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SOmmigen meenen , dat dit Werk alleenlyk een

Vercaaling zy van hec Systema NAtURiE vati

den Ridder Linn^eus. Ik zou daar van niet fpreeken,

indien 'er niet op die wyze, in een gedrukt Werkje^

door een Liefhebber der Natuurlyke Hiftorie, van

gefproken werde. Alle die dus oordeelen , moeten

nooic dit Werk met het Latynfche van gemelden Heer

vergeleeken, noch hec myne met aandagt^ in *t by-

zonder de Voorreden niet gelezen hebben. Zelfs die

geen Woord Latyn verdaan , kunnen genoegzaam be-

grypen , dat , daar het uitvoerigfte Werk van gedag-

ten Ridder over de Dieren , *t welk ik heb kunnen

gebruiken , zynde de Tiende Uitgave van zyn Syste-

ma NATukiE, in Oftavo, maar 823 Bladzyden grooÉ

is 5 en maar 52 Vellen druks; een Werk als het my-

ne, de Natuurlyke Historie genaamd, dat reeds

VUL Stukken in 't zelfde Formaat beflaat, v^aarvan

het niinlle 30 en fommigen by de 40 Vellen druks

groot zyn , en dus meer dan 4000 Bladzyden uit-*

maaken ;
geen enkele Vertaaling kan zyn van dat ge-
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deelte, 't welk in gezegde Werk van LiNN^usmaar

338 Bladzyden en 22 Vellen druks beflaat : ?:o dac

myn Werk meer dan tienmaal uitgebreider is, dan 'c

Werk van gezegden Ridder. De Voorreden niet al-

leen , daar ik van myn Ontwerp en Oogmerk fpreefc,

maar de Uitvoering van hetzelve, daar ik geduurig

andere Schryvers aanhaal, en eigen Aanmerkingen of

Waarneemingen bybreng 5 kan iedereen, die niet wil-

lens blind IS of zig blinddoeken laat, genoegzaam o-

vertuigen.

Het wordt van fommigen ten hoogften afgekeurd,

dat ik nu en dan Aanmerkingen op het gene door ee-

nige, zelfs nog leevende Autheurcn en onzeLandsge-

nooten, gefchreeven is, gemaakt heb. Zy oordeelden

mooglyk beter, dat ik, gelyk fommige Schryvers,

met de Vceren van anderen had gaan pronken , en

,

niemand noemende, het wnareflegts opgegeven, zon-

der gewag te maaken van het gene verkeerdelyk voor

waar was opgedifcht of naderhand verbeterd. Doch,

behalve dat de Opregtheid myn Imborftis, zou zulks

byna ondoenlyk zyn in de Natuurlyke Hiftorie. On-
"

ze groote Voorganger, Linn^us zelf,' dit betragten-

de ten opzigt van de uitkiezing in fommige Gevallen,

heeft zig aan den fteen geftooten; gelyk ik meer dan

eens getoond heb, In het aanhaalen, nu, van hec

gezegde der Autheuren, kon ik naauwlyks nalaaten,

hunne misftellingen te verbeteren ; te minder als de-

zelvcn
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zeiven voorkwamen in Werken van groot Gezag of

daar veel Ophef van gemaakt werdc, en dus myne

Verbeteringen konden dienen om de Wereld te ver-

lichten. Het gene ik ageer de hand heb gehouden,

kan t'allen tyde (trekken om te toonen, dat ik de

betaamclykheid in deezen niet ben te buiten gegaan.

Zo ik ergens in gemifi: heb, of dat myne Aanmer-

kingen geen Proef houden, verzoek ik by deezen ia

agt te neemen, dat een Menfch dikwils iets Menfche*

lyks bejegent. Ik heb in dit Werk meer beoogd,

iets nuttigs en vermaakelyks , ten dienfte van onze

Landsgenooten , in de Wereld te brengen, dan 'er

grooten Lof door te behaalen. De Natuurlyke Hifto-

rie behoort tot myne Studie niet volftrekt, hoewel zy

dezelve opluiftert en voltooit. Veele Geneesheeren

en Hoogieeraats hebben zig, gelyk bekend is, daar

op toegelegd; veele tnaaken 'er nog hunne verlufti-

ging van: de nieeften fchaamen zig hedendaags, daar

niet van te wee ten. Ik verheugemy, iets toegebragc

te hebben, tot het bevorderen van dien Smaak onder

onze Landsgenooten. Hoe weinig ik op myn eigen

Icragten vertrouwde, blykt uit de Voorrede by den

aanvang van dit Werk : daar ik alle Liefhebbers om
byftand heb verzogt, dien zy, van tydtottyd, my
gunftig aanreiken* Daar voor ben ik hun verpligc,

en herhaale myn Verzoek ten opziet van het overi2;e,

zo wel als om my fouten en misflagen, die zy ontdek-

* 3
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leen mogten , ofnoodige vervullingen en verbeteringen,

^an de hand te geeven.

