengte, C’t welk zelden gebeurde) 
fhmentrok, wierd dit deel der huid binnen den 
gemelden Ring binnen-waards getrokken, en ver¬ 
toonde zich uitwendig als uitgehold (b); wan¬ 
neer in tegendeel de Maade zich ten allerlangfte 
»itftrekte , puilde dat zelve deel der huid als een 
bolronde Verhevenheid agterwaards uit (c). 

Naby deezen Rand juist boven het midden, van 
dit gedeelte der huid vertoonen zich twee naast 
.elkanderen geplaatfte langwerpig ronde , kaftan- 
je-bruin gekoleurde , zeer zigtbaare , eenigzins 
buiten den -huid uitpuilende Hippen (d), welke 
door een meer vergrootend glas befehouwd zyn- 
de zich vertoonden als rondom met éene , uit 
zeer kleine, digt aan elkanderen geplaatfte, brui¬ 
ne, flipjes famengeflelde , ftreep omringd, bin¬ 
nen welke eene andere 'breedere , en meer uit¬ 
puilende , en' als gegroefde , gelykgekoleurde 
Ring tot eene zeekeren afftand geplaatst was (e), 
piaakende deeze laatstgemelde den eigenlyken rand 
der Lugtpyp, waar van beneden pader, 

Voor 

CO Zie Fig. VIL 
Cd; Zie Fig. II. ƒi VI, fg; Vit en IX. ffl. «, 
Ce) Zie Fig. IV. G % 
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Voor dat ik van de befchouwinge dér uitwen¬ 
dige deelen deezer Maaien afftappe, oordeele ik 
'nog-te moeten gewag maaken van de veranderin¬ 
gen, welke ik fbmwylen in de gedaante des voor- 
,ften of kleinfteri Rings opgemerkt heb , niet 
tegenftaande dezelve uit de vergelykinge myner 
Figuuren eenigermaate voor ’t oog zich vertoo¬ 
rn (a) : Want fomtyds fcheen dezelve zich lan¬ 
ger en ftnalIer en voor aan het benedenfte deel 
fpits of gepunt (b) te vertoonen, ftrekkende zich 
dan ook de voorftepunt van ’t eerfte zwarte flip (c) 
te gelyk zoodanig uit, dat dezelve als buiten den 
huid fcheen te kooraen, en zich aan het glas of 
plaatje (waar op het Diertje geplaatst was) vast 
te hegten: Somtyds egter (alhoewel zeldzaamer) 
Vertoonde zich deeze Ring korter, dikker eri 
ftomper (d), zynde te gelyk de inwendige zwar¬ 
te Hippen zeer verre agterwaards getrokken (e). 
fomtyds vertoonde zich dit deel (rugwaards aan¬ 
gezien) als in twee ftompe punten eindigende ( f) 
|iet welke my in den beginne zoeken deedt na 
vliesagtigeen uitfteekende Hoorntjes, hoedanige 
REAUMUR .(g) in fommige Vlieg-Maaden ont- 
dekt heeft, doch fomtyds verdweenen dezelve 
ponder eenige blyk van dusdanig iets na te laaten, 
als wanneer dit deel in ecne enkelde ftompe, 
benigzins ronde oppervlakte eindigde, byna gelyk' 

het 
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het zelve zich (op zyde aangazlen) vertoont in 
Fig, VIII, A., kunnende ik alsdan op geener- 
lei wyze eenige blyk van dusdanige uitfteekende 
Hoorntjes gewaar worden: Ook heb ik geene 
opening des monds kunnen ontdekken » niet te- 
genftaande ik uit het bovengemelde gebruik dér 
voorfte punt van het eerfte zwarte ftipbefluite, 
dat ’ep in de daad zoodanige opening moet zyn, 
nadien het Diertje den zelven in het glas, yvooir 
of hout, fcheen vast te hegten, en als een haakje 
te gebruiken om in het voortkruipen het voorfte 
deel des lighaams te vaster te houden enz., het 
welk geenzins kon.gefchieden ten zy deeze voor¬ 
fte punt buiten den huid uitfteeke. Uit deeze 
twyffelagtigheid begrypt een ieder ligtelyk, dat 
ik nimmer gemelde punt zoo verre uitwaards heb 
ontdekt, als we'1 by den Heer Reaumur fchynt 
waargenomen te zyn. Uit de natuur der zaake 
zelve fchynt ögter te.volgen, dat ’er eene moodi 
opening moet zyn; doch zulks vérder daar laa¬ 
iende , gaa ik over tot de befchryving der In¬ 
wendige Deelen deezer Diertjes, zoo verre ik 
dezelve door de witte als zuiver kristal doorfchy- 
nende Huid (f) heb kunnen zien, oordeelende 

