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VERZAMELING 

VAN ALLERLEY BEKENDE 

HOORENS ex SCHULPEN 

IN HAAR EIGEN KLEUREN. 

SSSSSISISSSISISSSSSIE IN 

TWEEDE DEEL, 

Eerste Praat. 

BSS Eelyk de Natuur onbepaald is in haare Voortbrengzelen, zo zyn ’er 
G ® ook naauwlyks vafte onderfcheidingen te maaken , ten opzigt van 

{ de Geflagten der Schepzelen. Iemand, die de Kenmerken van het 
WSS eene neemt, zal eene geheele verfchillende verdeeling maaken, dan 
iemand die dezelven afleidt van het andere. In de Hoorens volgt men ge- 
meenlyk de uitwendige Geftalte, doch dezelve verandert dermaate trapswyze, 
dat zig dikwils de paalen van het eene Geflagt over die van het andere uitftrek- 
ken: zo dat men daar door in verwarring raakt. 

In de verklaaring der Zevende Plaat, op bladz. 12, hebben wy de Kenmer- 
ken der Tooten (olute) die men in ’t Franfch Volutes of Cornets noemt, eeni- 
germaate opgegeven; dat zy, naamelyk, naar een Zwik, Tap of Deuvik ge- 
lyken , en dus Kegelvormig zyn. Er vindt er veelen , die aan deeze En 

Ale 
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ftalte volmaakt beantwoorden; gelyk de Tyger-Toot van de Zeftiende Plaat 
en anderen: doch men vindt ’er , wier. Zyden „ gelyk op de Vyftiende Plaat, 
een weinig uitzwellen , en, indien het eene end, in dezelven, evenwel vry 
fpits uitloopt, terwyl het andere zeer breed is , behouden zy niettemin den 
naam van Tooten, of worden tot de Tooten t'huis gebragt. De Kroon: en 
Wolkhoorens leveren daar van voorbeelden uit. Maar, wanneer de zyden, 
in de langte, byna rond loopen „ en de beide enden weinig in dikte verfchil- 
len, zo krygen deeze Hoorens den naam van Rolgelykende Tooten of van 
RorrLeN; hoewel zy doch van de genen, die men in ’t Franfch Rouleaux of 
Olives, en in ’t Nederduitfch Dadels noemt, aanmerkelyk verfchillen. 

_ Die trapswyze verandering openbaart zig in de Afbeeldingen van deeze Per- 
fte Plaat. De middelfte is een volmaakte Rol, de tweede en derde zyn Rol- 
gelykende, en de overigen voeren den naam van Tooten. Men ziet klaar, 
dat deeze veel Kegelvormiger dan de drie anderen en inzonderheid dan de mid- 
delfte zyn. 

De laatftgemelden noemt men, in ’t algemeen , Bruinetten , en onder dezel. 
ven geeft die van Fig. 3., aan de benaaming de meefte eigenfchap. Men on: 
derfcheidt die van Hig. 1. „doorde byvoegimg van Geel of Oranje - ige, 
én , om dat de Geftalte langwerpiger is , wordt dezelve Bruinet- Rol getyteld. 
Zy komt, wel is waar, de Kuipers-Booren, op ’t eerfte aanzien , zeer naby, 
doch verfchilt daar van, doordien de Mond- opening, zig, aan de Punt, niet 
zodanig verwyde „ als in dezelven plaats heeft. Zeer naa fchynt dezelve over- 
een te komen, met die, welke Guarrrrier1 op zyne Vyfentwintigfte Plaat, 
by Letter X , afgebeeld , doch verkeerdelyk by de Speldewerks -Toot van 
Rumrurus , Plaat XXXIL Letter P, vergeleeken heeft. De naam (*) 
toont ook , ten opzigt van de Kleur, een groote overeenkomftigheid. 

__« “Die van Fig: 2 verfchilt minder in Kleur dan im Geftalte, als Tootagtiger 
of Kegelvormiger zynde, em tevens gegranuleerd. Men betrektze ook wel 
tot de Goudlakenfe Rollen, em die van Letter AA, op de gezegde Plaat van 
GUALTHIERI, fchynt ’er veel naar te gelyken. Men zou 'er ook den naam 
van Agaat - Toot aan kunnen geeven. 

“Die van Fig. 3 is, als wy gezegd hebben, eigentlyk de Bruinet, of Bruinet- 
Rol, en verfchilt van de voorgaande meer in Kleur , dan in Tekening, hoe- 
wel de Geftalte ook Rolagtiger en minder Kegelvormig is, dan die der laat{t- 

ge- 
(*) Cochlea longa, Pyriformis , vulgaris, candidisfima., & Croceocolore nitidiffime maculsta 

& reticulata (Rumpb.), Tab. XXXII, Lett. P. 
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gemelden. Met die van N. 3, op Plaat XXXIIL van Rumerurus,welke voor 
de regte Bruinet opgegeven wordt, komt zy grootelyks overeen. De Bruinet- 

Toot, van N. 4, in dat Werk, die toen in ’t Kabinet van den Kon(tíchilder 
BRONCKHORST, te Hoorn, zig bevondt, is veel zeldzaamer. 

Een niet onaartig Tootje vertoont zig in Fig. 4. Men geeft ‘er den naam wer. 
aan van het Net- Tootje, om dat het geele Netswyze Banden heeft op een wit- tootje. 
ten Grond. Op Letter P, Plaat 12, in't Werk van D'ARGENVILLE, komt Zi. # 
daar van de Afbeelding voor. Deeze Tootjes zyn zeldzaam en van waarde by 
de Liefhebbers. d 

Wy gaan over tot de drie volgende Afbeeldingen , die in ’t algemeen £6E riimmen- 
de Klimmende Leeuw- Tooten behooren. De Tekening der Vlakken, naamelyk , de Leeuw 
op dezelven, zweemt meer of min naar die, in welke een Klimmende Leeuw Tooten. 
op de Wapenfchilden zig voordoet. Onder de Tooten van D'ARGENVILLE Lig.5,6,7« 
komt geen zodanige voor; ook niet by GvarrHiEeri of BoNANNi In 't 
Werk van SeBaA, Derde Deel, Plaat XLVI. Fig. 26, heeft men deeze Klim- 
mende Leeuwen. Zy zyn veel dikker van Schaal dan de Net- Tootjes, en ver- 
fchillen aanmerkelyk in Kleur, gelyk uit deeze Afbeeldingen blykt. Die van 
Fig. 7., komt nader aan de Schildpads- Tooten, en mag , om dat de Kringen, 
aan het dikfte end, als gekarteld of getand zyn, wel den naam van Gekroon: 
de voeren. Het Mondfítuk zal merkelyk zyn afgefneeden. 

TweepeE PraAT. 

Gelyk men Sagryn-Hoorens en Sagryn-Tooten heeft, zo zyn 'er cok Schul- Sagryn- 
pen , die om de zelfde reden, naamelyk de ruuwheid van de Schaal , den naam 
van Segryn- Doubletten voeren. Zy komen, in dit opzigt , wel overeen met 
de Katte- Tongen van Rumernius, doch verfchillen in de Geftalte te veel 
van een Katten-Tong, om dien naam te mogen voeren: des wy dezelven 
veeleer Robbe - Ting zouden noemen. Wegens de bleekpaarfche Streepen wordt 
‘er ook, doch oneigen, de naam van Roos-Doubletten aan gegeven : want 
wy hebben ’er, die dezelve veel meer toekomt. Men betrekt de gene, die 
hier afgebeeld is, tot de Dunfchaalen (Telline) , die het Scharnier op zyde 

hebben; terwyl in de regte Katte- Tong- Doubletten hetzelve is aan ’t ééne 
end. Wy zullen die in ’t vervolg befchouwen. 

Deeze Doublet is gelykfchaalig, doch niet gelykzydig. Haar Schulpen of 
helften zyn aan de eene zyde volkomen rond, aan de andere zydeloopen zy als 

G 2 in 

Doublet- 
AB. IÌ *. 

Fig: 1. 
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in een hoek uit. Haar Oppervlakte is meeftendeels wit , doch het Scharnier 
Roozekleur, van waar eenige Streepen van de zelfde Kleur, gelykerwys in de 
Zonneftraal- Doubletten, naar den Rand loopen, die, wegens de dunheid van 
de Schulpen,aan de binnenzyde doorblinken. Kleine harde Schubberjes, die 
de Oppervlakte bedekken , geeven ’er eene Sagrynagtige ruuwheid aan, waar 
van zy den naam hebben. 

Morgen- Onder het Wapentuig der Ouden was een foort van Knodfen, wier dikke 
gen „Enden uitfteekende fcherpe Pennen hadden, en deeze werden genoemd Morgen- 
‘88 frerren. De Geftalte van ’t Hoorntje , van Fig. 2, drukt niet kwaalyk die van 

zulk een Knods uit, en verfchilt vry veel van de getakte Snippekoppen. Het 
behoort, wegens de ronde Mond- opening, tot het Geflagt der Purperhoorens. 
De Kleur is bruin, met Geel uitgemonfterd. Om dat het uit Weftindiekomt, 
kan men het de Weftindifchbe Morgenfier tytelen. 

Geukte _ Tlet Hoorntje van Fig. 3, is daar van geheel verfchillende, en komt in Ge- 
Fis.3 ftalte naaft overeen met de genen, die men, zeer eigen, Vaazen noemt, be- 

"*\__hoorende tot de Murices of Rotshoorens. Het heeft veele ftompe Takken , die 
paar Honds - Tanden gelyken, volgens D'ARGENviLLE, wiens Afbeelding 
Plaat XIV. Lett. P, veel naar hetzelve zweemt. De Kleur is wit, met zwart- 
agtige Vlakken. Het kan ook tot de Switzerfche Broeken worden t'huis ge- 
bragt. Van de geknobbelde Kasketten en getakte Moerbeijen, op de V'yftien- 
de Plaat van ’t Eerfte Deel voorkomende, is het grootelyks verfchillende. 

Bagyne- _ In de verklaaring der Twaalfde Plaat hebben wy gefproken van de Pieramie- 
ne den of Bagyne- Drollen, en hoe dezelven tot het Geflagt der Tollen behooren. 
5455: In ’t vervolg zullen wy de eigentlyke Bagyne-Drol befchouwen , met welke 

dit kleine, ten opzigt van de Geftalte en Kleur, eenige overeenkomt heeft. 
Het wordt in Fig. 4 van ter zyde, in Fig. «, van ’t breede end , of van den 
Grondfteun, die volgens fammigen het boven -end is , vertoond. 

Zee- Behalve de Eenfchaalige , dat de Hoorens , en de Tweefchaalige, dat de 
Tulpen. Doublecten zyn, komen ìn de Zee ook Dieren voor, welke men, ten opzigt van 
15 de anderen, Veelfchaalige kan noemen, en zodanige zyn de Zee-Pokken of 

Puiften, die men , om dat de Ooftindifche met eenige verandering gekleurd 
zyn, en ook wel naar een opengaande Tulp gelyken , Zee- Tulpen noemt. Zy 
komen of enkeld, of Troswyze aan elkander gevoegd voor, en dit doetzeeen 
Vertooning hebben als in fig. 6, van deeze Plaat. Veel zitten zy aan Sche- 
pen, ja fomtyds op de Rug der Schildpadden vaft. Ook groeijen zy wel op 
elkander, zo dat de grootfte als het Voetftuk der anderen uitmaakt. Die van 
onze Kuften zitten veel op Moflelen, Steenen, Hout en andere des De 

à : leer 
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Heer Doktor Baster heeft het Dier, dat in deeze Zee-Pokken huisveft, 
in zyne Natuurkundige Uitfpanningen zeer omftandig befchreeven en naauw- 
keurig afgebeeld. 

De onderfte Figuur, op deeze Plaat, vertoont de eene helft van een Doublet , Ruige 
de Ark van Noach genaamd , en wel in die gedaante, zo als dezelve geheel ruig Noachs 
is door eene Haairigheid, welke men , voor dat zy fchoon gemaakt zyn, al. Ark. 
toos aan deeze Doubletten vindt , en die dezelven dient, om zig vaft te hech Fig. 7. 
ten aan de Klippen. In de verklaaring der Zeftiende Plaat van ’t Eerfte Deel 
reeds omftandig van de Arke Noachs Doublecten gefproken hebbende, tap. 
pen wy hier dezelven droogvoets over. 

Derpe PraaT. 

Hier voor, bladz. 41, hebben wy opgemerkt, dat 'er ten minfte vyfSoor- poaacra. 
ten zyn van getakte Vleugelhoorens , waar van men in ’t Eerfte Deel twee, Kreet. 
naamelyk de Bootshaak of Duivelsklauw, en de Krab, afgebeeld vindt. Hier Tas. IlL* 
komt de derde Soort te voorfchyn, die men, wegens de geknobbelde Takken , #%- 1- 
Podagra- Kreeft noemt. Gedagte Knobbeltjes, eenigermaate gelykende naar 
die welke fommige Podagriften of Jigtige Menfchen aan de Vingers hebben, 
onderfcheiden deeze Hoorens niet alleen van de Scorpioenen, maar zy zyn bo- 
vendien aan de roodagtig paarfch en witte ftreepen , by de Mond - opening, 
genoegzaam kenbaar: terwyl de Scorpioenen aldaar geelzyn. By D'ARGEN- 
VILLE wordt, niettemin, de naam van Scorpion aan deeze gegeven. Vande 
regte Scorpioen, die Rumrurius ook niet fchynt gekend te hebben, en die 
wegens zyne fclierpe kromme Staart aanmerkelyk is, zal men in ’t Vyfde Deel 
van dit Werk de Afbeelding vinden. 

ms 

Meer dan eens hebben wy , in ’t voorgaande Deel, gefproken van de Man- Roode 
tel- Schulpen, die ‘er op verfcheide Plaaten voorkomen. Zy zyn aan de on- Mantel. 
gelykheid van haare Ooren en ook aan haare platheid kenbaar, doch de Rib- £ig- 2 
ben, die van het Scharnier af zig Straalswyze naar den Rand uitfpreiden , gee- 
ven de voornaamfte reden der benaaming. De Ooren zyn indeeze , gelyk men 
ziet, ook ongelyk. De Kleur is rood met een geelen weerfchyn. 

Die van Fig. 3 verfchilt alleenlyk door de Kleur, en mag deswegen , bil. Paarfche 
lyk, den naam voeren van de Paarfche Mantel. ers 

ig. 3 
G 3 On- 
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Geknob. _ Onder de Buccîna komt zeker flag van Hoorens voor, aan welken men , we- 
gen Spil gens de regte Punt, die zy aan de Mond-opening hebben, den naam geeft 
ee 4 van Spillen, in ’t Franfch Fufeaux. Zy verfchillen van de Pennen grootelyks „ 

é die van het breedfte end al dunner loopen, tot aan den fpitfen Top, gelyk de 
Afbeeldingen op Plaat VIll en XXIII, in ’t Eerfte Deel , aantoonen. Dit 
Spilletje is bovendien eenigermaate gekgobbeld , doch zo veel niet als dat, 
het welke D'ARGENVILLE op zyne Tiende Plaat, by Letter L, afbeeldt, 
daar het in Geftalte en Kleur, anders, vry wel mede ftrookt. 