Groote Kenners der Natuurlyke Hifcorie, door

hunne Werken vermaard, zo van Ons Land als Uit*

heemfchen, pryzen myn Ontwerp en deszclfs Behan-

deling. Ik heb 'er Schriuelyke bewyzen van, die ik

hier zou plaatzcn, indien ik niy den Lof, dien zy

my al te nnld toezvvaaijen, waardig keurde. Ook heb

ik Brieven van dankbaarheid, voor de Aanmerkingen

omtrent eenige Misflagen , welken ik hun medege-

deeld had»

De onagtzaamheid in het drukken heeft, ondanks

ik meer zorgvuldigheid en naauwkeurigheid in 't na-

zien der Proeven gebruikt heb^ dan ooit; inzonder-

heid de laatfte Stukken niet naar myn genoegen doen

aan 't licht komen. Hier door zyn fomtyds Drukfei-

len en Gebreklykheden veroorzaakt , 't welk my

geen geringe moeite heeft gegeven. Voorts waren

ook eenige dingen door my overgeflagen , anderen na-

derhand ontdekt en tot myne kennifTe gekomen. Dit

gaf aanleiding om , behalve het uitvoerig Regifter der

Uitheemfche Naamen, 't welk niet zonder arbeid ge*

boren is , thans eenige Byvoegzels en Verbeteringen

agter dit Stuk te plaatzen ; fpaarende een Bladwyzer

der Zaaken voor 't end van 't I. D££L , of van dc

Befchryving der Dieren.

Amfterdam, i8 /Ipril 176^0
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B E S C H R Y V I N G
DER

DIEREN.
VIERDE AFDEEL ING.

D E V I S S C H E N.

:XXVIIL HOOFDSTUK.
Befcbryvmg van Geïlagt der Baarsën/^ ^d,^

zo wel de iiilandfche of Etiropifcbe ^ Rivier. e?i

Zee-Baars^ ah den Zee-Snoek en Snoekbaars,,

henevens de Jakob Evertfen ^ a?idere Kaap-

fche of Ooft' én Wejlindifche Viffchen , hemt,

^^K^-^^y gaan over tot zeer bekende en

^ ^ in ons Land niec minder gcagte

4 W Viflchcn der Zoete Wateren , dan

in Duitfchland , Vrankryk , Ica.

lie , en de Qoftenrykfche Lan*

den , de Forellen zyn. De Baarsen , naame-

iyk, die de Lief hebbery van \ VifTchen voltooi-

jen door hunne Geltalte niet alleen , maar wel

inzonderheid door hunne Smaaklykheid
, gee-

ven den Hoofdnaam aan dit Geflagt , dat , zo

LiNNi^üs aanmerkt ^ moeielyk te onderfchei-

den is van de drie naaft voorgaanden; dcwyl

I.Deel. VIIÏ, Stuk» A de-
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IV, dewyl het 'er alleenlyk van verfchik , door de

Afdef>l. Zaagswyze gerandheid ,vder Kieuvvendekzelen,

XXVlil. Evenwel merkt hy aan, dat in het Kieuwen-
Hoofd. ^ , , ,

STUK, Vlies 7:,even Scraalen zyn^ daar zyn Ed. in dat

der Zce-Braaiëmen maar vyf ^ en in dat der

Lip- en Omber- Viffchen zes Scraalen gefield

hadt. Ook brengt hy de Stekeligheid der Vin-

nen onder de Kenmerken t' huis.

Kenmerken. De Hecr Gronovius , die de Baarfen , door

meer.dan ééne Rugvin te hebben, van de voor-

gemelden onderfcheidt ^ geeft 'er de vplgcnde van

op. Het Lyf hooger dan breed , langwerpigag-

tig 5 niet fchraal : de Schubben gefchalied,

ruuw 5
fomtyds ontbreekende : de Navel in 'c

midden van 't Lyf, doorgaans een wemig dig-

ter aan de Staart: de Rug verheven, boogs'

wyze krom, gekield: de Zydftreep zeer zigc»

baar ,evenwydig en nader aan de Rug, onafge-

broken, van de Dekzelen der Kieuwen uicge-

ftrekt tot aan de Staart. De Kop hooger daa

breed, dikagcig, van vooren llomp gefpicfl: ; in

fommigen geheel Schubbig; in anderen overal

met Stekels of Uitftekken bezet: de Bek, aaa

de tip van den Kop , met kleine Tandjes : de

Kieuwendekzels fpics gedoomd uitloopende,

veelal ongefchubd, fomwyien geheel met Schub-

ben gedekt of met gedoomde Uitftekken ge-

wapend. De geheele Omtrek van de bovenfte

plaat der Dekzelen is in deeze laatften , doch in

de anderen de onderfte hoek alleen, getand.

Het Kieuwen-Vlies heeft in fommigen zevrn^

.
i

- in
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in anderen maar n^yf Straalen. ""c Getal der Vin- jv^

nen is zeven of agc : op de Rug vindt men *er Afdeel,

een of twee, met ecniijje Beentjes fcherp: de ^^^^^^i.

Hoofd*
Buikvinnen , onder de Boruvinnen , hebben de sx^^^

voorfte Straal gedoomd : de Aarsvin is enkeld

,

met cenigen der voorfte Straalen ftekelig : dc

Staart breed

Dus heeft gemelde Heer in het Gefla^ der soorten.