CK) De Huid deezer Maaden, zoo lang dezelve ia 
leeven waren, was dusdanig, als ik hier melde,-zoo 
dat alle koleuren, waar op men de Diertjes plaatfte, 
’er doorfcheenen, behalveto door de melkwitte ondoov- 
fchynende'Ingewanden, welke ik de Darmen noeme, 
en de Lugtpypen met derzelver Takken, als mede de 
meergemelde twee ziyarte flippen; .na dat egter deeze. 
Diertjes in Voorloop gedaan waren, zag ik dat deeze 
doorfchynendheid van tyd tak tyd verminderde, doch 
niet geheel weg was, dan nadat de Maaden reeds eeni¬ 
ge uuren dood in dit vogt gelegén hadden: Deeze hel¬ 
dere doorfchynendheid en witte Ingewanden erinneren 





in een vuile Verzweer in ge gevonden. IO! 
zeefde Diertje opmerkende, befluite ik, dat dit 
ftjpuit (ten minften) twee deelen beftaat, wel¬ 
ke het Diertje boven en benedenwaards van e|- 
kanderen kan verwyderen of pp elkanderen flui¬ 
ten na de nood het vereischt enz.; hier uit blykt 
dat eene en dezelfde Maade op verfchillende tyden 
eene of twee Haakjes [Crochets], gelyk de Heer 
Reaumur deeze deelen noemt, vertoont, 
waar uit Volgt dat dusdanige een- of twee-puntig- 
Iheid van dit deel geen beffiendig onderfcheidend 
kenmerk uit kan leeveren, gelyk genoemde Schry- 
ver fchynt gewild te hebben (a), zeggende „ Het 
„ getal, de fchikking en gedaante der Haakjes, 
„ welké in deèze Maaden den dienst van tanden, 
,, en zelfvan pootjes, verrigten, zullen ons nog 
„ kenmerken'van verfchillende foorten uitleeve- 
„ ren. Onze vleesch- Maaden vertoonén twee 
,, aan elkanderen gelyke, en zydlings evenwydig 
„ het eene nevens bet andere geplaatfte Haak- 
j, jes, en tusfchen dezelven' een Naald [dus ver- 
s, taaie -ik- in deezen het woord Dard]. Andere 

Maaden, welke [wel] twee dusdanige Haakjes 
„ hebben , misfea’ deeze. Naald. Wy' zullen 
„ Maaden vinden, welke twee ongelyk groote 
„ Haakjes hebben, welke [niet eWgnwydig maar] 

regtftandig boven elkanderen geplaatst zyn'. 
• Wy zullen andere vinden , weike maar eep 
„ enkel Haakje hebben, enz”. Ik zal dan ver¬ 
der in navolging van-Reaumur dit flip de 
Haakjes noemen, welke in onze Maaden misfchiei^ 

! t’effens den dienst van Kaak-beenderen verrigten, 
onderftellenifc ik tusfphen beide eene opening 

(toe, 

(a) Mem.clt.p4g. 223, e Amfterd. Druk 17+Q 
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. /ƒ, Lett. c. Fig. VI, Lelt. b. Fig. VlII, 

•*//, Lett. c d. Fig. Fl, Lett. b. c. Fig. 

ispssw 
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infommige zyner Figuren (a) van byna dusdanige 
foort van Maaden ook deeze Slokpyp aangetee- 
kend heeft, en gemeld onder den naam van „ de 
,, takken en kokers der takken van de haakjes”, 
niet tegenftaandö zyne teekening merkelyk van 
dit deel myner Maaden verfchilt; van het begin 
tot aan het derde gedeelte, omtrent, haarer leng¬ 
te fcbynt de Slokpyp onverdeeld te zyn (b), 
maar van daar af fchynt, wanneer men de Maaden 
op den rugge of buik aanziet, dezelve zich voor 
de overige twee derde deelen in twee takken te 
fcheiden (c), welke dezelfde zwarte of ten min- 
ften duistere koleur behouden : Wanneer men 
egter de Maaden op eene der zyden aanziet, kan 
men dusdanige verdeeling niet ontdekken; doch 
als men niet oplettende toeziet, zoude het toeval¬ 
lig kunnen fchynen, gelyk aan my in den eerften 
opflag gebeurde, dat de Slokpyp door eene witte 
ftreep ook in de zyden in tweën gedeeld is (d). 
Jtas ontdekte ik egter , toen het Diertje zyne 
Haakjes en Slokpyp zeer verre agterwaards ge¬ 
trokken had , dat gemelde witte ftreep geenzins 
aan de Slokpyp eigen was, maar veroorzaakt wierd 
door de nevens de zelve liggende voorfte einden 
der Lugtpypen (e> ' . 