Bafterd Op de Zesde Plaat, in *t Eerfte Deel, hebben wy een Bisfchops- Myter ver- 
Ee ‚„ toond. Dit Hoorentje van Fig. 5, voert, wegens eenige overeenkomft van Ge- 
Me italte, den naam van Bafterd Bisfchops- Myter. Van fommigen worden deeze 
Fig. 5. ook wel Monniken genoemd. Het is geelagtig met bruine Plekken, en heeft de 

Mond - Opening wit. 

Geribd Het Hoorentje van Fig. 6, behoort mede tot de Spilletjes, en kan den naam 
spilleie. van Geribd voeren, zynde op een witten Grond, overlangs, met Oranje-kleu- 
8" rige Vlakken getekend. 

Geftip- Dat van Fig. 7, is een Geftippeld Boortje , zynde, op een bruine Grond met 
Ree E veele witte Stippen als befprenkeld en de Mond-opening , die het heeft, is 
Fit. zig ook meer bruin dan wit. Het heeft de Schaal zo dun, dat de witte Stippen zig 

daar door heen vertooneu. 

VriErDE PraAAT. 

Gekroon- De Gekroonde Tepelbak werdt van R u MP1 u s, onder den naam van Gekroon: 
de Tepel- de Bak of Kroonhoorn, Cymbium, aan ’t hoofd van de Tooten, Voute, ge- 

e= ‚plaatít. Men kan naauwlyks begrypen, hoe hy daar toe gekomen zy: dewyl 
mt: de Geftalte zo zeer verfchilt. Hedendaags plaatft menze, met D'ARGEN- 

VILLE, oùder de Blaashoorens, in ’t Franfch Tonnes genaamd, van wegen 
haare rondbuikige figuur, en wyde Mond -Opening, diedezelven naareen Bak - 
of Schepper doet gelyken. Ook verhaalt Rumruius, dat de Indiaanen, na 
dat zy het Dier, daar in op Kolen gebraden zynde, ‘er uit gegeten hebben, 
de Hooren tot een Nap of Hoosvat gebruiken: ’t welk zy gemakkelyk kunnen 
doen, alzo ‘er vallen van veel meer dan een Voet langte. De Kleur is ge- 
woonlyk geelagtig rood of uit den geelen , en fommigen zyn zy zeer fierlyk bruin 
gebandeerd of gevlakt. De meeften hebben een Tepelswyze uitpuiling ri 

en 
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den Top, die bleeker is of witagtig en 'er den naam aan geeft van Tep-lbakken. 
Sommigen hebben, op den rand der buitenfte Winding, een ry van fcherpe 
Punten, die als een Kroon maakt, gelyk in deeze, en de zodanige noemt men 
Gekroonde. Ook geeven, deswegen, de Franfchen aan de geheele Hooren den 
naam van Couronne Etbiepique of Ethiopifche Kroon. 

_ Onder de Mantel - Doubletten komen ’er „ zo wel uit Weftindie als uit Ooft- Bonte 
indie, die zeer fraay zyn; gelyk de twee in Fig. 3, 4, op deeze Plaat afge- Mantels. 
“beeld, welke men, met reden, Bonte Mantels noemen mag. De een is rood 8:23 
en wit, de andere bruin en wit getekend. De twee, vande voorgaande Plaat , 
zyn ook Weftindifche. 

Onder de Rollen, waar van wy in de verklaaring der Eerfte Plaat fpraken, Geviam- 
worden de genen , die van onderen een wyde gaaping hebben , met reden Kui- de 
pers-Boortjes geheeten, en, die wat klein van ftuk zyn, noemt men Boortjes. Boortjes. 
Twee zodanigen, die op een witagtigen Grond een fterk Gevlamde roodagtige “'8: + 5» 
of Oranje-kleurige Tekening hebben , worden in Fig. 4, 5, vertoond. In 
de laatíte heeft zulks echter wel het meefte plaats. De andereisfterk gevoord. 
Zy munten beiden uit, door de dunte van haare Schaal, en zyn uit zig zelve 
fterk glanzig- 

Het Hoorentjevan lig. 6, gelykt veel naar de Bafterd Bisfchops Myter van Geviakt 
de voorgaande Plaat, uitgenomen de Kleur; doordien hetzelve rood en geel Spitietje. 
gevlakt is, op een witten Grond. Deeze Hoorentjes worden van fommigen fs: 6. 
gok Pennetjes geheten, doch zy behooren eigentlyk den naam van Spilletjes 
te voeren. R 

Dat van Fig. 7, is, wederom, een Boortje en wegens de korrelagtige on- Gegranu. 
effenheden , waar mede het op zyne Kringen rondom bezet is, kan men het, a 
met reden , een Gegranuleerd en Geftippeld Oranje-kleurig Boortje tytelen. De poos 
Geftalte onderfcheidt het duidelyk genoeg van de Gegranuleerde Katjes. 

VxrpE Praar. 

De Hooren, van de middelfte Afbeelding op deeze Plaat, voert in ’t alge- Bagyne 
meen den naam van Bagyne- Drol, en drukt daar van de Geftalte, volgens het Drol 

2 ® gene Tas. Ve 

Fig. u. 
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gene wy daar omtrent gezegd hebben, veel beter uit, dan die rood Geplekte 
Pieramied op de Twaalfde Plaat, in het Eerfte Deel. Het is volmaakt een 
zelfde met die, welke men op de Een-en-twintigfte Plaat van Ruwrurus,by 
Letter A en B, afgebeeld vindt, en by hem de Eerfte is in het Geflagtder 
Trochi of Tollen. Veel grooter vallen zy, en ook veel kleiner dan deeze Af- 
beelding. Sommigen zyn flegts wit met paarsagtig roode Streepen; anderen, 
gelyk deeze, zyn boven dien fierlyk met groen getekend en als Golfswyze ge- 
vlamd; het welk daar van fierlyke Hoorens maakt. Op de volgende Plaat zul- 
len wy ze van onderen vertoonen. 

In het voorgaande Deel, bladz. 12, hebben wy gefproken van de Spelde- 
werks- Toot, aldaar op Plaat VII. afgebeeld , van welke deeze , in kig, 2, 
alleenlyk doordien zy twee Banden heeft, verfchilt. Zy komt nagenoeg over- 
een met die,welke Rumrurus Plaat XXXIII, Letter Y , het Speldewerks- 
KufJen noemt, en wordt door deezen Autheur betrokken tot de Gebande Olyve- 
Tooten; hoedanigen naam hy, ook, aan fommige Groene Kaas Tooten geeft. 
De reden der Nederduitfche benaaming is uit de Tekening blykbaar. 

Fig. 3, vertoonteen Zilver - Lakens Rolietje, ’t welk aanmerkelyk van de Spel- 
dewerks- Rollen verfchilt, als ook van de Spookjes, gelyk uit de Afbeelding 
Letter S, op de Twee-en-dertigfte Plaat van Rumruius, blykt. DeKleur 
maakt hetzelve van de Goud -Lakenfe Rollen, hoedanig men fomtyds eenigen 
van de Eerfte Plaat noemt, verfchillende, zo wel als de Geftalte hetzelve on- 
derfcheidt van de Zilver - Lakenfe Tooten. 

Fig. 4, verfchilt grootelyks van de Mantels. Het is een zogenaamde Adama- 
Doublet Schulp, die ook ongelyke Ooren hebben, doch beide de helften zyn 
fterk uitgezet of verhevenrond. Zy behooren, met de Mantels, tot het Ge- 
flagt der Pectines of Pectunculi ; zynde fterk geribd en rood of paarfch van Kleur , 
hier en daar met eenig wit, als of ‘er het rood afgefleeten ware. 

Het Hoorntje van Fig. 5, behoort tot de Porcelein- Hoorens of men zou 
Porfelein- het ook tot de Blaashoorens kunnen betrekken. Het is door zyne glanzig brui- 

ne ej en door de dunte van de Schaal meeft aanmerkelyk , doch van weinig 
waarde. 
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ZESDE PLAAT. 

De Bagyne-Drol, van de voorgaande Plaat, is op deeze van onderen , en, Bagyne 
als in een op zyde leggend poftuur vertoond. Dus wordt men, in ’t midden , Drol. 
een rond induikend Gat gewaar, het welke byna tot den Top doorloopt, en Tas. VL* 
totaan den Omtrek met een foort van Rimpelagtige Ringen is omgeven. Ook’ *- 
ziet men hoe de Grondvlakte als Straalswyze getekend is met paarfchagtige 
Vlakken op een witten Grond, die om den Rand heen naar den Top loopen. 
Deeze Hoorens kunnen, door afhaaling van het buitenfte , gepaarlemoerd wor- 
den; anders zyn zy aldaar dof, doch van binnen altoos natuurlyk witagtig 
Paarlemoer. Zy hebben een fmalle Mond-opening, en niettemin is het 
Schildje, ’t welk dezelve fluit, volgens Rumrnrus rond van omtrek, doch 
zo dun als Blik, en eenigermaate puntig oploopende. Wy zullen, in ’t ver- 
volg , zodanige Schildjes vertoonen. 

In de Verklaaring der Twintigfte Plaat, van het Eerfte Deel , fpraken wy Geban- 
van de Spillen, hoe dat dezelven thans onder de Trompethoorens worden be- deerd 
trokken; by gelegenheid van de Hooren, die aldaar in Fig. r. afgebeeld is, Moortje. 
Dit Gebandeerd Moortje verfchilt weinig van de grooten, enis, gelyk dezel- “'S° * 
ven, fomtyds Geel of Oranjekleurig gebandeerd. Men heeft 'er, van deezen 
aart, die weleen Voet lang zyn. 

De Hooren van Fig. 3, is als een middelflag tuflchen de twee Tooten die Gebande 
in de derde of zesde Figuur van de Zevende Plaat in het Eerfte Deel afge- Olyve- , 
beeld zyn, naamelyk de Speldewerks- en Groene Kaas Tooten. Wegens de LA 
Kleur, die naar ’t groene trekt, wordt zy de Olyve- en wegens den Band, die in 
‘er om heen loopt, de Gebande Olyve- Toot geheeten. Wanneer men ze met 
die van N. 2, op de voorgaande Plaat, vergelykt, zo ziet men, dat ‘er geen 
reden is, om haar den naam van Speldewerks - Toot of Speldewerks- Kuffente 
geeven, alzo ‘er die kromme Streepjes, welke het Kenmerk zyn en reden der 
benaaming, aan ontbreeken. De Geftalte van de Toot, nogthans, is even- 
eens. Zy heeft het breede end taamelyk vlak, met een fcherppuntig Topje, 

en is byna volmaakt Kegelvormig. 

Var- 
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Varkens -Snuit genoemd. ’t Is onbegrypelyk , hoe men zo dwaas heeft kunnen 
zyn, van te zeggen, dat het veel overeenkomft met de Midas - Ooren heeft. 

Verfcheiderley Hoorentjes voeren thans den naam van Bordes- Trappen, 
welke daar van afgeleid wordt, dat de Gieren, die naar de Punt loopen , met 
een foort van Rand of Bordes omgeven zyn. In dit opzigt kan men het Hoo- 
rentje van deeze Fig. 5, ook een Bordes- Trapje en wel Bont , van wegen de 
Kleur en Tekening, noemen; doch het verfchilt van de. regte Bordes- Trap- 
pen in Geftalte zeer veel , gelyk wy naderhand zullen zien, en derhalve wordt 
het hedendaags genoemd een Gevoorend of Gevoord Bultje. Het behoort zeker- 
lyk tot de Buccina of Trompethoorens, en is taamelyk dik van Schaal. 

ZEVENDE PLAAT. 

Wegens de Vlakjes op de Oppervlakte verfpreid , die nagenoeg egaal van 
grootte zyn, voert deeze , zo wel als die van Plaat XVIL Fig. 4, in ’t Eerfte 
Deel, den naam van Moesjes- Toor. Aldaar waren de Vlakjes vierkant; hier 
zyn zy rondagtig of langwerpig , aldaar waren zy zwart en hier zyn zy geelof 
bruinagtig. De Grondkleur doet deeze Hoorens inzonderheid van de Boter- 
wegs - Tooten verfchillen. 

Sommigen verwarren de Voethoorens met de Gebraade Peeren, doch daar is 
een aanmerkelyk verfchil tuifchen beiden. Iedereen die de Voethoorens kent , 
weet, dat zy, in doorfnyding, eenigermaate driehoekig zyn; gelyk zulks de 
Vyftigfte Plaat van GuaLrHiERI, by Letter C , aanwyft, De Gebraade 
Peeren, in Fig. 2,3, op deeze onze Plaat zeer natuurlyk afgebeeld, zyn veel 
ronder , hoewel zy ook een fcheef gedraaide Steel of Staart hebben. Men be- 
trektze, wegens de ruimte der onderfte Winding, tot de Buccina, zo wel als 
de Voethoorens, en deeze reden doet haar ook blykbaar verfchillen van de 
Murices of Rotshoorens, niettegenftaande Ruururus de Voethoorens daar 
toe betrokken had. De naauwte van de Mond-opening wordt onder anderen 
ook als een Kenmerk van de Rotshoorens (Rachers) aangemerkt door D’ Ar- 
GENVILLE. Voorts ziet men de reden der Hollandfche benaaming in de 
rimpelagtigheid en Kleur eenigermaate doorftraalen. 

De twee andere Afbeeldingen vertoonen ons dat flag van Hoorens, welke 
men BrandarifJen noemt, en wel de Zwarte: want men vindt ‘er ook bruine 
en van andere Kleur. Hoe zeer de frifeering van deeze verfchille van die der 

…_Krulhoorens, blykt uit vergelyking van deeze met die van de Zesentwintigfte 
Plaat, in ’t Eerfte Deel genoegzaam. Deeze zwarte zyn gemeen op allefteen- 
agtige Stranden volgens Rumruius, door wien nog drie Soorten van deeze 

: Hoo- 
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Hoorentjes opgeteld worden. Zy vallen niet zeer groot, en worden thuis 
gebragt tot de Purperhoorens, wegens de ronde Mond- opening, die aan den 

Rand eenigermaate roodagtig is, en van binnen zig, als in Fig. 5, wat blaau- 

wagtig vertoont. In beiden ziet men hoe het witte van de Schaal , tuffchen 
de zwarte Punten, een weinig zigtbaar is en doorblinkt , het welk aan dit Voor- 
werp eenige fraayheid geeft. Daar zyn ook bruine , bleeke en zelfs witagtige * 
Brandariflen : weshalve men aan deeze, tot onderfcheiding, den naam van 
Zwarte geeft. 