Baarfen ook de Zee - Scorpioenen betrokken,

't Getal der Soorten is by zyn Ed. thans zes*

tien^ die hy in twee Afdeelingen brengt, naar

dat zy de Rugvin enkeld of dubbeld hebben.

De Heer Linn^eus heeft de negen- en -twintig

Soorten , van zyn Baarfen-Geflagt , in drie Af-

deelingen onderfcheiden ; waar van de eerfte

twee afgezonderde Rugvinnen heeft, de tweede

maar ééne Rugvin met een onverdeelde , de derde

met een gevorkte Staart. De eerfte bevat vyf,

de tweede tien, de derde veertien Soorten.

(i) Baars , die de Rugvinnen afgezonderd beeft;

de agterjte met zestien Straalen. viauUs,

Rivier-Baars,

Deeze Soort onthoudt zig in dc Zoete Wate-

ren,

(*) ^óophyl. Gren, Fafc* I. p.

(i) Perca pinnif Dorfalibus diftinftis : fecundd radiis fède.

cim. Syft. Nat» X. Gen. i^^. Faun, Suec. 284.. Perca lincis

utrinqne fex nigris , pinnis VentralibuS rubris. AKT. Gen.

59. Syn. 66, Spec, 74. GRON. Muf. L n. p6. ZoöpL Gron.

.raic. I. p. N. 301. Perca Pluviatilis. Will. p. 25^2,

Raj. p. 97- ^etca Bcrfich. Jonst. Tab. XXIX. Pig.

I.Df.el. VIII. Stuk» A 2
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jV^ ren , Meiren en Rivieren , van Europa. De
'Afdeel. Icaliaanfchenaam Per/ego ^ de Franfche Percbe en

XXVIII. (je Engellchcn Peark^ zyn, buiten cwyfd, van

STUK*" den Latynfchen , Perca , afkomflig. In

Sweedfch noemt men dezdve Ahhorre^ in ''t

Deenfch Ahorn , in Noorwegen Tr-jde en ook

v^el Skibbo. De lioogduitfche naam is Bars of

Berfich.

By de Autheiiren komt dceze voor onder den.,

naam van groote Baars , en niet ten onregte.

WiLLOüGHBY merkt aan, dat men *er gezien

heeft van negen Duim of een Voet, ja fom-

tyds van vyftien Duimen lang. Ik zelf heb 'er

wel van die grootte gevangen: doch van een

EUe lang, gelyk Gêsnerus gehoord hadt, dat

'er in zeker Meir van Duitfchland , aan de Noor-

zee y waren , heb ik ze nooit gezien.

De Baars is in 't zwemmen zeer vlug en fnel

,

ja weinig minder dan de Snoek, tegen v/iens

aanranding hy zig door zyne Stekelige Vinnen

zodanig weet te verdedigen , dat die Vifch*

vraat 'er geen vat op heeft. Evenwel wordt

•^het Jonge Groey der Baarfcn , wanneer de

Beentjes der Vinnen nog flap zyn , veel

door hem vernield. Aan den anderen kanc

verflindt de Baars ook de Jongen van andere

Viflchen en zelfs die van zyn eigen Gcflagt.

Sommigen v^^illen dat de Baars, in een Vyvet

geplant, de andere VilTchen , om die reden,

het voortteelen belet. Wat hier van zy, 't i$

Steker, dat raea ia Wateren ^ die zeer ryk zyn

van
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van Baars, weinig Bley , Fuiici of Voorn, IV.

vindt. Van deszclfs gulzigheid heb ik zelf

een Voorbeeld gezien: want een groote Baars, ^j.^^^^^^*

die door my gevangen, en uitermaate dik van stuk.

Buik was , open fnydende , vond ik daar in

een volwalien Kikvovfch ,
nog geheel

;
uicge-

domen dai dezelve zyn eenen Poot veilooren

hadc. ScHwEïscKFELD berigt , dat men fom-

tyds Rivier- Kreeften , die nog geheel wa-

ren , gehaald heeft u^t de Rob der Baar-

fen.

Gesnerüs bedriegt zig , wanneer hy zegt , vangiL

dat 'er in de Rhyn geen Baars zy. Is zelfs

een Spreekwoord in Duitfchland, dat de Rhyn-

Baars alle anderen in gezondheid overtrefFe,

Die der Rivieren , zegt men , komt in de Zee

niet , en de Zee-Baars aart geenszins in de zoe-

te Wateren. Veelal onthoudt de Baars zig

digt aan den Grond ^ en dit maakt dat 'men, in

/£ Hengelen, altoos den Hoek moet leggen op*

een bekwaame diepte. Het Aas, dat 'er aan-

geflagen wordt, be/caat gerneenlyk in Aardwor-

men; doch men dient cair toe een byzondere

Soort , welken in de C ras-Zoodjes gevonden

worden, die dun en rood zyn, uit te kiezen.