Uit deeze Slokpyp fpruit agterwaards een on- 
doorfchynend, melk-wit, alhoewel eenigzins uit 

den 
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den geelen ziende, zeer beweegbaar en groot In» 
gewand, zich van, den wortel der twee zyd-takken 
der Slokpyp tot byna aan het agterfte beneden- 
deel des Lighaams van de Maadin uitftrekken- 
de (a): Dit Ingewand, het welke ik boven reeds 
(len Darm noemde, is hèt grootfte van alle in¬ 
wendige deelen der Maaden, en fchynt uit een 
?eer ruim, beweegbaar, wit (of uit den geelen 
wit) Vlies famengeftekL' De gedaante deezes Darms 
is door de .geftadige verandering nauwlyks te be- 
paalen. Zoo lang deeze Maaden leefden zette dit 
deel zich op fommige plaatfen t’efjTens. tot eene 
aanmerkelyfce dikte uit, terwyl het zelve op an¬ 
dere nabygelegene deelen zich zeer famengetrok- 
ken vertoonde: Deeze verandering was zelfs eeni- 
germaate voor het bloote oog zigtbaar, en ge- 
fchieade zoo gezwind dan in den eene dan weder¬ 
om in den andere plaats, dat men nauwelyks tyd 
had om het oog ’er na vereisch pp te vestigen, 
Toen egter het Diertje, welk ik voornaamelyk 
door het vergrootglas befchouwde , flauwer en 
magteloozer fcheen te Worden, verminderde ook 
de gezwindheid der beweeging van den Darmj 
en deeze vertoonde zich als eenen, langzaam ag- 
terwaards wyder wordende, witten zak, welks 
wanden zich golfs-wyze bewogen van de Slok- 
pyp af agterwaards , hoedanig jk dezelve afge- 
fchetst heb (b). 

Ik heb hier voor gemeld , dat ik agter- 
waards geene uitwendige opening, waar doo.rik 
konde onderfteUen dat deeze Darm zich buiten¬ 
waards ontlasten mogce, heb kunnen gewaar wor- 

defl 

Lett.h. 
b. 
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ydtte takjes, die zich door hunne fyn.heid einde? 
lyk zelfs aan een gewaapend oog onttrekken, ver. 
deeld vpor.het oog yertodnen. Hoe oplettende 
ik egter rnëen'è geweest te zyn,, heb ik nergens 
takjes , uit twee verfchillende Hammen voort- 
fpruitende, tot aan of door elkanderen voortlpo- 
pende kunnen gewaar worden dap alleen.in dieƒ 
welke uit den tweeden Tak der Lugtpyp voorc- 
gekomen waren, gelyk boven gezegd is. 

Thans zoude ik die,nen te melden, welke foort 
van Vliegen uit dusdanige Maaden voortkomen; 
doch tot myn leedzyn heb ik my zelf buiten ftaat 
gefteld j om eenigzins aan dit voqrnaame ver- 
eischte te kunnen voldoen, door deeze Maaden 
niet lang genoeg jn leeven te laaten óm in Ton. 
netjes en eindelyk in Vliegen te bunnen; veran¬ 
deren. ik bad deèze drie Maaden mede neemende 
aan den Man der Lydéres verzogt, by het vol-, 
gende verband, indien het mogeiyk was, meer 
dusdanige Diertjes voor my te verzamelen en te. 
bewaaren , doch by betuigde naderhand geene te 
hebben kunnen bekomen zonder zyne Huisvrouw 
te pynigen, nadien de weinige, welke, Hy by ’ê 
volgende verband meende gezien te hebben , zich. 
of maar gedeéltelyk hadden laaten zien, zoo dat 
hy dezelve niet had kunnen grypen, of aange-i 
raakt zyode zeer fchielyk onder dé vuile korst 
der Verzweéringe zich verbergden. Ik zelf heb 
naderhand geen ééne eenige meer ontdekt; niet 
tiegenftaande ik nog verfcheidene had gezien (maar, 
welke op hét aahraaken fchielyk zich verbergden) 
wanneer ik deeze drie gevangen heb: lk had de, 
eerfte, welke ik bekwam, na dezelve eenige tyd 
xflet het bloote oog befghoüwd te hebben, op den 
vloer laaten vallen, en die werd onvoorziens door 
déiv Man vertreden welke ik derhalve» niet" 
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telle: Het fbyt my zoo fchielyk.geweest te zyrf 
xnet eeze Diertjes in Voorloop van fCporn-brari- 
dewyn te dooden, waar door ik thans beroofd 
ben iets nader te melden; indièn ik egter uit dé 
meenigte. Vliegen (die in dé kanier deezer Ly-» 
deresfè zeer overvloedig waren), welke ik aldaaf 
gevangen èn befchouwd heb, zoudè mogen be- 
fluiten , zouden,deeze Diertjes de Macldeh zjït 

■ van de LVilfie Vlieg by LfNNiéus^(a), want 
alle, wélke ik befchouwd liebbe, komen Tnaas-' 
te daar mede overeen., zonder dat ik eenig andérd 
foort in die kamer gezien heb. 