AETSTE PTAAT: 

De oirfprong der Naamen van de meefte Hoorens ‘en Schulpen, komt van Bruin 
de gelykheid, welke zy, of in Geftalte of in Tekening en Kleur, of in Eigen- Kievis- 
fchappen, met het een of andere bekende ding hebben. In hoe meer opzigten ys 
zy daar mede overeenkomen, hoe volmaakter de Naamsreden is. Die, vir 
welke Fig. r, op deeze Plaat vertoont, komen niet alleen in Geftalte, maar Fig. 1 
ook in Tekening en Kleur, taamelyk met de Kievits- Eijeren overeen: dat is 
te zeggen fommigen: want daar de eigentlyke Kievits-Eijeren nagenoeg allen 
van een zelfde Kleur zyn, vindt men onder deeze Hoorens nagenoeg alle be- 
kende veranderingen van Kleur , die ’er te bedenken zyn. Sommigen zyn 
graauw , anderen geel- of roodagtig, ja eenigen geheel wit, en niettemin 
noemt menze altemaal Kievits- Eijeren. De laatftgemelden hebben inzonder- 
heid ook die broofchheid van Schaal, een byzondere Eigenfchap der Natuur- 
Iyke Kievits- Eijeren, welk zo niet doorftraalt in die van de andere Kleuren, 
Men heeft ze ook wel Zee- Nooten (Noix de Mer) genoemd of Nux Marina, vol- 
gens BoNANNren GuaLTHieRI. Dit zoude alleenlyk op de Geftalte 
zien, zo wel als de Franíche benaaming van Gondole, welke, hoewel niet ge- 
heel te verwerpen, doch minder eigen is dan de anderen. De Bolagtige fi- 
guur doetze onder de Blaashoorens (Tonnes) plaaatzen. Ruwrurus hadtze 
Bulle of Blaasjes getyteld. 

Tot dit zelfde Geflagt behooren de Harpen, gelyk bladz. 15, in Chry- 
 Eerfte Deel, by de befchryving van Fig. 3, op Plaat IX , is gemeld. Die fanth of 
Afbeelding vertoont de Gemeene en deeze een Edele Harp, dus genaamd, om Edele 
dat zy fraaijer is van Kleur, als hoog geelagtig rood zynde, en veel kleiner Bens 
valt. Van de naamsreden is aldaar gefproken. Wegens het een en andere 
voert deeze ook wel den naam van kleine Chryfantb. Men ziet klaar, dat die 
naam, welke zo veel als een Geele of Goudsbloem betekent, op de andere 
bonte of graauwe Harpen in ’t geheel niet toepaflelyk zy. 

H 2 On- 
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Onder de Bruinetten zyn fommigen, gelyk wy hiervoor opgemerkt hebben, 
Rolagtiger dan anderen, en dit maakt , dat eenigen Bruinet- Rollen, ande- 
ren, die Kegelvormiger zyn, Bruinet- Tooten genoemd worden. Gedagte 
benaaming, van dergelyken, die bruinagtig zyn, gelyk Fig. 3, Plaat 1*, af- 
komftig, wordt ook gegeven aan eenigen van dergelyke Geftalteen Tekening, 
doch die in de Kleur niets bruinagtigs hebben, gelyk de Goudlakenfe Rol, 
van Fig. 6, Plaat XVIII, in het Eerfte Deel, en deeze, die, wegens de 
fchoonheid van haare Kleuren, in ’t Franích la Tuiipe, dat is de Tulp, ge- 
noemd wordt en deeze benaaming mogen wy, in ’t Nederduitfch, ook wel 
overneemen. Het blaauw en rood, immers, maakt op den witten Grond van 
deeze Hooren een niet minder fchoone mengeling, dan in die Tulpen, welke 
wegens haare fraaiheid zo hoog in waarde zyn geweeft en nog ten pronk ver- 
ftrekken van de Bloemperken. 

Tot de Tooten behoort ook de Hooren van Fig. 4, welke men, wegensde 
ongeregelde Figuurmaaking op een witten Grond , het Spookje tytelt. Zy is 
veel laager getopt dan de voorgaande, doch wy weeten, dat de meer of min: 
der puntigheîd in deezen eigentlyk niet behoort tot het Kenmerk van de Too- 
ten, waar van fommigen, gelyk de Harte-en Tyger- Tooten, aan het dikte 
end als vlak afgefneeden zyn. 

In ’t Eerfte Deel, Fig. 2, Plaat VII, zagen wy een Bonte Eijer - Doijer ; 
hier vertoont zig eene die Geel, ja zeer hoog Geel is. Van deeze komen ’er 
voor die bleeker , als ook die Leverkleurig en op verfchillende manier geftip- 
peld, geftreept , getygerd of gebandeerd zyn , waar van D'ARGENVILLE 
eenige voorbeelden geeft, op zyne Zevende Plaat. Op de Twee-en- 
twintigfte van Rumrurus komen ‘er ook verfcheidene voor, welke die Au- 
theur onder de Cochlee valvate betrekt. Sommigen zyn ronder , anderen wat 
platter, doch zy komen allen overeen in de Mond - Opening, die halfrond is 
en behooren derhalve tot de Halve Maan Hoorens. 

NEGENDE PrAAT. 

In het midden van de Derde Plaat, in het Eerfte Deel, zagen wy een door 
afhaaling fierlyk gekleurde Knobbelhooren. De bovenfte Figuur van deeze Ne- 

heren gende Plaat, vertoont een dergelyke in haare Natuurlyke groene Kleur, doch 

Fig. ke uit de Weftindiën afkomftig , alwaar men ‘er , zo wel als van de Nautiluffen 
en Tepelbakken in Ooftindie, Drinkvaten of Scheppers van maakt, om dat 

zy 
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zy dikwils zeer groot vallen. Van binnen is deeze fchoon Parlemoer en neemt 
van buiten ook dergelyken luifter aan, door het afhaalen van de Huid. Zel- 
den vindt menze zo zuiver aan den Top , met zwarte Vlakken, en witte 
Streepen verfierd. Wy hebben reeds opgemerkt, dat het Dekzel van de Knob- 
belhoorens, Soldaaten en dergelyken, de gewoone dikke, ronde Venus - Na- 
vel is, 

De Kasketten of Stormhoeden, dus zeer eigentlyk genoemd, om dat zy veel 
naar een Helm of Krygshoed der Ouden gelyken , voeren in ’t Latyn den 
naam van Casfides , onder welken zy reeds by Rumrnrius zyn voorgefteld 
en befchreeven. De Geftalte is beter door 't Gezigt, dan met woorden uit te 
drukken. Zy komen naaft aan de Blaas- of Belhoorens, doch verfchillen van 
dezelven grootelyks door de Mond-opening, welke zy langwerpig en naauw 
met dikke Zoomen of omgeflagen Lippen hebben, en bovendien, als ’t ware, 
fterk getand. Men vindt van deeze Stormhoeden die van buiten byna effen 
en andere die geknobbeld, ja als ’t ware getakt zyn, en byna zo groot als een 
Menfchen Hoofd, ja grooter vallen, wordende deswegen Oflekoppen getyteld. 
Men vindt ’er, die de Oppervlakte zodanig met Streepen en Knobbeltjes door- 
een gevlogten hebben, dat menze noemt Gebreide Kasketten. De Kleur doet 
aan die van onze Afbeelding den naam geeven van de Roode of Rood Geknob- 
belde Kasket, als van buiten op de Rug roodagtig zynde en met Knobbels, die 
nog hooger of donker rood zyn, voorzien. De Mond-opening is, in deeze, 
gemeenlyk Vuurig rood, 

TriENDE PLAAT. 

Op de Zeventiende Plaat, van het Eerfte Deel, hebben wy een Getakte Bed- 
detyk- Hooren vertoond. Deeze van Fig. 1 , is ongetakt, en wordt deswe- 
gen de Gladde Bedderyk of Schildpadftaart geheten. De Geftalte, die eeni- 
germaate naar de Staart zweemt van een Schildpad , geeft aanleiding tot den laat{t- 
gemelden naam: terwyl de andere van de Streepen op haare Oppervlakte, die 
eenigermaate naar het Geweefzel van die Stof zweemen, welke men Beddetyk 
noemt, afkomftig is. Deeze laat{te naam is thans meeft in gebruik. Men 
vindt ook witte en gedoornde Beddetyken , gelyk wy vervolgens zien zullen. 
Sommigen, doch die zeer zeldzaam zyn „ hebben de Banden , welke 'er om 
heen loopen , Oranjekleur, 

Van 
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Van de groote verfcheidenheid, die ‘er in de Kleur der Mantel - Doubletten 
_ is, hebben wy voorheen gefproken, en veelen zyn daar van reeds in afbeelding 

gebragt. De ongelykheid der Ooren is in fommigen grooter dan in anderen, 
en in deeze middelmaatig. Men kan ‘er, wegens de Tekening, den naam aan 
geeven van Bruin bont Manteltje. 

Tot de Kasketten worden thans die Hoorens t'huis gebragt, welke in ’t by- 
zonder Bezoars genoemd worden en waar van fommigen aan de Mond- ope- 

“ning een breede omgeflagen Lip hebben, welke men dan noemt Gezoomde 
Bezoars of Bezoar-Zoompjes, maar deeze zyn wat ronder of hooger van Rug , 
dan die, welke men alleenlyk Zoompjes noemt; gelyk die gene in Fig. 3, 4, 
vertoond: welke den naam voert van Dubbeld Zoompje, om dat zy, behalve 
den Zoom aan de Opening, nog een Zoom op de Rug heeft, die in veelen ont- 
breekt. Deeze Zoomen zyn zeer zigtbaar in Fig. 3, gelykin Fig, 4, de Mond- 
opening, welke van binnen zig geel vertoont. 

Wy fpraken, hier voor ‚ van Gebandeerde Eijerdoijers ‚waar van Fig. 5. een 
voorbeeld geeft, zynde van een zodanige , die zeer fraay gebandeerd is, op 
een geelen Grond , met Banden die wit en graauw gefchakeerd zyn, ont- 
leend. Voorts kan men nazien , wat in de verklaaring van de Agtíte Plaat 
gezegd is. 

Die Hoorens, welke men Dadels noemt , verfchillen van de Rollen en 
Kuipers- Booren door zekere hoedanigheid , welke gemakkelyker door de be- 
fchouwing te kennen is, dan met woorden te befchryven. Men vergelyke de 
Figuur ren 7, op de Vyftiende Plaat van ’t Eerfte Deel, met elkander, zo 
zal men eenigermaate de reden gewaar worden, dat de onderfte een Boortje, 
de bovenfte een Dadel wordt getyteld. Men behoeftze flegts tegen de Vrug- 
ten, die men Dadels noemt, na te zien , om overtuigd te worden, dat die 
van Fig. 6,7, op deeze tegenwoordige Plaat , billyk den naam voeren van 
Bonte Dadeltjes. De Rollen loopen aan ’t onder-end zo ftomp niet uit; ge- 
lyk uit de Eerfte Plaat blykbaar is , en in de Kuipers -Booren is de Opening 
naar onderen wyder. Oneindige verfcheidenheden van Kleur komen er in de 
Dadels voor, waar van wy in ’t vervolg de voorbeelden zullen zien. 

EL r- 
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Errpe Praat, 

Op de Zevende Plaat, in het Eerfte Deel , zagen wy eene bonte of met piecke 
wit geplekte Eijerdoijer, en op de naaftvoorgaande of Tiende van dit T weer Eijer- 
de Deel vertoont zig een fraay Gebandeerde Hooren van deezen naam. ken DSE k 
derde, op de Agtfte Plaat, voldoet, door haare hoog geele Kleur, beft aan en Ne 
de gedagte benaaming, en deeze, hoewel bleeker geel, voert ook den naam Sha 
van Eijerdoijer , doch men moetze van de Leverkleurigen wel onderfchei- 
den. 

Onder de Tooten komen ’er voor, die men, om dat zy aan het breedfte Kroon: 
end van den Kegel met Tandjes gezoomd zyn, en daar tuflchen als met Paar- Hem 
len gegarneerd, den naam van Kroonhoorens toe-eigent. Een aanmerkelyke ©" * 
grootte hebbende zyn deeze nog raar en van veel waarde; ja van niet meer 
grootte, als die hier afgebeeld is, ook niet gemeen en fraay getekend. Op 
den witten Grond hebben zy twee breede groenagtige of bruin geele Banden, 
overdwars, door welken breede zwartagtige en daar tu{lchen geelagtige Stree- 
pen loopen, die met wit afgebroken zyn: zo dat zy zig als de Lyntjes, of 
Koppelftreepjes van de Woorden in 't Letterzetten, vertoonen. Het witte, 
tu{fchen de groene Banden ‚is met dergelyke Streepjes en Stippen gefprenkeld: 
om welk alles deeze Hooren een fraay aanzien heeft. 

Niet minder geagt is de Hooren van Fig. 3., welke men den naäm van Boter? 
Boterwegs- Toot geeft, om dat de Grondkleur zweemt naar de Kleur van Vess 
Graasde Boter. Zy verfchilt daar in van andere Tooten, dat de Mond- opening °°® 
wat wyder uitloopt aan het Snuitje, dat een weinig omgeboogen is. An- 
derszins heeft zy afgebrokene, zwartagtig bruine Bandswyze Streepen, waar 
tuffchen dikwils eene die fmaller is, en meer bruinagtig , loopt: zo dat dee- 
ze Hooren, die het breedfte end plat heeft, met bruine Vlammen, ook niet 
ais is. Haare rondheid aan den Rand onderfcheidtze van veele andere 

ooten. 

Het Hoorentje der twee onderfte Figuuren van deeze Plaat is wel het zeld- poodje: 
zaamfte en van de meefte Waarde, Men noemt het Doodjz en onder dezelven #ig-4» 5» 

zyn 
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zyn de genen, welkezo fierlyk bruin van Kleur, zo breed gevleugeld en breed 
getakt zyn, als die, van veel waarde, wegens haare zeldzaamheid. Daar zyn 
ook witte Doodjes van minder waarde. Beiden voeren zy dien naam, om dat 
haare Geftalte eenigermaate die van een Menfchelyk Geraamte voorftelt: 
doch zy behooren tot de Purperhoorens en niet tot de Rotshoorens: 't welk 
uit de ronde Mond-opening en derzelver paarfchagtig blaauwe Kleur, in Fig. 
5. genoegzaam blykbaar is. De Franfchen geeven ’er den naam van Pourpre 
a pattes de Crapaud, dat is Purperhooren met Padde Pooten, aan. Van agte- 
ren ‚in Fig. 4., ziet men, hoe zeer de Geftalte van ’t Lighaam naar die van dat 
der Hoorens, die men Spinnekoppen noemt, gelykt. Het valt altoos klein, 
en Rumerurus hadt 'er den naam van Scorpioentje aan gegeven; doch wy 
hebben thans andere Scorpioenen. 