De Hengelaars gebruiken , tot het aanlokken

van den Vifch , nog ander Aas. Zy nee-

men ook wel Vorfchen-Poppen of Donderpad-

.
detjes , wanneer het in de tyd is ; doch met

. dit alles zal men hem zelden vangen dan in

warm Weer of op een warme plaats. Daar is

I. DiEL. vin. STUK. A 3 eeu
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IV. een Spreekwoord, dat de Baars niec aau den

Afdeel, pj^^,, ^ Moerbeziën-Boom be-

Hoofd-.' è^^^^^ hQcft te botten ; dat is te zeggen , voor

STUK. dat het Voorjaar genoegzaam gevorderd zy,

om geen Ryp , veel min Vorft , te vreezen heb.

ben

Geiiaitc, De Geftalce van deezen Vifch , die zo alge-

meen bekend is , zou ik , door een omftandige

Befcnryving, meer verduifteren dan ophelderen*

De Kleur verfchilt merkelyk naar den Grond of

*c Water, waar zig de Baars onthoudt, en die

maakt, milTchien, ook verandering inde zwar-

te Banden, welken hy dwars over 't Lyf heeft.

Hier van tellen fommigen vyf of zes ; doch

men neemt , in fommigen , wel zeven', agc of

negen , zulke Banden of breede dwarsftrcepen

waar. De Buikvinneazyn rood , maar bleeker

in de Kuiters dan in de Hom-Baarfen. Een

zware Vlakje wordt dikwils gevonden aan

• het agterfte van de voorfte Rugvin. Uit het

getal der Beentjes van de agterfte maakt LiN-

JUMVS zyne onderfcheiding : doch Gronoviüs

vindt daar in fomtyds 14, gelyk in de voor-

lle; fomtyds maar 11 Beentjes. Voor *t ove-

rige verfchilt zyne Telling weinig van die van

Artedi en van Willoughby. Door hem,

naamelyk , zyn in de Borftvinnen 13 , in de

Buik.

(*) Te weeten , in 't algemeen gefproken. Wy hebben

hier te Lande', in 't voorft van Juny deezes Jaars 17^+»

zulk Koud Weer gehad , dat morgens het Gias op 't Vdd

Wel degelyk bcvroorcn wei'dt gevonden.
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Buikvinnen 6, in de Aarsvin lo of ii, en in jv.

deStaart\in 17 Straalen gevonden. Men merkt ^^^^-el,

ook aan, dat in de vcorfte Rugvin fomtvds ^^VIll.

Straaien zyn; allen gedoomd, ae derde of vier- stuk,

de hoogft : die van de agterile Rugvin zyn flap,

uitgenomen het eerfle Beentje , dat korft is ea

ilekelig. In de Buikvinnen vindt men één, in

de Aarsvin twee, ftyve Straalen. De Staart is,

zo wel als de Buikvinnen, rood. De Schubben,

hoe aanmerkelyk ook door haare ruuw- en

hardheid, zyn weinig grooter dan die der Ton-

gen (*>

De Kieuwendekzels beftaan in de Baars , aan Kieuwen,

ieder zyde, uit twee of vier Beenige blaadjes

en zeven Doornen , die een weinig breed en

krom zyn, en door een Vlies tefamen gevoegd,

zynde de bovenfte derzelven grootft. Het bo-

venfte Blaadje is in de geheele omtrek getand

;

het onderfte loopt in een Stekelige fpics uit.

Deeze Blaadjes zyn, met kleine Schubbetjes ge-

dekt. Aan de Kieuwen is een dubbele ry van

Knobbeltjes, die aan de drie onderden, weder-

zyds, byna egaal zyn of even groot ^ aan de

bovenfte of grootfte Kieuw, zyn de buitenfte x

Knobbeltjes drie of viermaal zo groot als de

binnenften
;

fcherp en Beenig , opwaards ge.

ftrekt. In de kleinfte Kieuw kan men de bin-

nenfte Knobbeltjes naauwlyks zien.

De .

(*) BasteR Natuurk. Pl. XV. N. I8. Vergelyk het

het gene hier voor bhdz. 543. van de Schubben der Plac-

riflchen gezegd is.

LDeel, YIll.STUK. A 4



B Beschryving van

IV. De vermaarde Swammerdam ze^^c dat , in de
Afdeel, g^^j-r^j^ Eiierftokken de plaats bekleeden
XXVIIL

, r r \ ^ 1 U 1

jriooFD
^'^^ Lyrmocder en derzelver doornen j ais

STUK. ook dat de Hommen Zaadblaasjcs zyn ; by ge«

ingev/anden. van Teffikelen. Hec zelfde is op andere

VilTchen toepaüelyk. In de Wyfjcs Baarfen

vindc men den Eijerftok of Kuit , lang , Cy-

lindrifch en enkeld, vullende byna de geheels

Baiks holligheid: doch de Zaadblaas of Hora

is in de Mannetjes dubbeld, of uic twee dee-

len beftaande, die om laag aan elkander gevoegd

zyn. De Lugc» of Zwemblaas is groot , en

enkeld, over de geheele langre des Buiks aan

de Rug aangegroeid. Dc Rob die taamelyk

wyd is 5 van de Darmen wel onderfcheiden ,

heeft drie groote Wormswyze byhangzels, be-

neden 't Portier van de Maag, Het Buikvlies

is Zilverkleur.