Doch tot wélk foprt van Vliegen ónië Mndéeti 
pok zouden mógen behboren , het is ten minfteri 
Zeker, dat ik tót nóg toe déeze zelve by niet eert' 
éenigen Schryver, welken ik óóit gelcczen heb,, 
weete gevonden te hebben ; want alfó , welké 
door Re AU MOR (b) afgebeeld eri, zoö Veel ik; 
weete, befchreven zyn, verfchiïlefi te veel var! 
deeze onzé Maadén, dan dat mén dezelvé voor 
gelyke zoude kunnen houden : Ook durf ik de 
Maaden doof $ te ene veld (c) befchreven eri' 
afgebeeld niét vóór aan de onzen gelyke aannee-»; 
men , alhoèviiel beiden in vuile Verzwéeringert) 
gevonden zyn, te meer wyl ik zyrte (alhoewel 
fraai in kobpef gebfag'te) figuirreh niet zéér ver- 
tfouwe , nadien ’er te groot verfehii is in def 

ge- 

ÓÖ Syfi. Nat. Ed. X. alwaar dezelve genoètïi'd word 
„ Musca anitnnk fetarik pilofa, thoracefiib-, 
„ lineato, abdomïm fuhrotundo flavS: fhdculU 

(b) rri zyne Metn. poür ferv. a CHift. dés Itfféff. 
voornaamelyk zyne TomIV. Mem.-IVen IX. 

£Ó) Disf. de Ulc. Vermin, ad Clarisjimum Virüifi 
GWefr. Bidloq, fdg, 4 en 17; 



eenigzins fpits toeloopende , e 
g, Verbeeld had, heeft Hy in c 

te afbeeldingen (ten- rainften in de iaaciie; zyne 
Diertjes als byna rolrond geteefeend , en de beide 
einden ftomp verbeeld.. Ik lpreeke hier met, dan 

™ Maipigh I en R e Dl (e), zynde zulks 

liants"bcwcegen.!-•: Ook fchynt «’-y toe, dat de 

flippen 

(ii o? ssisSSi*. ^ * d. 



ii een vuile Verzweeringe gevonden. lis 

(vvaarfchynlyk ook ten onregte) omtrent de dooi? 
iny zoogenoemde Groothoofden gedaan heb; Doch 

•zulks verder daar laatende, errinnere ik my, dat 
ik boven gezegd heb, dat.ik eenige overeenkomst 
deczer Maaden, met myne Groothoofden meende te 
óntdekkeri, gelyk ook aan ieder , die beider (bei 
fchryyingen en Figuuren mët oplettendheid na* 
ziet, zal kunnen blyken, indien ik my niet be- 
driege; egter is ’er nog të veel onderfcheid on^ 
dezelve onderling als Maaden van éenerleië fóorf 
aan te zien, by voorbeeld 

In onze Maaden in deeze 
'Verhandeling gemeld; 

Enkelde poot- of lohag- 
£ige uidleekfeitjes aan 
denljuik na het affter- 
i^en verdwynende (f). 

In dë Groothoofdeni 

Dubbelde poot- of lob-» 
agtige uitfteekfeltjeS’ 
aan den buik zelf na 
het affterven zeer zïgc- 1 baar.' 

Twetf 

( f) Omtrent dusdanige poot- of lob-agdge uufteek* 
fels fommiger Viieg-Maaden drukt de Heer Rkaumur 
zich zoodanig tilt, dac men ukzyije woorden gemak-» 
fyk het verdwynen yah dezelve na het affterven zal 
begrypen, ik öordeele het dcrhalyen geenzins ondien- 
ftig zyne eigene woorden (Mem. cit. IF. pag. 224) al* 
hier. by te voegen Qjmqu’h prpprement parler * ces 
i. Pers n'aycnt point des jambes, ceux de plufeurs Efpè~ 
,, ces favent gonfler, faire fortir des pontons du desfous. 

de leurs, anneaux, de manière qu'elhs paroisfent des 
jambes 'membtaneufes, & qu'elles en font ’ ^ s fonfti- 

'efpreeï 
n [egter}! 

èwellen £«ƒ] uitpuilen, zoo dat dezelve vUesagtige péi‘ 

* mi 

t deezer foor 

iin getyken, en derzelver dienstert verrigten j 
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De agterfte oppervlakte, 
na het affterven der 
Diertjes hol binnen- 
waards getrokken. 

Dezelve oppervlakte, in 
nog leevende Maaden 
fomtyds uitpuilende, 
vertoonde zich als 
j-ontom binnen een 
rand befloten. 

Geen getande rand met 
«ene zwarte verhee- 
vene ftreep agter den 

Het •( zoogenoemde ) 
Voorhoofd bolrond 
uitpuilende. 

Het Voorhoofd niet dan 
aan deszelfs beneden¬ 
deel door een ^(zoo¬ 
genoemde) Tanden 
gedeeltelyk omringd. 