TwaAaALFDE PrAAT. 

In het Eerfte Deel, bladz. 21, als ook in de verklaaring der Tiende Plaat, 
van dit Tweede Deel, in ’t algemeen gefproken hebbende van de Hoorens, 
die men Dadels noemt, zal ik hier flegts kortelyk aanmerken , hoe de bovenfte 
Af beeldingen op deeze Plaat zodanig eene Hooren vertoonen, van aanzienly- 

„ke grootte, die Bruine geflipte Dadel wordt genoemd, om dat zy, op een Afch- 
graauwe Grond, met bruine Vlakjes is getekend. Aan de tip loopt in Fig. ts 
een rosagtige Band, die zig gelyk een omgeflagen Lip vertoont in Fig. 2., al- 
waar de blaauwe Kleur der Mond-opening zig duidelyk openbaart. 

Het middelfte Hoorentje, in Fig, 3., is, wat grooter zynde, van veel waar- 
de, en wordt, wegens zyne Tekening, een Jraliaanfch Vloertje geheten. De 
Grondkleur is wit, en daar op zyn langwerpige Ruitjes van eene hoogroode 
Kleur, die zig eenigermaate als de Steenen in een Vloer vertoonen. Zodanig 
ten minfte is de Tekening der Italiaanfche Vloeren, hoewel de Geftalte van dit 
Hoorentje anders meer naar die der Boterwegs- Tooten zweemt. Zy behooren 
tot het Geflagt der ‘l'ooten. 

De twee onderfte Afbeeldingen noemt men,wegens de Kleur, Gryze Da- 
dels, om dat het middelfte en breedfte gedeelte derzelven grysagtig is, waar 
verfcheide zwarte en witte Vlakken doorblinken. Aan de Punt hebben zy eene 
geelagtige Kleur, doch de Mond- opening is met een’ groenagtigen Band er 

Find, 



HOORENS en SCHULPEN, 6r 

ringd, en heeft eene breeden witten Zoom, gelyk de anderen. Men wil dat 
die Zoom door de Slym, welke het Dier uitgeeft, voortgebragt zou worden, 
en dus de aangroeijing veroirzaaken van de Hooren: doch, hoe groeijen dan 
die Hoorens aan, welken zodanig eene Zoom ontbreekt? Deeze, zo wel alsde 
bovenfte, is een Ooftindifche Dadel. 

DerrtieNnveE PLAAT. 

Op bladz. 43, in ’t Eerfte Deel, hebben wy gefproken van de Wormbuis- Hoorne 
jes, en aangemerkt, dat daar onder voorkomen , die men Zoornflangetjes flangetje. 
noemt. Tot dezelven behoort dat van Fig. r ‚op deeze Dertiende Plaat. Zel- B E 
den „echter, zyn zy zo donkerbruin of graauw vanKleur, vallende meeft geel- 7, } 
agtig of bleek, en fommigen byna geheel wit, of roodagtig en Vleefchkleur, 
Cn opzigt van de Krullen of Bogten, welke zy maaken, is het verfchil on- 
eindig. 

Op de Tweede Plaat van dit Tweede Deel, wordt eene Morgenfter en een Getakte 
Getakte Vaas vertoond. De tweede Figuur van deeze Dertiende Plaat noemt Switzers- 
men een Getakte Switzers- Broek. Deeze drie naamen zyn eenige verwarring pn 
onderhevig, en,‚ dewyl de Hoorens , van eenigermaate gelykvormige Geftalte, “°S* zn 
doorgaans trapswyze verfchillen, zo geeft dit aanleiding , dat de naam van 
Morgenfter ook wel gegeven wordt aan deeze, wanneer zy de Punten fpits 
en fcherp heeft, en niet gerimpeld zynde mag zy zo wel den naam van Vaas 
voeren als die van de gedagte Tweede Plaat, Fig. 3. Allen worden zy tot de 
Rotshoorens (Murices) thuis gebragt. 

Onder de Land-flakhoorens vindt men ’er, die platagtig zyn, en de Ope Bruine - 
ning zodanig hebben, dat menze, deswegen, Fofbhoorens noemt. Wy zagen Pofthoo- 
'er, op de Tweede Plaat van het Eerfte Deel, een, die fierlyk brain ge- (rs. 4, 
bandeerd is, afgebeeld. Hier komt ’er een voor, die bruin gewolkt is , en 
zeer dun van Schaal, fchynende niet veel van die by D'ARGENvILLE, Plaat 
VIll. Letter E. te verfchillen. Ook is de Geftalte, van onderen befchouwd , 
taamelyk met die van Letter R,‚ by Rumrurus op Plaat XXVI, over- 
eenkomflig. 

Ie De 
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Kaapfe De Hooren van Fig. 5. wordt op het drooge Strand, aan de Kaap der Goe- 
Dd de Hope, gevonden. Haare ronde Mond-opening betrektze tot de Maanboo- Fig. 5. Tens, waar van wy reeds gefproken hebben, en waar van ‚top de Derde Plaat 

van *t Eerfte Deel, eenigen van grooter foort zyn afgebeeld. De witte Stree- 
pen op de Schaal vertoonen zig als of men ’er de bruine, geele. Huid- had: 
afgevyld. Was ’t wel onmooglyk, dat die ’er door de beweeging der Gol- 
ven dus afgefleeten ware? Op de Zesde Plaat van D'AkGENvILLE komen 
‘er voor, die in Geftalte naar deeze gelyken. 

Bruine De Hoorens en Schulpen zyn van zo wonderlyke gedaante , dat men ’er- Pad, vindt, welke ongemeen vreemde Naamen voeren. Zo is het met die van de Fig. 6,7: twee ondertte Afbeeldingen op deeze Plaat, waar men den naam aan geeft van bruine Pad of Padde-Hooren; niet wegens de Knobbeltjes op de Schaal, maar wegens de geheele Geftalte, welke meer of min naar die van een Pad gelyke. 
Niettegenftaande haare platheid, worden zy doch betrokken tot de Buccina of Trompethoorens. Men heeft ’er, die fterk getakt, geknobbeld of gedoornd zyn, en deswegen Getakte Padden heeten. Sommigen zyn byna zonder Knob- bekjes en geelagtig van Kleur. Rumrurus verhaalt, dat men deeze Padder. jes, die hy onder de Pimpeltjes betrekt, omtrent den Amboinfchen Inham, 
by het Kafteel Viëtoria, aantreft in een Slykerig Zand, met Steenen gemengd, Zy worden, zegt hy, in't Maleitfch Bia Codoc geheten, 

VEERTIENDE PraAaT. 

St. Ja- Op de Veertiende Plaat van ’t Eerfte Deer zyn, gelyk uit derzelver ver- kobs___klaaring, bladz. eo, blykt, de beide helften van een roode St. Jakobs - Dou- blet vertoond. Hier ziet men, in Fig. 1, een gewoone St. Fakobs- Schulp af- XIv.* gebeeld, die echter, door haare Oranjekleurige Streepen, nog eene taamely- Fig. 1, ke fraaiheid heeft. Men vindt dezelven zeldzaam op deeze Schulpen. 

Oo De Hooren van Fig. 2, voert, wegens den Goudglans van haare Mond- e Oven, Fia, Opening, den naam van Goudmond of Glaeijentlen Oven. Men zietze hier van *"7°__agteren of van de Rugzyde; zo dat die Glans zig niet vertoont, zo min als in de Zilvermonden van de Derde Plaat in ’t Eerite Deel, Zy vallen zo groen 
niet 
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niet, en verfchillen ook uitwendig van de Zilvermonden, daar in, dat haare 
draaijen als met een Knobbeligen rand gezoomd zyn: doch behooren, zo wel 
als die, tot de Maanhoorens. 

Het Hoorentje van Fig. 3, voert den naam van Kanarietje, en verfchilt van Kanarie- 
de Loehoenhoorens ‚niet zo zeer, doordien dezelven, onder aan de Mond-ope- tje. 
ning, in haar Lip een halfmaanswyze infnyding of inwyking hebben , die is: 3 
mooglyk dienen zal om dat Zwaardagtig beentje, waar mede zy fchermen, te 
doen fpeelen: want Rumeurus getuigt, dat de Kanarietjes ook Schermers 
zyn. Maar de Loehoenhoorens zyn zo fcherp niet getopt en vallen grooter: 
ook zyn zy taamelyk gebandeerd: doch, voor ’t overige, gelyken zy riaar dezel. 
ven in Geftalte, Beiden worden zy of tot de Rotshoorens of tot de Vleugel= 
hoorens betrokken. De Kleur der Mond-opening, die wy naderhand vertoo- 
nen zullen, doetze inzonderheid verfchillen, 

Wat de reden mag zyn, dat men de Hoorentjes van Fig. 4, 5, en anderen Boeren. 
van dergelyke Geftalte, Boeren - Jongens noemt, is duifter. Mooglyk om dat Jongen. 
Zy zo lomp zyn, van Geftalte, of wegens de bruine Streepen. Sommigen £%8-4» 5- 
zyn aan de buitenfte draay fterk geribd , anderen geheel ongeribd en effen „ 
gelyk deeze. Ook hebben eenigen de Lip der Mond- opening veel dunner en 
zo gekarteld niet, als die zig in Fig. 5, vertoont. Van binnen is de Kleur 
blaauwagtig wit. Sommigen van deeze Hoorentjes hebben de Streepen bruin 
rosagtig, ja byna rood,en daar tuffchen zynze geelagtig, het welkze dan voor 
t gezigt, als in Fig. 4, zeer fraay maakt. 

VxrrTiENDE PLAAT, 

De reden, daar wy ftraks van fpraken , doet aan de Hoorens van Fig. Kemp- 
E, 2, op deeze Plaat, den naam van Kemphaantjes toe-eigenen. De gezeg- haantje. 
de hoedanigheid , naamelyk, van met zeker Puntje of Zwaardje te fcher- Tas-XV-* 
men, welke het leevende Dier, in deeze Hooren zittende, heeft, wordt by’ © dn 
uitftek in deeze Soort waargenomen, welke, bovendien , de eigenfchap heeft, 
van de Mond-opening zeer rood te Geen, in zulke Hoorens, als levendig 

 ä zyn: 
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zyn fchoon gemaakt. Van de Wyzers verfchillen zy , doordien dezelven de 
uitfteekende Punt aan den Vleugel veel langer, ja fomtyds wel zo lang als 
de geheele Hooren hebben, hoedanig eene wy in ’t vervolg afbeelden zullen. 
Dat zy tot de Vleugelhoorens behooren is uit zig zelve blykbaar. By p'Ar- 
GENVILLE komt zulk een Kemphaantje, op de Veertiende Plaat, by Letter 
O, voor; ’t welke, zo die Autheur aanmerkt, in ’t Franfch Oreille d'Ane, dat 
is Ezels-Oor, getyteld wordt. De inwyking onder aan den Vleugel, die 
waarfchynlyk in het aangroeijen door de geftadige beweeging van het gezeg- 
de Beentje veroorzaakt wordt, is in ig. 1, zeer zigtbaar; ja heeft ook 
boven by de Punt eenigermaate plaats. De Oppervlakte is rimpelig, en een 
weinig, doch zo fterk niet geknobbeld, als in de Hoorens , die men, des- 
wegen „ Sproetjes noemt, en vertoont zig , als graauwagtig bruin zynde, 
met witte Stippen. In Fig. 2, ziet men de roode Kleur der Mond -opening, 
als ook, hoe dik gelipt deeze Hoorens zyn. 

In het Eerfte Deel, bladz. 29, hebben wy van de Spillen gefproken, die 
men in ’t Franfch Fufeaux noemt. Haar naam komt van de Geftalte, die 
naar beneden , zo wel als naar boven , dunner loopt; zo dat zy taamelyk 
naar een Spil gelyken. Stompe Spil wordt deeze genoemd, om dat zy van 
de andere Spillen, ook Tabakspypen genaamd , door de kortheid en ftomp- 
heid van haare Staart aanmerkelyk verfchillen. Men vindt ‘er die rond en 
effen zyn van gieren of draaijen : anderen zyn op dezelven gerimpeld en 
geknobbeld , gelyk deeze, wier Kleur bruinrood is, met blaauwagtig en 
fomtyds geelagtig wit daar tulchen. Men betrektze tot de Buccina of 
Trompethoorens. 

In de verklaaring van de Drie-en=twintigfte Plaat in het Eerfte Deel reeds 
genoegzaam van de Mufiekhoorens gefproken hebbende , voegen wy 'er ten 
opzigt van deeze alleenlyk by, dat dezelve door zyne geele Kleur verfchilt 
en daarom ook niet van de gemeenften is. In Fig. 5. ziet men de Mond- 
opening en de dikte van de Lip in deeze Hoorens, die bovendien zeer dui- 
delyk het Kenmerk van de Rotshoorens hebben : eenige fmalle Ribbetjes , 
naamelyk , welke aan de Mond-opening, tegenover gedagte Lip, inwaards 
loopen. Van de Tekening der Mufieklynen en Nooten in fig. 4 , zullen wy 
niet verder fpreeken, om dat die in de aangehaalde Figuur van ’t Eerfíte Deel 
ruim zo duidelyk zig vertoonen. 

ZESTIEN- 
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ZESTIENDE PrAAT. 

Onder de Porfelein-Hoorens, waar van wy in't Eerfte Deel, bladz. 8. en rrariet:yn. 
19, omftandig fpraken, komen ’er van kleinder foort voor, die men, we Ten. 
gens de zonderlinge Tekening, Harlekyn of Harlekyntjes noemt. Haar Op AU 
pervlakte, naamelyk, is, op eene onregelmaatige wyze, als met Lappen van * 
verfcheide Kleuren gefchakeerd, die echter, op ver naa, zo veel niet afitee- 
ken, als in de zogenaamde Harlekyns of Jan Pottagie Rokken. Den rand 
hebben zy gemarmerd met bruine Vlakken en over ’t midden loopt een witte 
ftreep. By geen Autheuren vind ik deeze afgebeeld. 