Gvibruik. Iedereen weet , dat de Baarfeti zeer gezond

en fmaakelyk, ja^by ons^,de befte Rivier-Vifch

zyn , en daarom ook in veel waarde gehouden

V/orden ; inzonderheid de Hommers , die de

Kuiters veel overtreffen. Ook verfchik de

Smaakelykheid naar de Wateren , waar in

xnen ze vangt ; naar den tyd van 't Jaar, en

inzonderheid naar den Ouderdom : want zeer

groote Baarfen zyn taay en Lymagtig. Som-

rnigen hebbenze de Water-Patrys genoemd* In

de Geneeskunde hebben de Beentjes, uit den

Kop van deezen Vifch , veel naam gehad ; zo

IPt wegneeming .van \ Zuur ia de Ma^Jg > als

te-
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te^en hec Kolyk. Ook hebben eenigen dezel- IV,

ven tegen de Pleuris aangepree ei. Zy zyn, ^^yj^'
inderdaad , van byna de zelfde krag', als Kreefts- Hoofd*

Oogen en dergelyke ZuurbreeVende Middelen,, stuk»

en men kan 'er, zeer wel , de Zaagjes derSchel-

villchen voor gebruiken. Uitwendig heefc men

hec Poeijer daar van , tot hec fchoonmaakea

der Tanden , en hec doen opdroogen van loo-

pende Zweeren ,
aangepreezen.

(2) Baars , die de Rugvinnen afgezojiderd heeft^
Lu-il^Perca

de agterjlemet drie-eii twiiitig Straaien. snoei;baais.

Deeze is de Snoekbaars der Aucheuren , dien

men te Augsburg Scbindel noemt. Johnston

beeldc hem af, onder den naam van Scbillus o£

ScbiluSy in 'c Hoogduicfch ScbielL Men vindc

hem niec alleen in Pomeren en HoUlein , daar

hy Sandat heet ; maar ook in ae grcote Meirea

van Swecden , alv^aar de naam van Giös 'er aan

gegeven wordt. De Lacynfche naam, Nage*

miiluSi is van Nagmaiil afkomftig; gelyk deeze

Vifeh in 't Meir van Beijercn, de Ammerzee

genaamd, wordt geheecen.

pe Geftalte is langwerpiger dan die van den

Baars, de Snoet langer en Ipitfcr, de Rug laa-

ger^ de Buik breed en plat. De Kleur van de

Rug

(7.) Perca pinnis Dorfalibur diftintlls : fccunda radiis vi-

glnti tribus. Faun, Suec, 285. Fcrca paliide mactUola , duobus
Dentibus MaxillaMbus utiiiique majoribiis. ART. Gen, 35.
^yn, 6z. Spec, jC, Lucio-peica. WlJLX-. p. 295, KA], p.

Schilus. JONST. Tab. XXX, f, ;f.

h mjLU YllL Stuk. A 5



i6 Beschryving van

IV. Rug en Zyden is uit den vuil bruinen geelagtig,

Afdeel. donkerer Strecpen , die onregelmaatig loo-

XXVIIL getekend: de Onderbuik, geiyk ook de
Hoofd. ^ ' ^

. . >
, , .

STUK, Buikvinnen , zyn een weinig rood , doch min-

der dan in de Baars* De Bovenkaak, die, zo

wel als de Onderkaak, met kleine Tandjes is

bezet, (leekt eeo weinig voorby dezelve uit.

Nevens het eerfte Paar Vinnen is een Beentje

met drie Stekels: ook loopen, aan den wortel

der Vinnen , de Kieuwendekzels uit in een

fterke Doorn. De Schubben zyn ruuw ge*

zoomd.

Men vangt deezen Vifch zelden , om dat hy

altoos in de diepte zig onthoudt. Sommigen

willen , dat 'er van een Elle lang zyn. Wil-

LOüHHBY heeft 'er één gehad, die in de Do-

nau-Stroom gevangen was , van anderhalf Voet.

Zelden vallen zy zwaarder dan tien Ponden.

, Artedi befchryft een Snoekbaars, van by de

twee Voeten lang , zeer omftandig. Hy is zeer

vet en wit van Vlccfch , wordende gebraden

of gedoofd gegeten en voor een Lekkerny ge-

houden.

(3) Perca pinnis Dorfalibus diftinéiis , fecundae radiis tre-

decim. Sy/}, Nat, X. Pcrca lineis iitanqnc oóto vel novein

transverfis nigris. ART. Gen, 40. Syn, 6j, Asper rifciculus.

yfflJLh, p. ^AJ. 5>S. JONST. Tab. XXVI. f. ig.

ÏII.

Asper,

Ruuw Vifch-

je.

(3) Bmrs^ die de Rugvinnen afgezonderd h^eft^

de agterjte met dertien Straalen.

Gesnerüs noemt deezen ruuw Vifchje^ naar

eea
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een Grondel gelykende* Het wordt , te Lions iv.

in Vrankryk, Apron;lj.e Regensburg, daar het

zeer gemeen is , Streber geheeten. Van Ge- ^^^^^I»

ftalte is het langwerpiger en dunner dan de stuk."