Een ry van Vil Tanden 
en agter dezelve een 
zwarte dikke uitpuL 

.leiv 

*nyn IV Hoofdjl. der Verhandel over de Wormen enz. 
geboekt, blykt) gelegd zyn geweest, en dus mede 
binnen den aars getrokken aldaar na verloop van ecm- 
gen tyd uicgebroeid zyn geworden , en binnen eenige 
Uymftoffe befloten aldaar geleefd hebben, en aange¬ 
groeid zyn, tot dat die flymftoffe, te gelyk met een 
nieenigte bloeds, doorbet gebruik van geweldig wer¬ 
kende Buik-ondastende Geneesmiddelen uitgedreven 
wierd (Verhand, over de Wormen IV Hoofdjl. 246 
hladz.'). Ik zeide zoo daadlyk, dat het my byna 
mogelyk voorkwam , dat e . i Vlieg bim 
des Lyders bad kunnen geraken, of men zoude mogen 
onderftellen, dat zoodanige Vlieg het uithangende ge¬ 
deelte des Worms aangegrepen en vastgehouden heb¬ 
bende zich mede had laaten binnenfleëpen, en dus zon¬ 
der de fcherpheid zyner klauwen aan den Lyder tedoen 

zyn,'welk Diertje egtef aan°dat Kind (zoo lang het 
binnen de Darmen fcheen gefchuild te hebben) aller- 
yslykfte fmerten verwekte, waar van ir 
ten Lyder niets befpeurd fchynt te zyn. 
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zelven onder aan den 
èvengemelden opper* 

. vlakte geplaatst. 
Pe zwarte Haakjes en 

Slokbuis, zelfs na het 
affterven der Diertjes, 
zigtbaar , ^elj?k ook 
de twee brumgeko 

* leurde voorfte Lugt- 
pyps openingen. 

lende ftreep onder aap 
het Voorhoofd ge¬ 
plaatst. 

Aan het dunne einde 
geene de minfte zwar¬ 
te of bruine teeltenen 
der biernevensgemel- 
de Deden gezien. 

Ziet daar eenige onderfcheidende Kenmerken 
der Vuile-Zweer-Maaden en Groothoofden, aangaan¬ 
de welke Jaatfte ik'thans weinig twyffele, dat de¬ 
zelve ook voor eene foprt van Vlieg-Maaden ge¬ 
houden moeten worden, en dat ik voormaals der? 
zei ver puntagtig of, dunne fpüfe einde ten onregte voor. 
'flen ftaart gehouden hebi maar of de Heer Pal- 
las -(a^l-op deeze Maaden [Groothoofden] doelr 
de, wanneer Hy van de Ascaris Polli(aris f of vol¬ 
gens de vertaaling van den Heere Boddaart (b*) 
korte Aarsworm') fpreekende my hieromtrent bei 
fchuldigt, dan of Hy waarlyk op myne Ascmdes 
doelde, weete ik niet <f) : Edoch zoo gereed 

ik 

g) Eleneb. Zoopkyt.pag. 412. 
5 Lyst der Plantdieren Bladz. 

(+} Tot deeze twyffeling heeft ray gelegenheid ge* 
geeven de aanbaaling myner Ili(L Ascar. Pbyf. Tab. lift. 
fn het Syfl. Regn. Anim. van den Ridder Lz»n*us 
fcv Houttüyn (Natuurl. Hifi. volg. bet Samenftek 
van Linn. Ifle Deels XlVde Stuk, 31 Bladz.) want 
op gemelde Tab. HL heb ik die Maaden afgebeeld, 
welke ik naderhand in myne Verbaad, over de H arm. 
IV Hoofdfi. Groothoofden genoemd heb, en welke ik 
als wél deeglyk van de Ascartchs verfchiUende aldaar 
heb voorgefteld, gelyk ook in myne Aanteekeningop 



& ben om aan zyn H. Gei toeteftemmen met 
opzigte tot de Grmlmfdm, zoo weinig vinde ik 
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my als nog geneigd, om zyn gezegde voor waar? 
heid aan te neerbon mét opzigte tot de door my 
befchrevene Ascarides, zoo lang ik geene gewigti'. 
ger redenen dap alleep zyne woqrden zal jiehbep. 
yVant, als men al wilde ónderftellen, dat deezg 
Ascarides ook waarlyk Vlieg-Maaden zyn (gelykik 
'weete door deezen en geenen Natuuronderzoeker 
hyna gefchied te zyn, waar voor ik geene ge- 
hoegzaame rèedenen kan begrypen} dan zoude 
immers nog geenzins volgen, dat het dikke liom- 
per einde 'de ftaart van het Diertje moest zyn; 
Want , of men al ziet, dat zulk&i'n de meeste 
Vlieg-Maaden plaats heeft, bewyst het nog geep- 
zins, dat het zelve in allen dusdanig moet zyn» 
zelfs het tegendeel wil de Heer IJeaumur (a) 
(die groote Navoffcher der Natuur, voornaame- 
lyk met opzigte tót dusdanige JVfaaden), als Hy 
Van de Vlieg-Maaden eener kleine Vlieg (welker 
afbeelding (b) onder alle zyne afbeeldingen, zoo 
veel ik weete, welke Hy van Vlieg-Maaden ge- 
geeven heeft, allermeest aan onze Ascarides ge- 
fykt) zegt ,, Une portion de leur' partie (interieure 
„ est un peii jaundtre'\ dat is , een gedeelte vpn haat 
yoorjle einde is eenigzins geel-agtig zwart, en men 
deeze woorden met de aldaar aangehaalde figuur 
vergelykt, dan zal men klaar zien, dat die be¬ 
noemde Schryver het dikke ftompe einde als het 