Volgens RumrHrus noemde men die , van de Afbeeldingen Fig. 2 en gicine 
3, weleer Kinkhoorens, welke benaaming hy verkeerdelyk afleidt van het Ge Tritons. 
luid, dat zy, met het dunne end in ’t Oor gehouden, veroorzaaken zouden. ’t #52, 3 
Is te verwonderen, hoe men tot een zo belachelyk denkbeeld heeft kun- 
nen komen: terwyl de oirfprong van die benaaming zeer eenvoudig is. 
Wat men, naamelyk, door een Kink in de Kabel verftaa, is iedereen bekend, 
en daar uit blykt genoegzaam, dat de zeer blykbaare omwinding van deeze 
Hoorens, kennelyker dan in de meefte anderen, haar den naam van Kinkhoo- 
rens heeft doen geeven. Die naam, echter, is tegenwoordig voor deeze niet 
meer in gebruik : men noemtze Tritons of Trompethoorens:waar van de reden niet 
minder blykbaar is, en zig van zelf verklaart. Tot het blaazen, naamelyk, 
als op een Trompet, zyn zy zeer bekwaam, en worden daar toe van de In- 
diaanen en andere Oofterfche Volkeren gebruikt. De zogenaamde Tritons 
geeft men dergelyke Hoorens in de Mond. En, *t geen wel het voornaam- 
fte is, zy vallen zo groot, dat men ’er tegenwoordig vindt, die byna te groot 
zyn tot dit gebruik: waar uit men dan, aangezien het Geluid de grootte 
volgt, kan opmaaken, welk een Klank „door op dezelven te blaazen , veroor- 
zaakt kan worden. 

Die wy hier vertoonen zyn maar klein, en verfchillen in Kleur, niet al- 
leen ,maar ook in de figuur van de Mondopening, aanmerkelyk van de groote 
Tritons, daar wy, in ’t vervolg, een nader afbeelding van geeven zullen. Zy 
zyn bruin gevlakt, en hebben de Punt, die doorgaans niet al te fcherp is, 
Vleeschkleurig rood ‚ Dikwils ook is ‘er eenig geel hier en daar over ver- 
fpreid, ’t welk de voornaamite Kleur in de groote Tritons uitmaakt. 
Wy behoeven niet te zeggen, dat de twee onderfte Afbeeldingen, op dee- Oranje. 

ze Plaat, zo wel als de twee bovenfte, tot het Geflagt der Buccina of ‘I'rom- Kuipers- 
pethoorens behooren. De wydte van de breedfte gier, ten opzigt van de er 
everigen, toont zulks ten overvloede, Fahne heeft de figuur der Mond-“*"+5 
$ iS. opg. 
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opening in trein gebragt, deeze ook Kuipersbooren te noemen, hoe zeer zy 
van de gewoonen, diein het Geflagt der Rollen geplaat{t zyn, waar van wy 
te vooren, bladz. 51, fpraken, verfchillen mogen. By GuarTHIerI vindt 
men, op zyne Drie-en-veertigfte Plaat, Letter F, een zeer naauwkeurige Af- 
beelding van deeze Hoorens, die men ook wel J/abellen noemt, om dat zy 
dikwils bleek Vleeschkleurig geel vallen: doch van eene hoog Oranje- kleur, 
gelyk deeze, zyn de fraaitten. Zeker Kuiltje, dat zy agter den Zoom van 
de Mond- opening hebben , maaktze bovendien aanmerkelyk. 

ZEVENTIENDE PLAAT. 

Adama. De middelfte Afbeelding, op deeze Plaat, vertoont de helft van een Adama. , 
Doublet- Doublet, naauwlyks in eenig opzigt verfchillende van die Schulp, welk in Fig, 
Schulp. 4, op de Vyfde Plaat, is afgebeeld: weshalve wy daar van niet meer zullen 
xvij Zeggen. Daar is doorgaans eenig onderfcheid van Kleur tuflchen de eene en. 
Fig.2 andere helft: zo dat die beiden wel tot een zelfde Doublet behoord kunnen 

hebben. 
Bonte St. Wy hebben in ’t Eerfte Deel reeds opgemerkt, dat de St. Jakobs-Doubletten 
Jakobs- uit een platte en holronde Schulp famengefteld zyn; waar van de eene als het 
en Dekzel van de andere uitmaakt. Ook hebben wy aldaar gezien , hoe zy door 

LJ P] . 

de gelykheid der Ooren wederzyds van de Mantel. Doubletten verfchillen, 
Het een en ander openbaart zig in de bovenfte en onderfte Afbeeldingen op. 
deeze Plaat, waar van de eerfte de platte helft van zulk een Doublet voor 
Oogen ftelt, de andere de holronde of holle Schulp. Deeze laatfte is byna. 
wit, gelyk die van Fig. r, op de Veertiende Plaat van dit Tweede Deel; de 
andere rood bont, gelyk die platte helften doorgaans voorkomen. Deeze is 
uit de Weftindiën af komftig, en gelykt veel naar die, welke op de Veertien- 
de Plaat van het Eerfte Deel, in twee Afbeeldingen; doch waar van de holle. 
Schulp ook rood bant is, en veel fierlyker gekleurd, zyn voorgefteld. Onder: 
tuffchen is *t hier de plaats niet, van de Kleuren, en derzelver oirzaak; ter- 
wyl dezelven in de Mantels veel aanmerkelyker zyn, te fpreeken. 

Zee- ‘Van de Zee-Ooren en derzelver Verfcheidenheden , hebben wy in de ver 
Ooreu klaaringen der Zeventiende en Twintigfte Plaat, van het Eerfte Deel, ook 
Hg A5 reeds gewag gemaakt De meer of minder glans van het Paarlemoer, van 

binnen, geeftze niet alleen meer of minder luifter; maar , de buitenfte Korft 
afgehaald zynde, komen fommigen van buiten zeer rood te voorfchyn; gelyk 
die van de laatftgemelde Plaat. Van den zelfden aart is ook die van Fig. 4, 
op de tegenwoordige Plaat, gelyk het doorblinkende rood, op fommige plaat» 
fen, bewyft. Voor ’t averige ziet men hier derzelver bruine Korft, die in 

an- 
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anderen natuurlyk groenagtig, en in fommigen zeer fierlyk geribd is: het welk 
wy naderhand in de Ooftindifche zullen vertoonen, die aan den fterken luifter 
van binnen kenbaar zyn. De gemeene komen van de Franfche Kuft of uit 
Weftindie: die rood van buiten zyn, van de Kuft van Guinée. In de groo- 
ten worden dikwils aanzienlyke Paarlgewaflen en inde kleinen Paarltjes of Zaad 
van Paarlen, zo men ’t noemt, waargenomen. Dit hebben de genen, die 
fchoon van glans van binnen zyn, zo veel niet. Altemaal kan menze, door 
fchoon maaken en afllypen,ook uitwendig Paarlemoeren: gelyk wy dit op de 
Vyftiende Plaat van het volgende Deel, in een langwerpig of (mal Zee-Oor , 
zullen befchouwen. 

AcTTtienpeE PLAAT. 

Wy hebben, in het Eerfte Deel, gefproken van de gewoone Snippekoppen , Braauwe 
die aldaar onge Twaalfde Plaat afgebeeld zyn. De gelykheid van Gelftalte Gerakte 
doer aan die der twee bovenfte Afbeeldingen op deeze Plaat den naam geeven Snipper 
van Getakte Snippekoppen. De Kop van een Snep maakt met deszelfs langen 7,5 
regten Bek of Snavel een dergelyke vertooning, en hierom worden zy ook xvir* 
wel Snippebekken geheeten. Sommigen, die veel fterker dan deeze getakt en Fig. 1,2. 
als met Stekels of Doornen bezet zyn, voeren deswegen den naam van Ge- 
doornde Snippekoppen. De kleur is fomtyds blaauwagtig, gelyk in deeze , 
doch gemeenlyk graauwagtig bleekgeel en fomtyds byna wit. Zy behooren 
tot het Geflagt der Purperhoorens. 

Onder de Mantel-Schulpen , waar van reeds verfcheidene in dit Werk onder paarsch- 
’t Oog gebragt zyn, heerscht een ongemeene verfcheidenheid van Kleuren. bonte 
Men vindt niet alleen roode en paarfche, gelyk wy op de Derde Plaat gezien Manteí. 
bebben, maar ook die op veelerley wyzen gemengeld zyn. Het Paarsch is in’'S & 
deeze van fig. 3. zeer donker, en met eenige geelagtig witte Streepen door- 
weven: de Ribbetjes zyn tevens fmaller en eenigermaate gekarteld of Zaags- 
wyze getand: de Ooren zyn zeer ongelyk van grootte. 

De Schulp van Fig. 4, is de eene helft van een zogenaamde Spaanfche Mat Spasn- 
_Doublet, die wegens haare Kleur en Tekening deezen naam voeren. Zy be- {che Mar. 
hoort tot het Gellagt der Chame of Gaapers, in 't Franfch Cames; waarom {75 + 
fommigen dezelven, zeer verkeerdelyk, noemen Kam - Doubletten, welke be- 
naaming eigenlyk aan de Pefines of Mantels toebehoort. De Strik-Double:, 
van Fig. 4, op de Zesde Plaat in ’t Eerfte Deel, komt naaft aan deeze. Wy 
hebben aldaar, bladz. ro, iets gezegd van de reden der benaaming , en bladz, 
32, van de verfchillendheid der Cames of Gaaper- Doubletten gefproken. In 
't algemeen zyn deeze gelykfchaalig, dat is zy hebben de helften of Schulpen 

K 2 van 
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van gelyke grootte en geftalte; ook meeftendeels gelyk van holte en kleur: 
doch zy zyn ongelykzydig ten opzigt van het Scharnier, dacin dezelven fchuins 
geplaatft is, naar de eene zyde. leder Schulp heeft twee kleine Tandjes , die 
elk in een Sleufje komen, daar tegenover, en dus een taamlyk vafte fluiting 
maaken. Bovendien is aan den eenen kant een Vliesje, 't welk de Schulpen 
te famen houdt; zo lang die, door ’t weghaalen van hetzelve, door het Dier 
niet geopend worden. Voorts zyn deeze Schulpen taamelyk dik en dikker dan 
de Telline of Dunfchaalen, die ook gemeenlyk langwerpiger zyn. Men vinde 
‘er geribde, ruuwe en gladde onder, tot welke laatiten deeze Spaanfche Mat 
behoort, die Vleeschkleurig is met geelagtige Ringen overdwars, en Straals- 
wyze getekend met donker bruine Vlakken. De Schulpen zyn van binnen 
witagug geel. 

Dikbuiki- In Zig. 5, komt de eene helft voor van een Doublet, die men in de Golf 
E Man- van Venetie ontmoet, en wier beide Schulpen zeer hol zyn, met dikke Rib- - 
Fis, 5. ben. Voorts heeft zy de Kenmerken der Pellines of Mantels, zynde de eene 
dl helft witagtig, naar ’t blaauwe trekkende, met bruine Vlakken en Ringen: 

de andere byna geheel wit, en minder aanzienlyk. Men vindtze in de Adria- 
tifche Zee of Golf van Venetie. 

NEGENTIENDE PrAAT, 

Harp. Wy hebben van de zogenaamde Davids- en van de Chryfanth of Edele Harp 
Cas gefproken, die op de Negende Plaat van het kerfte en op de Agtfte van dit 
XIX* Tweede Deel afgebeeld zyn. Hier vertoont zig, in de twee bovenfte Afbeel- 
Pis. b* dingen, de grooter foort van Hopen, welke niettemin ook haare fraaiheid 

heeft. De Harpen, hoe gemeen thans ook, zyn inderdaad van de fierlyk{t 
gefatzoeneerde en getekende Hoorens. Men noemt deeze, om dat zy grys- 
agtiger is, ook wel de gryze, graauwe of bleeke Chryfanth. Het blaauwag- 
tige niettemin, tuffchen de Vleefchkleurig bruin geplekte Ribben, maakt de 
Tekening, hoewel zo regelmaatig niet, doch vry aanzienlyk,-en men vindt 
‘er menigerley veranderingen in van Kleur. Ook is het geelagtig donker 
bruine, aan de Mond-opening, aanmerkelyk, 

oppe- Uit de Weftindien, zegt men, die raare Doubletten afkomftig te zyn, wel- 
Doublet. ke de Franfchen le Benitier, dat is de Wywaters-Bak, of ook wel la Tabatiere- 
Pig.3. de Neptune, dat is, de Snuifdoos van Neptunus, noemen. Wy Nederlanders, 

geeven ’er, ik weet niet om wat reden, den naam van Joppe- Doubletten aan, 
Zy behooren, gelyk uit de geheele Geftalte blykt, zekerlyk tot het Geflagt 
der Peêlines of Kamfchulpen: dewyl haare beide helften Kamswyze geftraald: 

- zyn. Indien zy geribd waren, zouden zy grootelyks naar de St, a 
Î Et- 
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bletten gelyken: want zy beftaan,; zo wel als die, uit een holle, d'epe, Schulp’, 
die met een platagtig of zelfs ingeboogen Dekzel is geflooten. Dit Dekzel al 
leen wordt op deeze Plaat, in Lig. 3, vertoond. Hetzelve is Paarschag:ig 
van Kleur, en gelykt, op zig zelve, vry wel naar de Kompas-Doublet Schule 
pen. Metis, naamelyk, van buiten door veele Groefjes, die van het Schar- 
nier af, Straalswyze, naar den Omtrek loopen, verdeeld ,en van binnen maa- 
ken die Groefjes- fmalle verheffingen, als Zilverdraadjes, op gelyke wyze zig 

„uitfpreidende. Daar tuilchen, aan de buitenzyde, zyn geen ronde maar platte 
Ribben. Het Dekzel is, in ’t midden der Ooren, aan de Schulp nict dan 
door middel van een ronde Pees, in een enkele Stip, aangehecht. Men ziet 
‘er als veele Kringen op, met den Omtrek byna evenwydig, en daar is, in 
fommigen , een aanmerkelyke verfcheidenheid van Kleuren, terwyl anderen 
bykans zwart of geelagtig bruin zyn. Dy het Scharnier is deeze fchoon Paarsch 
met eenige donkere Vlammen. 

De Mantel-Schulpjes, van Lig. 4, 5, verfchillen van veele anderen door Geviam- 
haare breede Ribben, niet zo zeer als wel door haare fierlyke Vlamswyze de Man- 
rood en geele Tekening op een witten Grond, die haar ongemeen verfraait. '“ls- 
De Infnydingen op de Ribben, maaken de laatftgemelde wat ruuw in ’t aan- "8:45 
taften : in de eerfte fchynen de Ooren merkelyk afgefleeten te zyn. Wy gee- 
ven ‘er den naam aan van Gevlamde Mantels, 

TwiNrTIGsTE Praar. 