Snoekbaars , hebbende ook op de Rug , van

den Kop toe aan de voorfte Vin, een Soort van

hol groefje. Mee agt of negen zwarte dwars*

ftreepen is het , op gelyke; manier als onze Baar-

fen, getekend. De Rug is Schübbig, de Buik

naakt. In grootte komt het, op ver raa, niet

by den naaftvoorgaanden , daar het ook, in 't

getal der Vinllraalen , merkelyk van vcrfchilt.

De Heer Gronoviüs beichryft (*) zodanig

een Vifchje uit den Donau , hem door den Heer

Kramer vereerd ;'t welk zynEd. vergelykt met

het gene men te Regensburg Zindel noemt, en

dat een Vcrfcheidenheid zou zyn van deze Soort.

In de voorfte Rugvin van hetzelve vondt hy

13 flyve fcherpe , in de agterfie 18 getakte

Beentjes; 14 in de Borft- ,6 in de Buikvinnen:

de Aarsviii hadc 'er 13, de Staart 17. Zyn Edf.

merkt aan, dat fommigen deezer Beentjes wel

ftyf doch ftomp zyn ; 't welk een byzonderheid

is in dit Vifchje» Het hadt maar vyf of zeven

zwartagtige fchuinfè dwars.ftrcepen op de Zy-

den. De Streber , die dunner is van Kop en

Lyf, hadt 8 Beentjes in de voorfte Rugvin.

(4)

('^) Zoöphyl, Cron, Fafc. I, p. ^2, 303.

i.df.el. vulstuk.
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IV. C4) Baars , die de Rugvinnen afgezonderd

Afdeel.
^^^^^ ^ agterfte met veertien Straalen.

XXVlil.
Hoofd- De naam van Lupus ^ die door de Autheuren
STUK.

' aan deezen Vifch toegekend worde , gaf fommi-

Lahrax. gen aanleiding om hem met den reeds befchree-
Jüec-Snock.

ven Zee-vVoIf, Anarhichas te verwarren.

Anderen hebben 'er den naam van Zee-Baars zo

wel aan geg^even , als aan een Vifch , die onder

het Geflagt der Kabeljaauwen behoort (f). VVy

noemen hem , met den Heer Basier, Zee-Snoek.

Te Rome heet hy Spigola , te Venetië Broncbinif

in Toskane Ara?ieo. Van de Engelfchen wordt

hy BoJJe , van de Spaanfchen Lupo 3 van de

Franfchen Lubin gecyteld.

Deeze Vifch, die in Italië oudtyds zeer ge-

agt was 5 als een der lekkerfte Geregten , wor-

s^dende beft gekeurd wanneer men hem;, te Ro-

me, tuffchen de twee Bruggen in de Tyber

ving j komt in de Noordzee ook fomtyds , doch

zeer zeldzaam , vonr. Wylen de Heer Doktor

(4.) Perca pinnis Dorfalibus diftinflris , feciind.^ radlis qua-

tuordecim. Gron. ^ff. Upf. 1750. p» 39. T. 4. Perca ra-

diis piiina^ Dorfalls Secundce undecim , Ani quatuordecim.

ART. Gen. 41» Syn, 69, Lupus. WiLL. p. 271, Raj. p; 8 3.

JONST. Tab. XXIII. fig. 3.

(*) Zie bladz. 124. enz. in 't voorg. Stuk.

(t) In de Uitgezogte Verhand, het I. DEEL. bladz. isi,

K. 30. Bladz. 116. N. 12. In A^. Helvet. Vol. IV. p.

254, wordt deeze van den Heer Gronovius Zee-Baars ge.

heren. In Muf. Ichthyol. Tom. I. p. 41- hadt zyn Ed. ge-

2:egd, dat Lahrax ^diooi , Zee-Snoek vertaald zy, Peq

8a4er noemen wy Stc^nhlin Zie blad?:. 201,
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J. Fr. Gronoviüs bcfchryft 'er , in de Verhan-

delingen der Koninglyke ^Akademie van Upfal , Afdeeü/,

in Sweeden , een 5 die , door de Viflchers te XXViii.

Katwyk gevangen zynde , in December des ^[^y^^*

jaars 1750, te Leiden, ter Markt gebragC

werdt (*).

De Geftalte zweemde naar dié van een Salm,

op dc Rug bruin , aan den Buik Zilverkleur.

Hy hadc de gaaping van den Bek zeer wyd

,

met kleine fcherpe Tandjes, van gelyke groot-

te ,
gewapend : daar waren 'er , ter v^ederzydé

aan de Kaaken, aan de Keel en 't Gehemelte:

de Tong was rond , van vooren vry in de Befe

fpeelende , daar hy in 'c önderfte aangehegt

werdt gevonden. De Neusgaten flonden naby

de Oogen , die ver van elkander af waren , met

blaauwe Oogleden; de Oogkringen Zilveragtig

met een geelen Ring» Aan 't begin der Borft-

vinnen was , een zwarte Vlak. 't Getal det
'

Vinnen was agt in 't geheel , van welken men

•er vondt twee op de Rug , aan den Bord en

aan den Buik ieder twee, een aan de' Navel en

eene aan de Staart ; die een weinig gevorkt

was. De Ingewanden vondt men meert verrot,

doch evenwel werdt ontdekt , dat in de Rob
oveiblyfzels waren van gekneusde Garnaalen.