HoüTTüVn bpdoeld mag hebben ipet myne^iguurep 
|n deezen opzigte'met die van Clericus gelyk te 
ftellen, weete ik niet; egter fcbynn my toe, dat zyn 
W.’ Ed. ziyh zal verbeeld hebben, daar toe «enige reT 
4enen gehad te hebben. 
1 Ca) Mem.pour rlijft, des InfeSt, Torn, IV, Mem. X, 
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gevoelen van den Heere Pallas; want indien 
men bevind (gelyk door de nieuwfie waarneemin- 
gen omtrent tbmmige Diertjes vastgefteld word) 
d^t ’er fomtnige zyn, welke het overfchot van 
haar gebruikt voedzèl wederom ter mond.uitwor¬ 
pen , gelyk Schaeffer, omtrent de Platte 
Lever • fPormen der Sebaepen, en Bergman 
en andere , omtrent de Bloedzuigers , vast flel- 
jen (a), en door allen omtrent de Polypi van 
Trembley of Hydra van Linnjeos verzeeg 
kerd word, wat bewys is dan toch uit zoodani¬ 
ge uitwerping uit den mond te haaien ? Als men 
al vast fielt, dat het geene myne bovengedagte 
Vriend heeft zien voortkomen waarlyk overge¬ 
blevene vuiligheden der Darmen geweest zyn, 
het geene nog geenzins bewezen is; dan zoude 
men (myns agtenS) veiliger uit alle beweegingen 
der Ascarides mogen befluiten, dat deeze vooraan 
geplaatfte opening het werk van een mond eri aars 
t’effens vervulde; indien men wilde vast Hellen, 
dat ’er aan het door my gefielde Staart-einde gee¬ 
ne opening ter ontlasting der Darm-vuiligheden 
js, zoo lange dezelve niet aangetoond word: 
Doch om een einde deezer Verhandeling te maa- 
keq oordeele ik dienstig te melden, dat, fchoon 
ik hier fchyne toe te Hemmen, als of men met 
eenig regt mogte twyffelen , of de door my voorT 
maals befchrevene Ascarides geene Vheg-Maaden 
mogten zyn, ik voor my egter meene overtuigd 
te zyn, dat het volkoomene of liever zon der ver¬ 
dere gedaante-wisfeling ter voortteeling bekwaame 

fa) Zie het aangehaalde Deel van 
Naf. Hifi. Bladz. 76, 105, Ii<?, 122. 

m 
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Diertjes zyn, gelyk door Mee ze (a) overvloe¬ 
dig aangetoond , en naderhand Cf) door myne 
eigene ondervinding bekragtigd is, hoedanig iets 
vastgefteld word nimmer in VliegMaaden te ge¬ 
beuren. 

CO Uitgez. Verband, by Houtt. X Deel . . Bladz. 
CO dat zyn Ed, aan my gefcbreven bad, fcboon 

voor bet uitgeven zyner Waarneemingen ; want beb 
zulks door een brief aan Mek ze, in December 1763 
reeds bekend gemaakt, met welken ik zyne afbeeldingen 

%n, a 

rgende Maaden , die naderhand in de Uit: 
e Verhandelingen van Hout tui 
n Hem teffens te rug gezonden beb. 

VEft- 
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VÊRKLAARING 

DER 

figuuren. 

I Figuur. 

Eene der hier voor befchrevene Ma ad en ira 
derzelver natuurlyke grootte afgefchettt, op de 
zyde aangezien; 

A. het dunne vooremde,. 
B. het dikke agtereinde. 

II Figuur. 

Die zelfde Maade op de zelfde zyde niaa» 
door een Vergrootglas aangezien; 

A en B. zie 1 Fig. 
ö. het voorfte Haakje l van’t eer fte of voor^ 
b. het agterfte Haakje/ fte zwarte flip; 
a, c. de beide uiteinden des daadlyk gemelde» 

ftips. 
c, d. het tweede of agterwaards gelegen 

zwarte flip, welk veel grooter dan ’t voorgaande 
is, en aan het zelve in 

c. door een doorfchynend Vlies verbonden 
fchynt. 

e. de voorfte uitwendige openingï der Lugt- 
ƒ. de agterfte uitwendige opening/pypdeezer 

zyde, welke in haaren loop van vooren tot aan 
het agtereinde raaareenen enkelen Tak (zoo verre 
ik heb kunnen ontdekken) bovenwaards na den 
Rugge geeft, welke, in fyner Takjes verdeeld. 