De onderfte helft of holle Schulp van de zo even gemelde Joppe=Doublet is op joppe- 
deeze llaat, in fig. 1, vertoond. ‘Ten opzigt van de Groefjes en Kringen Doublet: 
verfchilt zy zeer weinig van het gedagte Dekzel of platte Schulp: in Kleur Dae-XX-* 
komt zy daar mede ook taamelyk overeen, uitgenomen dat hier, door het Kof.“°S" ** 
fykleurige , eenige witagtige Vlakken verfpreid zyn. Van binnen is deeze 
Schuip geelagtig, doch, naar den rand toe, zuiver wit. Men zou van deeze 
Doubletten Snuifdoozen kunnen laaten maaken, maar wegens de dunte van 
de Schaal zyn die, zo onder ’t bewerken als anders, door veele Toevallen 
het breeken onderhevig. 
Op bladz. 32, in het eerfte Deel, genoegzaam van de naamsreden der Arabirena 

Griekfche A Doubletten gefproken hebbende, zullen wy ten. opzigt van deeze Letter. 
alleenlyk aanmerken, dat dezelve een Wettindifche is, onder welken , ten Doubler, 
opzigt van de Tekening, een groot verfchil met de anderen, als ook onder {’S * 
elkanderen zelf, plaats heeft; zo dat wy deeze met fommigen liever Arabifche 
Letter Doubler noemen. Zy zyn ook fomtyds wat geelagtig, met de Tekenin- 

gen 
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gen uit den roflen, gelyk op deeze Schulp, Naderhand zullen wy daar van 
nog wier aksdan 8 

Rood ge- De middelfte Afbeelding vertoont de helft van een rood geflipt Aardbey- Dou- 
ee blet. Als men de beide helften van deeze famenvoegt, ph tast eld d 
is. De gelykenis, welke de Doublet met een Aardbefie heeft, ten duidelykfte uit de 

Geltalte, en de ronde roode Vlakjes maaken dezelve nog volkomener. Men 
vindt ook bruin gevlakte, geele en Oranjekleurige Aardbey-Doubletten. Zy 
zyn weleer tot de Pedines of Kam-Schulpen betrokken geweeft; doch thans 
worden zy tot de ( Cweurs) Harten of Hartgelykende t'huis gebragt. 

Oranje- De Schulp van fig. 4, met haare weergade famengevoegd, heeft eene niet 
EE minder Hartvormige geftalte. en de Kleur doet ’er billyk den naam aan gee- 
Ez „ wen van Oranjekleurig Hart-Doublet. Van buiten is deeze Schulp geelagtig 

en aan den Rand Oranjekleur, dat van binnen ook doorblinkt. Zy zyn zeer 
fcheef en hol, aan de korte zyde een weinig gekarteld, en haar Scharnier be- 
ftaat uit drie Puntjes, die in Groefjes fluiten van de andere Schulp. De beide 
helften zyn eveneens gefchapen. 

Bacasfan- _ Die van Fig. 5 is wederom een Ooftindifche, by Rumerurus bekend, daar 
Doublet. men den naam van Bacas/an Doublet aan geeft. Bacasfan of Bocasfan is in 
Fis. 5. Ooftindie zo vermaard, als weleer het Garum by de Romeinen was. Men 

maakt hetzelve van den Vifch uit deeze Schulpen, Na dat die wel gewaffchen 
en gezuiverd is, laat menze eenige Dagen in 't Zout ftaan, en dan wordt de- 
zelve in Azyn gelegd met eenige Kruideryen, bewaarende het dus in Potjes 
die naauw van Mond en digt geflooten zyn. Het is voortreffelyk om de Ee- 
tensluft te verwekken en dient tot fmaakelykheid der Spyzen, inzonderheid 
by gebraden Vleefch ; wordende derhalve uit Amboina door geheel Indie 
vervoerd. De zwarte Bacasfan, daar de Chineezen en Maleijers het meeft van 
houden, wordt zonder Azyn, doch ook van deezen Schulpvifch, bereid ; hoe- 
wel men ’er tevens een andere toe neemt, die langwerpiger is en meer zweemt 
naar de Purpere Zonneftraalen, zynde, volgens Rumrnius, een Vinger 
lang en een dwarfen Vinger breed. 

Dit is dan de reden der benaaming van deeze Doubletten, die tot de Chame 
of Gaapers behooren , zynde overdwars, of van ’t Scharnier naar den Omtrek 
toe, fterk geribd, en bovendien met Paarfche Straalen verfierd , die aan den 
binnenkant zig ook vertoonen, alwaar het langfte end geheel donker Paarfch 
of zwartagtig is. Deeze Schulpen, door afhaaling of afllyping glad gemaakt 
hebben een geheel anderen luifter en zouden byna onkenbaar zyn, indien de 
gedagte Vlak, aan den binnenkant, haar niet bybleef en dus haare afkomft 
ontdekte, waar door zy altoos kunnen onderfcheiden worden. 

EENEN- 
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EEN=EN-TWINTIGSTE PraAaAr. 

Onder de Mantel -Doubletten, waar van reeds veelen , van verfchillende fi- Konings- 
guur en kleur ‚op de voorige Plaaten van dit Werk zyn afgebeeld ‚munten die, Mantel. 
welke men Konings-Mantels noemt, in veelerley opzigten uit. Zy zyn, naame- [A5 , 
lyk, zeer fterk geribd, op de Ribben fierlyk gekarteld, en met Vlammen OR 5 
Golvingen bont gekleurd. Die, welke hier, in Zig. r, vertoond wordt,heeft °* ’” 
de Korreltjes , welke de Oppervlakte ruuw maaken, wit; zo dat dezelve als 
Paarlen afiteeken op de Purpere of donkerroode grondkleur, daar eenig fchyn- 
zel van Oranje in fpeelt, ’t welk echter aan den zoom van de binnenzyde, die 
voor ’t overige witagtig is, in Fig. 2, zig nog fterker openbaart. De ongelyk- 
heid der Ooren is hier blykbaarder dan in andere Mantel - Schulpen. 
De middelfte Figuur van de Tiende Plaat, in ’t Eerfte Deel, vertoont een Soldaatje, 

Hoeren, die men Soldaat noemt, en daar mede komt dat Hoorentje, ’t welk £S- 3 
het midden van deeze Plaat, in Fig 3, bekleedt, in veele opzigten overeen, 
uitgenomen dat het zo niet gevlamd, maar onregelmaatig zwart gevlakt is of 
getygerd op eenen Paarlemoeren Grond. 

In het Eerfte Deel zagen wy, op de Zesde Plaat, de blaauwe en op de Ne- Ceyton- 
gentiende de gewoone Oranje -kleurige Zonneftraalen. Wy hebben daar om- {che Zon- 
ftandig gefproken van de reden der benaaming, welke hier ook, hoewel op eene Meftraal. 
verfchillende wyze, plaats heeft. Dus heet de Doublet van Fig. 4, op deeze ©" * 
Een-en-twintigíte Plaat, een Ceylonfche,en by VALENTYN, inzyne Fig. 5, 
een Batavifche, en men noemtze anders ook wel een roode Zonneftraal- Dou- 
blet. Zy is, naamelyk, op eenen rosgeelagtigen Grond, met donkerroo- 
de Streepen, als Straalen uit het Scharnier naar den Omtrek loopende , ge- 
tekend. Hier komen fomtyds nog dwarfe Zoomen by, van dergelyke Kleur, 
die geen onaartige Tekening vormen. Zy zyn niet glad , maar eenigszins 
ruuw, zonder dat men ‘er aanmerkelyke oneffenheden op befpeurt. De breed- 
te, placheid en aan ’t eene end puntige Geftalte , onderfcheidtze bovendien 
is de gewoone Zonneftraalen, die, zo wel als deeze, uit Ooltindie afkom- 

ig zyn. 
Het Oranjekleurig roode Schulpje van Zig. s, zweemt eenigermaate naar Roode 

de Weitas-Doubletten , en behoort derhalve ook tor het Geflagt der Pei. Weitas. 
nes of Mantels, hoewel het in ’t geheel geen Ooren heeft. Het is zeer 8: 5: 
bultig en fterk geribd , hebbende bovendien een witagtigen Band. Van de 
reden dier benaaming zullen wy in ’t vervolg fpreeken. 

Ee T wrEE- 

B 
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TWEE-EN-TWINTIGSTE PLAAT. 

Raide Op bladzyde 5 en 6 van het Eerfte Deel hebben wy gemeld, dat 'er vern 
Naflau- fcheiderley Hoorens- zyn, die men NafJauwers noemt. De gene, welke hier „ 
wer. in Zig. 1 en 2, van beide zyden vertoond wordt, is zeer hoog van Kleur, 

B. met donkergroene Banden. Dus kan men ze onder: de fierlykften tellen van XXIL* _q 7 : . 
Fig. 1,2, deezen naam. Zy heeft de- Opening, gelyk de Zilvermonden, geparlemoerd: 
Gn. Op de Veertiende Plaat zagen wy van de gewoone St, Jakobs - Doublerten: 
Cie st, Een fterk rood kleurig Exemplaar, ter beider helften afgebeeld. Hier vertoont 
akobs zig een ander flag van St. Jakobs-Doubletten, de Spaan/she genaamd, en wel: 
)oublet. daar van alleenlyk de holle Schulp , die geheel wit, of aan ’t Scharnier een: 

lig. 3 weinig Roozekleurig is, zynde de platte helft in deeze foort gehieel bleek rood; 
agtig vaal. Men ziet, hoe de Plooijen in deeze zeer fyn geribd.zyn. _ 

Gedoorn- Op de Agttiende Plaat, van dit Tweede Deel, vertoonde zig een Getakte- 
de Snip- Srfippekop, en wy merkten aan, dat 'er Gedoornde zyn, hoedanigen in deeze. 
Bekop. ; Afbeeldingen Fig. 4, 5, voorkomen. Zy zyn fomtyds bruin, fomtyds don- 
54,5 ker blaauw of Muisvaal- gekleurd, en hebben dikwils-nog veel langer en fchers 

per Punten dan de genen, die hier afgebeeld zyn. De Geftalte komt nader: 
aan die van een Snippekop , dan-in de voorgaande. 

DRIE-EN-TWINTIGSTE PLAAT. 

Oranit- Die föort van Doubletten, welke men in ’t Latyn Pinne: noemt, heet in ’t: 
kleurig Nederduitfch Holfterfchulpen , zegt Rumrutus; maar wy noemenze thana, 
haan Ham- Doubletten. Van fommigen worden zy tot het Geflagt der Moflelen. 
Tan, _ thuis gebragt, doch anderen maaken 'er, met meer reden, een byzonder Ge- 
XXIIL* flagt van. Wat, immers, doet de gefteldheid van ’t Scharnier, om een Ge- 
Big. L. flagt te bepaalen, wanneer de Geftalte zo wyd verfchillende is ? Men ziet: 

zulks aan ‘het Oranjekleurig Hammetje. van Fig. 1, op deeze Plaat, ’t welk zeer. 
weinig naar een Moffel gelykt, en ook aan ’t breedfte end. altoos open ftaat, 
’t geen ’er den naam van Holfter - Doublet aan hadt doen geeven. Men vindt 
anderen, en wel van ontzaglyke grootte, die de benaaming van Ham - Dou- 
bletten in de uiterfte graad billyken. Ja van deeze Doubletten is een genoeg- 
zaame verfcheidenheid, om ‘er, met GuALTHieRI, een geheele Afdeeling 
van te maaken; hoewel het wederom te ver gaat, wanneer. men de Pinne; 
met hem „ in Geflagten onderfcheidt. 

Het: 
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Het algemeene Kenmerk der Ham-Doubletten is, eene driehoekige en 

platagtige, aan ’t eene end Puntig, aan ’t andere breed uitloopende, Schaal, 
die twee gelyke helften heeft, welker Scharnier aan de ééne zyde is, en en- 

kel uit eene famenvoeging der Kanten door middel van Peesagtige Ligamen- 
ten beftaat. Met het Puntige End fteeken zy in ’t Zand of in de Slyk,en daar 
van noemt menze in ’t Hoogduitfch ook wel Steckmufcheln, dat is Steekmos- 

felen. Voorts hebben zy, aan de zyde tegen over het Scharnier , een aan- 

zienlyk bosje Haair, als een foort van Zyde, die zelfs tot het weeven van 

Handfchoenen en Koufen kan gebruikt worden, en die men, in Italie, dik- 

wils daar toe bezigt. 
De Ham- Doublet van deeze Plaat valt niet veel grooter, en is uit Ooft- 

indie afkomtftig. Men heeft ’er, van dit flag, die fterk gedoornd of getakt 

zyn. Zy is veel dunner dan de gewoone Ham-Doubletten , en regelmaatig 
geplooid , van binnen Paarlkleurig. 

In't Eerfte Deel, bladz. 13, hebben wy gefproken van de verfchillend- Zaagert- 
heid dier Donbletjes, welke men Zaagertjes noemt, om dat zy kleine Tand-\5" 
jes hebben aan de binnenzyde van den Rand. Inde Figuuren 2, 3, 5, van eat. 

deeze Plaat, vertoont zig dat onderfcheid uitwendig; alzo het eene flaauw , 
het andere fterk geftreept is en gebandeerd , en de derde met breede witte 

ftreepen, die van het Scharnier afkomen, als de Zonneftraalen , getekend. 

Sommigen zyn eenigszins geel, anderen blaauwagtig of Violetkleurig van bui- 

ten en inzonderheid aan het ftompe End, dat eene Hartvormige gedaante 

heeft , als in Fig. 5. Hoe donker Violet deeze Schulpjes wel eens van binnen 
voorkomen, is uit de afbeelding Fig. 4. blykbaar. Zy vallen ook grooter 
dan deeze. In ’t algemeen zyn zy dik van Schaal en behooren tot de genen, 
die een volmaakt Scharnier hebben, ’t welk zig in de eene helft, Fig. 4, ver- 

toont. Deeze Doubletten komen uit de Weftindiën. 
De Poffer-Doubletten , waar van Fig. 6 , de eene helft vertoont, worden Bruine 

thans, van fommigen, half Gefcharnierde genoemd, om dat haar Scharnier , Pofer. 

gelykerwys in de Arken, flegts uit een menigte van kleine Tandjes beftaat, in’ ** 
wier uithollingen die van de andere Schulp fluiten. Zy zyn ongemeen dik- 
fchaalig en aan den Rand ook zeer gekarteld. Uit Zee komende zyn zy ruuw 

en met een dikke Korft begroeid, door wier afhaaling, en door ’t polyften, 
zy een fchoone Glans verkrygen. Men vindtze dan fomtyds geelkleurig en 
effen, fomtyds geribd, bont en op verfcheiderley wyze gevlakt en geftippeld : 
doch deeze is geheel Kaftanje-bruin, met witte Streepjes, die van den top 
van ’t Scharnier afkomen en van dergelyke Cirkeltjes doorfneeden worden. De 
Kleur is van binnen wit of witagtig. 