Hy hadt de Lever klein en de Galblaas groot,

het Hart langwerpig.

O)

JuDsSL. VUI.Stuk.
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IV. (5) Baars , die de Rugvinnen niet duidelyk af*

Afdeel. gezonderd heeft , de Staartvin onverdeeld.

XXVIII.
Hoofd- De ongemeene grootte , die men aan den

Zee-Snoek toefchryfc (*) , zal niemand vreemd

miotica, voorkomen , v^ien het bekend is , dac Doktor
Nyi-Baais.

jjy^s5£LQüisï in Egypte een Baars vondt, van

fomtyds vier of vyf Voeten lang en honderd

Ponden zwaar. De Arabieren, zegt hy, noe-

men denzelven Kejchr en deFranfchen, die tc

Kairo zig bevinden, Variole. Men vangtze ia

de Nyl , nevens en boven gemelde Stad , en

houdtze voor de befte Viflchen van die Rivier,

zynde zoetagtig en zeer lekker, niet hard maar

blank van Vleefch. Een der grootften geheel

, gebraden , gelyk men daar te Lande doet , ver*

fiert den Tafel grootelyks.

Van Geftalte zweemde deeze Vifch zeer

naar een Baars ; met den Kop en 't Lyf hooger

dan breed : de Snoet fpits» een weinig opge-

wipt: de Bovenkaak korter dan de Onderkaak:

de Oogen roodagtig , digt aan elkander: de

Kieuwendekzelen gefchubd en aan de kanten

ftckclig. Het Kieuw^envlies hadt zeven Beent-

jes. In de Rugvin , die niet volkomen in twee

deelen gefcheiden was , vondt hy , in 't voorfte,

8

(s) Perca pinnis Dorfallbus fubdlftin^ils , Cindx integra.

Muf. Ad. Fr. IT. Perca Nilotica. HASSELc^. It. 359. N. 83.

RoNDELETius fchïyft daar eene langte van drie Ei-

len aan toe; doch 't fchynt my twyfclagtig of de Zee-Wolf

niet door hem bedoeld-, worde.
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8 (lyve doornagtige; in 'c agterfte 13 Beentjes, iv.

waar van het voorfte Stekelig , de anderen weer- ^^^eel,

loos. De Borftvinnen hadden 16 , de Buik- -^J^^^^'

vinnen 6, de Aarsvin 12, en de Staartvin 20 stuk.

getakte Straalen. Ieder Buikvin hadc 'er één,

de Aarsvin 3 gedoomd. De Vifch was van bo-

ven geheel bruin , van onderen witagtig Zilver*

kleur, zo aan 'c Lyf als de Vinnen.

De Heer Hasselquist, die deezen genoemd

hadc NylBaars mee de Onderkaak langft , het bo.

venfte blaadje der Kieuwendekzelen van voo*

ren gedoomd : heeft nog twee Zee-Baarfen om*

ftreeks Damiate ontmoet, welke als Verfchei-

denheden daar van voorkomen. Den eenen

noemt hy Egyptifche Baars y van de Arabieren

Cbams; den ander, Baars, van:dczelven Lutb

genaamd, met de Tanden langagcig, fcherp,

van onderen dubbeld. De eerfte , die van

Kleur is als de Nylbaars , heeft de Staart een

weinig gevorkt , de ander heeft dezelve rond.

(6) Baars die de Rugvimefi vereenigd beeft ^ MaJina

met vyftien Doornagtige en veertien yiojwpe zee-^aais,

Straalen; het Lyf bont gejlreept.

De Ouden hebben deezen Perc^ geheten , en.

hy wordt te Rome nog Fercia genoemd. By ^

de
(6) Perca pinnis Dorfalibus unitis ; radiis quindecim Spi-

nofis, quatuordecim mutlcis, Corpore Htiiris variegato. SyJ}^

Nat, X. Perca iineis utrinque fcptem transverfis nigris, Duc-
tibus miniaceis coeruleisque inCapite & antica Ventris. Art. '

Gen, 40. Syn. 68. Perca Authorum. Perca ir*2riiia» WlJ-I^

p. 327. RAJ. p. 1+0. JONST, Tab. XIV, fig. 3«

I.DEEL, VULSTUK,
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IV. de laatere Autheuren is hy bekend onder dm
Afdeel. ^^^^ y^^^ Zce^Baars , en Aiatedi wil , dac aliö

HoQFD^*^^
drie Soorten van Zee-Baarfen , welken Al*

STUK. DROVANDüs hccfc 5 toc dcezc betrekkelyk zyn j

als verfchillende alleenlyk van elkander in de

Kleur. Men vangtze in de Middellandfche Zee,

• als ook aan de Kud van Noorwegen.