J* 
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nevens * met diergelyke uit de regter ttrgtp'yp1 
Voortgekomcne fchynt famen te loopen; voor het 
Overige geeft de Lugtpyp tea ‘raxnfteii agt Takken 
uit, welker agterfte de grootfte zyn, en welke, 
in eene onteibaare meenigte fynere Takjes ver* 
deeld zich j langs de zyde en Buik, door het lig* 
haam der Maade verfpreiden. 

, g» gj g> S-> g> g- PootagtigeUitpuilin*' 
gen’ der agt agterfte Ringen, welke in de loevende’ 
Ma ad en zeer zrgtbaar maar ift dooden niette 
Vinden waren. 

h. het agterfte en nfeest uitpuilende gedeelte 
der Buik, het welk agterwaards door eene holle’ 
halve-maanswyze groeve van den Rand der ag¬ 
terfte oppervlakte by +’ gefcheiden is. 

i, k. de ftyve en onrekbaare (zoo hetf 
fchynt) vlakke-Rand der agterfte oppervlakte." 

Voor het overige heb ik in deeze Figuur ge- 
tragt eënige affchetfing des Darms’ te geeven; doch, 
nadien dezelve in doode Maaden niet te zien* 
is wegens de ondoorfchynendheid der Huid, en 
pi leevende geen twee oogenblikken dezelfde ge¬ 
daante behoud, heb ik den zelven niet nauwkeu¬ 
riger kunnen teekeneny in allen ftrekte de Darm 
zich altyd met het ftompe punt na het meest uit¬ 
puilende gedeelte der Buik (A.), gelykerwyze ik 
iti deeze Figuur geteekend heb,, egter heb ik nim¬ 
mer denzelven in den Aars (welke voor. h. is) zien 
éindigenr Misfchien is de leedige ruimte tusfchen 
den buitenften (alhier geteekenden) omtrek der' 
Ma ade en het uiterfte punt des Darms tér dee- 
zer plaatfe de dikte der Huid, dus dat de Darm 
al(daar in den binnenkant derzelve eindigt, en! 
Waarfchynlyk voor (A.) in den Aars uitloopt. 

til Fi- 



Fer klaar in g der Figuur mi 

III Figuur. 

De agterfte oppervlakte der M a ade, zooda* 
ftig als zich dezelve , eenigzins uit gehold ver¬ 
toont , waar döor derzelver ftyve en onrekbaarer 
Rand zich te duidelyker doet onderfcheiden; 

a. de agterfte openingeH der beide Lugtpypenj 
b, b. de ftyve Rand; 
e. het agterfte meest uitpuilende gedeelte 

der Buik, voor het welke een holle halve-maans- 
wyze groeve -J* zich vertoont. 

IV Fisuü ». 

De agterfte opening en Rand der regter Lugfc 
pyp door een vergroötend Glas befchouwd. 

V F i g u u r. , 

Voorfte Einde en Rand der Lugtpyp, 
a. de bruine , buiten de Huid uitpuilende; 

a, b. het bruinagtige gedeelte der Lugtpyp; 
b, c. het verder voortloopende witte Lugt- 

pyps gedeelte. 

VI Figuur. 

De zelfde Maade op den Rugge aangezien, uit' 
welker afbeelding de affchaduwioge des Darmsag^ 
tergelaaten is om geene verwarring te verwekken. 

A en B. ziét derkelver verklaanng in l Figuur.- 
a, b. het voorfte zwarte ftip van boven aan* 

® b,c. het tweede zwarte ftip , welk voor' 
deszelfs halve lengte bereikt, te hebben zich in 
twee deelen verdeelt, laatende eepe langzaam 
agterwaards wyder wordende fleuve, welke door, 
het begin des Darms gevuld word. . 
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b. de geleeding of famenvoeging der beide 
gemelde zwarte flippen door middel van een gee- 
fen buigba’aren Band, welks dóorfch'ynendheid ik 
altyd best heb waargenomen , wanneer ik deeze 
Diertjes of op den Rugge (gelyk in deeze Fig.y 
of op den Buik aanzag. 

d,d. de beide vborfle o'peningen der Lugt- 
pypen ter wederzyden in defl tweeden Ring der 
Maaden uitpuilende. 

é. de famenloop der fyne zydtakjes van de? 
twee tegen elkanderen ovèrflaande Rugge waards 
zich uitftrekkende Takken der Lugtpypen. 

ƒ, g. de agterfle openingen der Lugtpypen , 
ƒ de regtfe,’ en g de linkfe aanduidende. 

h, L zie boven II Figuur Letters i en k. 

Vil F iov u r. 