De Doublet van Fig. 7. fchynt tot de genen te behooren, die men in *t Gladde 
Franfch Ceurs of Harten, in ’t Latyn Cordifurmes, en in ’t Nederduitfch Hart- Nagel- 
gelykende noemt. Zy is te langwerpig, om een Aardbey-Doublet te DJD en 

- ° L 2 Sd 
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en komt derhalve naaft aan de Nagel- Doubletten, waar van zy echter door 
haare gladheid verfchilt. Van de Kleur kan men uit de Afbeelding ver- 
deelen, 

ViER-EN-TWINTIGSTE PLAAT. 

transpa- De Schulp, die het midden van deeze Plaat bekleedt , is de eene helft van 
rant: een Transparant-Doublet, dus genaamd, om dat menze door af{chilfering zo 
Doublet. dun kan maaken, dat men ’er alles door heen kan zien , gelyk door Plaatjes 
Zeedijk van het zogenaamde Moskovifch Glas. Deeze Doubletten hebben ook die zelf- 
Fig. 1. de eigenfchap , van zig door affchilfering in verfcheide Plaatjes te verdeelen , 

en de zelfftandigheid is zo broofch, dat men ze meeft altoos aan den rand be- 
fchadigd of afgemorteld vindt, Voor weinig tyd zyn ’er eenige uit de Ooft- 
indie gebragt, van een half Voet over ’t kruis, die van buiten een Koperglans 
hebben met zwarte Plekken. Deeze zyn wat dikker , doch van den zelfden 
aart, en van binnen ook geheel Paarlemoeragtig „ gelyk deeze is afgebeeld. De 
twee verheven Streepen of Ribbetjes maaken, met twee Groefjes in de andere 
helft, het Scharnier uit, dat onvolkomen is. Deeze Schulpen zyn zo digt te- 
en elkanderen aan gevoegd, dat men naauwlyks kan begrypen , waar de Vifch 

of het Schulpdier in dezelven heeft gezeten. Het moeten doch een foort van 
Oefters zyn. Wanneer menze niet plat, maar aanmerkelyk geboogen , en te- 
vens met eene regtlynige zydkant aantreft, dan geeft men ’er ook den naam 
van Engelfche Zadel aan. Dat men ’er wel Paarlen in vindt is zeker, doch 
niet gemeen. 

Argus of Die wit geftippelde Porfelein-Hoorens, in Fig. 3 en 4, op de Vyfde Plaat, 
Ge-oog- in ’t Eerfte Deel afgebeeld, welke men gemeenlyk Zoutkorrels noemt, verfchil- 
de Por-_ Jen, gelyk blykbaar is, aanmerkelyk van deeze, welke men Argus of geoogde 
EA Porfeleinhooren noemen kan, omze van de regte of dubbelde Argus, die wy. 

Ten. . . 
Fie.2, naderhand vertoonen zullen, te onderfcheiden. Het zyn hier groote ronde 
dt witte Vlakken, meerendeels in ’t midden zwart of bruin geflipt, waar mede 

deeze Porfeleinhooren is getekend, die haare Grondkleur ook veel hooger en. 
fierlyk glanzig rosbruin heeft. Het fchynt wel die te zyn, daar VALENTYN, 
N. 58, den naam aan geeft van Ongemeene Weftindifche Argus, zeer groot 
van witte Vlakken. 

Graauwe. Die zelfde Autheur, van de graauw gebandeerde Mol, by hem op N. 13 af: 
Mol. _ gebeeld, fpreekende, zegt van dezelve, [zy is] by allen onbekend. Die van 
fig. 3 de Zeven-en-twintigfte Plaat, in ’t Eeríte Deel , welke geel gebandeerd zyn, 

komen, inderdaad, veel meer voor, dan deeze met haare bleekgraauwe Ban- 
den, en‚ dewyl de Grondkleur uit den graauwen is,noemen wy die van Fig. 3, 

op. 

N 
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op deeze Plaat, de Graauwe Mol. Men zou ‘er ook den naam aan geeven kun- 
nen van Gebandeerde Porfelein-Hooren , indien dezelve niet te algemeen wa- 
re. Veeltyds, echter, komen de Mollen , die dus bleek gebandeerd zyn, 
bruiner voor. 
Om de Kleuring van de Toot, die in Fig. 4. afgebeeld is, wel te verftaan , Afchaal- 

zo moet men weeten, dat de meefte Hoorens, die wit zyn, door middel van de Band- 
Sterk Water eene blaauwagtig paarfche of Violetkleur krygen. Dus zal men He & 
aan de Punt en aan den Top zyn te werk gegaan, om dit Voorwerp te verfie- * 
ren , en,‚als of de Natuur voor zig zelve niet genoegzaam ware, te verfraai- 
jen. Het is, ten min{te, geenzins een Mennifte Toot „die flegts aan de Punt een 
weinig,en aan den. Top in’t geheel niet blaauwagtig,en , voor ’t overige , egaal 
wit of geelagtig zyn. Het fchynt veeleer een afgefleepen Groene of Geele Kaas- 
Toot of dergelykete zyn, die men dus heeft willen optooijen: ten ware dat 
men den geelen Band en het overige door Konft had weeten te maaken op een 
gewoone Mennifte Toot. 

Dewyl 'er zekere Hoorentjes zyn, niet groot vallende , die men Bordes- Barterd 
Trappen tytelt, om dat haare Trapswyze Banden met eenen Zoom ,als vaneen Bordes 
Bordes, omgeven zyn; zo heeten die van deeze Vyfde Figuur Baflerd Bordes Lappen. 
Trappen. Men ziet in deeze ook klaar de reden der benaaming. Zy moeten tot ’$* > 
de Kasketten worden t'huis gebragt. 

VYr-EN<TWINTIGSTE Praar. 

‘t Kan zyn, dat met Fig. r, van deeze Plaat, volgens de thans veranderde Paarl- 
en verbeterde Afbeelding, de regte Ooftindifche Paarl-Oefter Schulp bedoeld Schu. 
worde: doch die wy hier hebben, met Paarlen daar in gegroeid , zien van bui- xxy.« 
ten ruuw en graauw. ’t Is, naamelyk, aan deeze Oetters eigen, dat haare zig. 1. 
rimpelige Schaal, onder de buitenfte Schors, vol Wormgaatjes zy , die de oor- 
zaak zyn van het groeijen der Paarlen. Terwyl door de binnenfte Paarlemoe- 
re Plaat het Schulpdier befchut wordt voor de aanranding der Wormen, die 
deeze Gaatjes booren; zo wykt, niettemin, het Paarlemoer inwaards voor de 
werking deezer Wormen ‚of krygt een Gezwel,dat de grondflag is van een of 
meer Paarlen. Dus kunnen die voortkomen in alle Schulpen, welke van bin- 
nen gepaarlemoerd zyn; mids: dat het Paarlemoere bekleedzel niet te veel 
dikte hebbe, zo dat het voor de werking der Wormen wyken kan. Inde regte 
Paarlemoer-Schulpen zitten, om die reden, naauwlyks ooit Paarlen: maar men 
vindt dezelve in dunne Schulpen of die van broofcher zelfftandigheid zyn , ge- 
lyk de Zee-Ooren, Poolfche Zadels, Ham -Doubletten , Moffelen en andere 
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meer. De eigentlyke Paarlfchulpen zyn ook dun en gantích niet groot, gelyk 
dit blykt in de Afbeelding van Guar rmieri, Plaat 48, Letter Ù. ’t Kan 
echter wel zyn, dat men in de Paarlemoer Schulpen ook loffe Paarlen vindt, 
die op de ruuwe Plek, daar het Dier is aangehecht geweeft , gebooren zyn; 
gelyk Rumrrrus verhaalt, doch dan is ’er geen reden om te denken, dat 
die Paarlen een anderen oorfprong gehad hebben: alzo wy door Ondervinding 
weeten , dat de buitenfte oppervlakte der Paarlemoer- Schulpen ook door- 
gaans meer of min Wormgatig gevonden wordt. In de gedagte Plek zal het 
Paarlemoer dunner en teerder zyn. 

Gelyk die van Fig. 1, zig dus, uitwendig, geheel glad en groenglanzig 
voordoet, zo is in tegendeel die van Fig. 2, waar mede men een Weftindi- 
fche Paarl- Schulp bedoeld heeft,van buiten geheel ruuw en Takkig vertoond. 
Men noemtze eigentlyk een Getakte Oefter of anders een Paarl- Schulp Doublet: 
zonder juift daar mede te kennen geeven, dat het Paarlen voortbrenge. Dat 
gene, ’t welk wy hedendaags een Poolfe Zadel noemen , zweemt het in ’% 
geheel niet naar. De buiterfte Oppervlakte, in Zig. 2, is zeer fraay rood, 
groen en geel bont of gefprenkeld, en de binnenfte niet minder fraay, gelyk 
dezelve zig in Fig. 3 vertoont; fchynende de Zoom , die van de uitwendige Schors 
geformeerd wordt, als verlakt te zyn. Deeze Schors is uit Schubben, naar 
Perkament gelykende, die Laagswyze op elkander gevoegd zyn, even als die 
der Oefleren , famengefteld, *t welk gelegenheid voor het indringen der ge- 
dagte Wormpjes geeft. Als de Paarlfchulpen Paarlen in hebben, zegt R uu- 
PHIUS, dan wordenze gevonden op zulke Kuften, waar het Strand dor en 
droog is zonder verfch Water en de Grond ziltiger dan de Zee zelf: op ande- 
re plaatfen hebben zy in 't geheel geen Paarlen. In de Weftindiën worden zy 
uit de diepte opgehaald, en dan, gelykerwys in Ooftindie, eenigen tyd te 
rotten gelegd in ’t Zand; waar na menze opent, en in fommigen lofle Paar- 
len vindt. 

Die Schulp, welke zig onderaan op deeze Plaat, in Fig. 4, vertoont, is 
de helft van een Geribde Weftindifche Pholade. Men kanze, met fomimigen, een 
Langhals- Doublet noemen ; doch daar vind ik geen de min{te reden voor. 
Veeleer zou men ze den naam van Gaaper kunnen toe-eigenen of van Eeu- 
wigduurende Gaaper , dewyl zy zig nooit op ver naa kan fluiten. Van dee- 
ze Schulpen is de Kleur hoe witter hoe fraaijer, doch de meeten zien wat 
geelagtig, en, in ’t gemeen, iseen Doublet daar van wat zeldzaams. Zy 
hebben eene Schuitswyze Holte en vallen nog wel wat grooter dan deeze Af: 
beelding. 
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HOORENS EN SCHELPEN. 

ZES-EN-TWINTIGSTE PrAAT. 

Van de verfcheidenheid der Ham - Doubletten, en van de reden van derzel- 
ver benaaming, reeds in de verklaaring van de Drie-en-twintigfte Piaat ge- 
noeg gezegd hebbende, zullen wy alleenlyk, in ’t byzonder, agt geeven op het 
verfchil van de Geftalte, om welke deeze van Fig. 1,2, den naam voeren van 
breede, getande Hammetjes. Zy zyn, naamlyk, aan ’t gaapende End byna zo 
breed, als de langte is aan de zyde van ’t Scharnier, en de Oppervlakte is be- 
zet met een menigte van uitpuilingen of fcherpe en fomtyds kromme Puntjes, 
naar Schubbetjes of Haakjes, en in 't algemeen naar Tandjes gelykende. Het 
verfchil van Kieur, dat fommigen van deezen aart uit den groenen bruinagtig, 
anderen uit den roode of Oranjekleurig zyn, wyft de Afbeelding genoegzaam 
aan. 

Van de Kapjes of Patellen zyn in ’t Eerfte Deel reeds eenigen afgebeeld, 
waar van deeze twee langwerpige zo door de Geftalte als door de Kleur verfchil- 
len. Die van Zig. 3, wordt ook wel de Lepel genoemd, alzo haare inwendige 
holligheid aan ’t eene end naauw, aan ’t andere breed uitloopt. Van buiten 
is de Kleur wit, naar ’t blaauwe trekkende, en van binnen heeft de holligheid, 
die zig hier voordoet, eenen Violetkleurigen Zoom. De andere, van Lig.4, 
die men ook van binnen heeft willen verbeelden , zweemt meer naar de genen, 
welke men Schilden tytelt, of naar de Schuitswyze Parellen. Haare Schaal is 
niet zeer dik, van binnen roodagtig- of ros bruin , met eene blaauwagtig wit- 
te Vlak in ’t diepfte van de holligheid: uitwendig graauwagtig bruin, met fy- 
ne Ribbetjes en Groefjes. Wy zullen, in ’t vervolg, veel aartiger Patellen 
vertoonen, 

ZEVEN-EN:-TWINTIGSTE PLAAT, 

Het Geflagt der Pen- of Schroef hoorens, in ’t Latyn Strombi, in ‘t Franfch 
Vis genaamd, bevat veele verfcheidenheden ten opzigt van de uitwendige Ge- 

‚ ftalte, waar van wy reeds op de Agtfte Plaat, en op de Drie-en-twintigfte 
in het Eerfte Deel, de voorbeelden gezien hebben: maar, ten opzigt van het 
inwendige , komt het maakzel van deeze Hoorens nagenoeg overeen. De Af- 
beelding, fig. 1, op deeze Plaat, geeft daar van een denkbeeld, waar in een 
foort van omwonden Pen, meeft naar die van de zevende Figuur op gedagte 
Agtíte Plaat van ’t Eerfte Deel gelykende, in doorfnyding wordt vertoond. Tot 
deeze gedaante kunnen fommige Hoorens gebragt worden ‚met dezelven af te 
flypen; anderen, die wat dikker en fteviger zyn,met dezelven door te zaagen. 
Hier ziet men , hoe de omwinding als om een foort van Spil gefchiedt zen uit- 
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loopt tot in den Top van de Hooren, en deeze omwinding maakt dus, in dit 
Voorwerp, wel vyftien Verdiepingen. Het is gemakkelyker door verbeelding 
te begrypen,dan met woorden uit te drukken ‚hoe de Openingen, die zig hier 
vertoonen, gemeenfchap met elkander hebben , en daar uit blykt dat het Dier, 
t welk dit flag van Hoorens bewoont, een zeer groote langte hebben moet, in 
de langften van deeze Pennen; wanneer het zig van omtrent den Top, daar 
het altoos vaft zit, tot aan de Mond-opening of daar buiten uitrekt, 

Het Hoorentje van Fig. o, hoe zeer in Geftalte verfchillende) van die op 
Plaat XVI ‚in dit Tweede Deel, vertoond zyn, behoort niettemin ook tot de 
Buccina of Trompethoorens. Want het heeft 'er de algemeene Kenmerken van, 
dat, naamelyk „de eerfte draay of gier, aan de Mond opening, ongelyk grooter 
dan de anderen is en Buikig rond. Het is, bovendien, over ’t geheel als met 
ronde Korreltjes begroeid, die ’er niet oneigen den naam aan geeven van Ry/t- 
enbry- Hoorentje. De Mond is eenigermaate getand, de Kleur geelagtig wit, 
en de zelfftandigheid taamelyk dik en fterk. 