De agterfle Ring der Maadr, welke zich' 
ten langfte uitgerekt fcheen te hebben, waardoor 
het beweeg- of buigbaaxe deel der agterfle opper¬ 
vlakte buiten den onbuigbaaren Ring als uitpuilt,1 
waar door 

a. de agterfle opening der linkfe LugtpVp 
iZich als bovenwaards gewend vertoont. 

b. de Poot- of Lobagtige Uitpuiling van dee- 
zén Ring. , 

c. het agterfle én meest uitpuilende gedeeltë 
der Buik, voor het Welk by * ik na het flervetf 
der Diertjes dén Aars meene ontdekt te hebben, 
welken pk voormaals by -f in de holle halve- 
maanswyze groeve-onderflelde. (§). 

(S) Indien men deeze én. dé voorgaande ÏII Figuur' 
Vergelykt irtèt te Figuuren //en III der III Plaat, ag- 



vin 

fiomper^dan to^de II Ffgwwr^ ook^^m de twee' 

T7, tPriS^S‘w2»Sv^iyk in 

»• Sm* ?L%£??ZZ% S 
agterlle b. niets, dan zeer Wyffelagt.g , te be.- 

kttSfcr 
De agterfteRing van die zelfde Ma zfn- 

de door deeze kortere famentrekking des Lig-’ 
fiaams de agterfie beweegbaare oppervlakte, erf 
dus ook de in de zelve geplaatfte agterfte ope* 
dingen der Lugcpypen, binnen den onb'uigbaaren 
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Rand, hol binnenwaards getrokken, waar door 
gemelde openingen als nederwaards gekeerd Hon¬ 
den, daar dezelve in VII Fig. als bovenwaards 
gekeerd zich vertoonden; voor het overige wy- 
zen de bygeftelde Letters en Teekens dezelfde 
Deelen aan als in gemelde Figuur. 

Ik heb niet noodig geoordeeld hier eene aftee- 
kening eener doode Maade by te voegen, alle 
hebben zy zich voor den dood ten fterkften fa- 
mengetrokken, en zoodanig gebogen, dat zyeene 
zeel* nauwkeurige overeenkomst vertoonen met 
eene der Figuuren by Goed art (te weeten de 
groot ft e ter zyden van den [Fungus] Paddeftoei 
ieteekende in de C XXXVI/fc Fig. Goed art 
in Metkod. redatt.) uitgezonderd de driehoekige 
duistere vlakken door Goed art aldaar getee- 
kend, hoedanige in de onze niet te zien zyn. 

Ex- 
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Uitleggings der Blaam. 

gedrukt lighaam door ïny ook tot de Waeijer-: 
foripigen gebragt is, alfchqon derzelyerzyden 
niet regt zyn, maar hoven de halve merkelyl? 
uitpuilen; 

g b, het onderfte, en b c het bovenfte gedeelte 
■' van het hoofdje; 
t d, het gegroefd en gekarld lighaam. ' 

IX Afbeelding, een fpil-formige Pen eener Gewefc 
Slek, wélks lighaatp glacj pf effen, cn bruin? 
rood gekleurd is; 

d, het hóofdje; 
b, de verhevene rand , welke het fy&ofdje van 

het lighaam der Pen onderfipheid, en waaraan 
in dit voorwerp nog een gedeelte der. koker? 
band gelaacen is; 

b c, het lighaam der Pen. utit 
X Afbeelding , een Kegels-wyze Pen van den 

X \ X 1V l: n Zee-Egel of den Voet-angel, ju 

XI Afbeelding, laastgepielde Voorwerp door een 
niet zeer fteïk vergrpotend Spiegel-Micros¬ 
coop befchouwd, op d^t des zelvs gekarlde 
en gegroefde oppervlakte re beter in het ooge 
zoude loopen; deeze Pen. fcbynd veel overr 
eènkomst te hebben met de Kleiniaanfcbe. 
CLucubr. ^ Acul. Ecbin. Tab. XXXII 
Fig. L) Welk voorwerp egter door A n? 
derson uit Indi'èn ontvangen was: gelyfc 
K leiN 'faldaar §. 13 pag. 49) fchryft, ter- 
■wyl.de Zee-Egels, welke door my Voet-angels, 
genoemd zyp‘ ook in de nüddelandfche Zee 
niet zeldfaam zyn. 

f h, het onderfte , effene, gedeelte van het 
hóofdje, ’t welke aen de leevende of nog C“■* 



XII 
Dempen ) ‘ StetU-Tt» y*£ XXXI<f Zee, 

verre dezelve*ongefchonden^s^ want dk Voor- 
werp mist byna een halv duym aan des zelvs 

WÈMi^Ê. 
iptst 
«SagS? 

n en*3,1 d oor* d e e z e n^i^het" ^ n'ó e » z aam Vnd o e n - 
lyk ;( “onderdeden Te^reekn of zich te 
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