De aartigheid van het Hoorentje Fig. 3, ’t welk tot het zelfde Geflagt be- 
hoort, is daar in gelegen, dat de Oppervlakte als bekleed is met een Roofter- 
werk van verheven Ribben, die elkander kruifen; des men het gevoeglyk den 
naam van Geroofterde Kinkhooren geeven kan. De Kleur munt in dit Voorwerp 
zo zeer niet uit, dewyl het zig als met Weed-Afch beftreeken vertoont. Het 
is ook vry dik van Schaal. 

Gelyk men van de getakte Vleugelhoorens, als daar zyn de Bootshaaken , 
Krabben , enz. vindt die onvolmaakt fchynen te zyn, en dus van fommigen 
Wyfjes genoemd worden, vertoonende, als ’t ware, flegts de beginzels der 
Takken of Punten; zo heeft men ’er ook, die zig van Geftalte als de Laphoo- 
rens, doch zonder Lap, vertoonen. Indien deeze aan de Top vry ftomp zyn, 
dan noemt menze Stompjes , en deeze benaaming wordt, gelyk uit het Werk 
van Rumrnius blykt, ook wel gegeven aan zodanigen als deeze: zie 
zyne Vyf-en-dertigfte Plaat Letter D: doch men vindt nog andere Stompen, 
die eigentlyker deezen naam voeren mogen; zie GuaLTHIieri, Tab. go, 
A. Wy noemen dan deeze een Onvolmaakte Laphooren; hoewel daar door niet 
willende beweeren , dat ze ooit een Lap- of Vleugelhooren zou geworden zyn. Z 
is dun van Schaal, geel van Mond, en uitwendig met bruine Vlakken en Ban- 
den fierlyk getekend. 

Onder de Porfeleinhoorens, die reeds in dit Werk voorgefteld zyn ,komt 
‘cr geene nader aan Zig. 5, dan die, welke onder den naam van Slangekop op 
de Dertiende Plaat in ’t Eerfte Deel is afgebeeld, en bladz. 19, befchreeven. 
Tot dergelyk flag van Kliphoorens behoort ook deeze, welke op eenen brui- 
nen Grond geelagtig wit geftippeld is, met groote Plekken, en deswegen /Vyd- 
Oog genoemd wordt, zynde aan den Rand zwart gezoomd. De Geftalte on- 
derfcheidtze nog taamelyk van de zogenaamde Slangekoppen. 

Acz- 
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AGT-EN-TWINTIGSTE PrLAAA. 

De Afbeelding, op ’t midden van deeze Plaat, vertoont een Voorwerp, dat Olykocîs. 
niet minder aartig is wegens zyne Geftalte , dan wegens zynen zonderlingen xxv ij 
naam. Men noemt het de Olykoek, om dat het naar het Gebak van deezen Fis. An 
naam, in Kleur en Gefialte, zweemt. Rumeuruszegt, dat men ’er den 
naam van Medor aan gegeven heeft, en daarom wil hy de dübbele Olykoek of 
die met Razynen, welke hier en daar zwarte Knobbeltjes heeft , Ajax genoemd 
hebben. De Indiaanen maaken ’er gebruik van , uit bygeloof: tot een behoed- 
middel zulk een Hoorentje, dat naar hun denkbeeld getekend is, by zig draa- 
gende, wanneer zy ten {tryde optrekken, en dit gaf aanleiding tot de gedag- 
te naamen, die echter hier thans niet in zwang gaan. ’tIs klaar, dat dee- . 
ze Olykoeken, of geknobbelde Kinkhoorens, tot de Buccina behooren. Die 
welke groot, en met zogenaamde Rozynen wel voorzien zyn , houdt men 
zeer in waarde, 
De beide Afbeeldingen , Fig. 2, 3, hoewel aanmerkelyk verfchillende , Oud Wyf. 

behooren tot die, welke men Oude WPyven of Oud Wyfs Doubletten noemt. £%5: 2 3° 
Zodanigen naam voeren die van zulk eene driehoekige Geftalte, welke op 
zekere manier gerimpeld zyn, dat ’er den naam aan geeft : hoewel die ook 
mooglyk daar van afkomftig is, dat zy in geftalte naar de Venus-Koufen 
zweemen. Hoe *t zy, deeze Doubletten behooren tot de Chame, in 't 
Franfch Cames genaamd, en in ’t Nederduitfch by fommigen Gaapers. Die 
van Fig. 2, zeer diep gevoord en breed geribd, met korte Puntjes aan ’t 
Scharnier, heet eigentlyk Ja Vieille ridée , of het rimpelige Oud Wyf, waar 
van de Afbeelding by d'ArceNvirrr, Pl. or, Letter B: de andere, die 
als geplooid is, met Letter K overeenkomende, betrekt hy tot de Venus- 
Schulpen, en noemtze de Orientaalfche , in tegenftelling van de Oceiden- 
taalfche of Venus-Schulp met Haair. Dewyl men echter Ooftindifche Ve- 
nus-Kousjes heeft, gelyk die op de Vierde Plaat van ons Eerfte Deel af- 
gebeeld is; zie Rumrurus Pl. XLI. Lett. F.; zo baart dit flegts ver- 
warring, én wy geeven derhalve aan die van de Afbeelding Fig. 3,op deeze 
Plaat, den naam van Geplooid Oud IVyfs Doublet. 

De reden der benaaming van de Strik-Doubletten, in de verklaaring van de Bafterde: 
vierde Figuur op de Zesde Plaat van ’t Eerfte Deel, opgegeven hebben- hk. 
de, zal ik hier maar kortelyk opmerken, dat deeze van Hig. 4, op de ms. 4. 
Agt-en-twintigfte Plaat, met regt den naam van Baflerde Strik-Doublet voe- 
ren mag, om dat zy flaauwer en niet zo duidelyk is getekend. Niette- 
genftaande zy veel langwerpiger dan de Oude Wyven is , wordt zy doch 
tot het zelfde Geflagt betrokken 

Die van Fig. 5 verfchilt van de laatftgemelden minder, en is insgelyks a 
zeer verheven of rond van Schaal. Men noemt de zodanigen als deeze, poutter, 

M 2 We-Fig. 5. 
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wegens haare Vlakken, Tyger-Doubletten, en deeze geele, om die van de 
anderen, welke rosagtig donker bruine Vlakken op een witten Grond heeft, 
te onderfcheiden. Dezelve zullen wy in ’t vervolg vertoonen. 

NEGEN-EN- TWINTIGSTE. PLAAT, 

In. de verklaaring van de Tweede Plaat, van dit Tweede Deel, hebben 
wy gezien dat de gerakte Vaazen zeer naby komen aan de SwitZers- Broek, 
een Hooren ván dien naam, welke hier, in Fig. 1, doorgefneeden vertoond 
wordt, om de inwendige ftruêtuur te befchouwen ,, welke grootelyks van die 
der doorgefneeden Penhooren, op. de Zeven-en twintigfte Plaat, verfchilt. 
Zo- heeft ieder Geflagt van Hoorens een inwendig maakzel, dat aan het- 
zelve byzonder eigen is, naar de omwindingen gefchikt zynde. Deeze 
Hooren vertoont zig, van binnen, als of eenige zogenaamde Peperhuizen 
of Trechters in malkander geftoken waren. Men ziet dat de kleine win- 
dingen of draaijen ‚tot aan den Top toe, met de grooten overeenkomftig zyn, 
Ook is ’er uit te zien, dat dit flag van Hoorens ookin ’t midden als een foort 
van Spil hebben, die zig reeds in de Mond-opening vertoont. 

Onder de Harten (Ceurs) of Hartgelykende Doubletten, behooren alle de 
genen , waar van de figuur eenigermaate de Geftalte van een Hart uit- 
drukt. Zo zagen wy op de Agttiende Plaat, in ’t Eerfte Deel,de Venus- 
Harten, en op de Negentiende een Nagelfchulp afgebeeld, die met haare 
weergaa een Hartgelykende Doublet formeert. Tot de zodanigen behoo- 
ren ook de zogenaamde Aardbey- Doublesten , die haare benaaming hebben 
zo van de Geftalte, als van de Oppervlakte en Kleur, in Fig. 2, 3, ver- 
toond. Hoewel zy, naamelyk, niet vol rond zyn, komt doch de Geftalte 
vry naa aan die van eene Aardbezie; de Oppervlakte is insgelyks , door 
de dwarfe infnydingen van de Ribben of Tekening, als met Korreltjes be- 
zet, en de Kleur zweemt ’er zodanig naar, dat men zelfs Witte en Roo- 
de heeft. Die van de tweede Figuur wordt deswegen een witte, die van 
de derde een roode Aardbey- Doublet geheeten. Op de Twintigfte Plaat 
zagen wy, in ’t midden, een witte rood geftipte Aardbefie. 

De rondagtige Geftalte doet de gene, welke in Zig. 4 vertoond wordt, 
aanmerkelyk verfchillen van de Aardbey-Doubletten. Zy komt nader aan 
die, welke men, wegens de plaats van haare afkomft, Karthageenfche noemt; 
als zynde, dwars over de Ribben, met bruine Streepen gebandeerd , of 

ook wel Feitama-Doubletten , naar de eerfte bezitters. Hoewel zy thans 
niet in aanmerkelyke agting zyn, kan men ’er doch den naam van fraaije 
Schulpen niet aan weigeren. 

Die, 

el 
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Die van Fig. 5 mag, wegens de Kleur, met regt den naam voeren van Groene, 
Groene Aardbey-Doublet. Deeze is als met Schubbetjes gekarteld. De Zig. s. 
laatfte fchynt , zo min als de naaftvoorgaande, uit Ooftindie afkomftig 
te Zyn. 

DeRrRTIGSTE PLAAT. 

Toen wy, in de verklaaring der Vierde Plaat van dit Tweede Deel , van zakova- 
de Tepelbakken fpraken, merkten wy aan, dat 'er zo wel ongekroonde zyn Kruik, 
als Gekroonde. Dus is het ook waar, dat men behalve die , waar in eensl'As. „ 
zeer zigtbaare Tepel aan't end is, welke ’er den naam aan geeft, ook Te- }XX 
pelbakken vindt zonder Tepel; waar van de middelfte Figuur, op deeze der- * * 
tigfte Plaat, een voorbeeld geeft. Die gene , welke bovendien zulk eene 
Kruikswyze Geftalte hebben, als deeze, noemt men Jakoba- Kruiken, naar de 
bekende Kannetjes van dien naam , onder de Oudheden betrekkelyk. De 
Schaal is niet zeer dik, van buiten Kaneelkleurig en fomtyds wit, hoedani- 
gen de raarften zyn. Men vindt 'er ook met een Knopje of kleine Tepel, 
en Zy vallen wel grooter als deeze Afbeelding, doch zo groot niet als de 
gewoone Tepelbakken. 

Het Hoorentje, dat in Fig, 2 van de bovenkant, en in Fig. 3 van de kware- 
onderkant is voorgefteld , voert den naam van Kwalle- Bootje, volgens Bootje. 
Rumenrus; omdat het Dier beftaat in een (lymige Worm, naar de Kwal- {8:25 35° 
len gelykende,die ter langte van een Vingerlid buiten de Opening der Schaal 
opwaards uitfteekt, terwyl het Hoorentje op het Zeewater dryft, gelyk de 
Nautiluflen. Sommigen hebben het, om die reden, het blaauwe Nautilusje 
genoemd, en het fchynt tot geen ander Geflagt te behooren, hoewel d'Ar- 
GENVILLE het onder de Maanhoorens plaatft: want de Mond- opening eer 
driehoekig is dan rond. Van onderen heeft dit Hoorentje een fchoone Vio- 
lette, van boven, daar de Top is, eene witagtige Kleur, gelyk uit de Af. 
beeldingen op deeze Plaat blykt. Zelden vallen zy veel grooter, als zynde, 
volgens Rumrmrius, ongevaar een Duim breed. De Schaal is zeer dun en 
teer, en het Dier vertoont zig als Kryftallyn, glinfterende zeer fterk in ’t 
duifter. Men zag ’er, fomtyds, omtrent de Molukkifche Eilanden, gehee- 
le Schoolen van in Zee dryven, komende uit het Ooften; die dan mooglyk 
ook wel geleegenheid kunnen geeven tot het Vuuren van de Zee by nagt. 
Wy befluiten dir Deel, met de Afbeelding van een byzonder flag van Eende: 

Moffelen, die uit vyf Schulpen famengefteld zyn. Men geeft ‘er den naam Moffel. 
aan van Eende-Mof]èl of Eende-Schulp, en fomryds dien van Langhals: hoe- £78-4» 5e 
wel by fommigen nog andere Eende-Schulpen en Langhals- Doubletten wd 
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komen, die flegts tweekleppig zyn. De eerftgemelde benaaming komt var 
het belachelyke en reeds algemeen verworpen denkbeeld , dat de Schotfche 
Rotganfen, of Wilde Zee-Eenden, uit dergelyke Schulpen voortkomen zoue 
den, die aan Boomftammen groeiden: weshalve menze ook wel Boom- Mofje 
len getyteld heeft. Dit laatfte is zeker, doch de aangroeijing , naar *t fchynt, 
flegts toevallig, even als de Oefters ‚in de Weftindiën, aan in 't Water ftaan- 
de Boomen, en hier, zo wel als de Moflelen, aan Paalen, Steenen, en al- 
lerley in Zeedryvend Houtwerk, doch vooral aan de Zee-T'onnen en derzel- 
ver Kettingen, groeijen. Dus vindt men deeze Fende-Moflelen ook wel 
aan’ vervuilde Schepen, in Zee dryvende of geftrande Wrakken, Maften of 
ander Houtwerk, in menigte, ja by duizenden, aangegroeid. 

De Moffel beftaat vooreerft uit twee tegenover elkander geplaatfte groo- 
te ovaale Schulpen, daar zig twee andere driehoekige Schulpjes op zyde 
aanvoegen , die door een lang en fmal uitgehold Schulpje famengehecht 
zyn. Natuurlyk openen zy zig op zyde, en geeven daar eenige Haair- 
agtige Vezelen uit, waar mede het in deeze Schulpen beflooten Dier zyn 
Voedzel vangt. Met geweld de Schulpen openende, gelyk in Lig. 5, zo 
vertoonen zig deeze Haairige Vezelen daar binnen, De Kleur is byna 
Zilverwit, met de Naaden rood- of geelagtig. Voorts ftaan deeze Eende- 

Moffelen op een lange Steel, die in ’t leven naar een Darm gelykt, van 
dikte als een Duim of Vinger is, en fomtyds wel een Voet lang : doch 
door opdrooging een dergelyke gedaante krygt als in deeze Afbeeldingen. 
Dit Schulpdier behoort, met de Zee-Pokken van de Tweede Plaat, tot 
het Geflagt der Lepaden, in ’t Engelfch Barnacles genaamd. 
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