Deeze Baars munt , in fierlykheid van Kleu*

ren, ver boven de anderen uit. Behalven de

zes of zeven bruine dwars-Sre^pen , heeft hy

den geheelen Kop en 't voorde deel des Buiks

met hoogroode en hemelfch - blaauwe ftreepjes

fraay gerekend. De Vinnen zyn geel met

roodagtige ftippen of lyntjes gefprenkeld. In

de Kleuren , egter , maakt de Sexe , Ouderdom en

^ Woonplaats, een uitermaace groot verfchil. Het

Vleefch is lekker*

vir. (7) j^'^'^^^ RiLgvinnen vereenigd beeft

^

Ed^ie ' ^^^^^^ onverdeeld 5 bet Lyf Zilverkkur

met agt bruine Banden,

Niet minder rnag deeze 5 v^in wégen zyne

fierlykheid , den bynaam voeren van Edele

Baars. Men vindt hem in Noord Amerika

,

van waar hy in 't Kabinet van den Heer om

Geer gekomen was. In de Rugvin vondc mem

25 Straalen en daar van twaalf gedoomd , in

de Borltvinnen 15: de Buik, Staan en Aars-

^

vin*

(7) Pcrc?c piniils Dorfalib'Jis unitis, Cauda integia, Corpo*

Argenteo, Fafciis octo fuscisé Sy/l. Nat, .X.
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vinnen nagenoeg als in de Nylbaars* De fcherpe

Straalen van de Rugvin waren aan de zyden Afdeeu

Zilverkleur. XXVlir.
Hoofd.

C8) Baars , die de Rugvinnen vereenigd beeft ,
^

V'II.
het Lyf zwart met drie witte Banden. Foiymna,

Deeze Indiaanfche Baars , die in hec Kabinet

der Akademie in Svveeden gevonden wordt , heeft

de Kenmerken der Baarfen , Lipviffchen , Zee-

Braafcms en Klipviflchen , doch wegens de Ste-

keligheid der Kieuwen-dekzclen is dezelve hier

t'huis gebragt. In de Rugvin heeft men 26

,

in de Borftvinnen 183 in de Buikvinnen 6, doch

in de Aars- en Staartvin ieder 16 Straalen ge-

vonden. Elf gedoomde waren in de Rugvin,

één in de Aars- en Buikvinnen.

(9) Baars , die de Rugvinnen vereenigd beeft , ix.

de Staart onverdeeld , alle de Vinnen met twee Knorhaanag-

geftippelde fireepen.

Van deeze Knorhaanagtige is de Woonplaats

onbekend. Men heeft in de Rugvin geteld 20,

in de Borftvinnen 14, in de Buikvinnen 5, ia

de Aars vin 10 , in de Staartvin 12 Straalen.

Van de Rugvin waren 'er veertien , van deBuik»

vinnen één, van de Aarsvin drie gedoomd.

(%) Perca pinnis Dorfalibus uultis, Corporc nigro, Fafciis

tribus ^Ihis'Muf. Acad.

(9) Perca pinnis DorH^Ubiis unitis, Cauda indivifa , Pinnis

omnibus lineis duabus pundatis. Sy/^. Nat, X.

ldeel. vulstuk. B
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jy (lO) Baars die de Rugvinnen famengegroeid

Afdlel. heeft , met elf Doornagtige en negen flompe

XXVliL Straalen.

Hoofd '

STUK. j^Q bynaam toont , dat deeze Soort afkomftig

PhiUdeipbi-'^Y van Philadelphia, de Hoofdftad van Pcnfyl-

""IW-ivani^ de Borftvinnen zyn gevonden i6,

in de Buikvinnen 6^ in de Staart ii Straalen:

de Aarsvin hadc 'er 8 en daar van drie ge-

doornd.

XT. (ii) Baars ^ die de Rugvinnen vereenigd heeft

^

Mcditerra-

nea. de Overigen Goudgeel en een zwarte Vlak aan
M^deiknd.

Borftvinnen.

Van deeze zo wel als van de volgende Soort,,

die beiden in *c II. Deel der Befchryvinge vaa

't Kabinet zyner 'Koninglyk Svveedfche Majcs.

telt komen, is de Woonplaats onbekend. In

de Rugviü heeft men geteld 2j Straalen en daar

van zestien Doornagcig , in de Borftvinnen

,

Aars- en Staartvin , ieder 13. Van die der Aars^-

vin waren drie gedoomd, van de 6 der Buik-

vinnen één , als gewoonlyk.

f12) Baars ^ die de Rugvinnen vereeni^^dbeeft^

Gefnoeidc. Op het Ljf , overlaugs y vyf mtte en bruine

Banden.

Ia

fio) Perca pinnls Dorfalibus connatis; radlis imdecim Ipi-

nolis, novem niuticis- Sy/L Nat. X. s

(11) Perca pinnis Dorfalibas unitls, reliquis fulvis, Macii,

la nigr.ï ad Pe^oraies. Muf^ Ad, Fr. il,

(iz) Perca pinnis Dorfaiibus unitis, fafciis quinquc lan^I*

Ciidinalibus albis fuscisque M»f. Ad. Fr, XX,
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In de Rugvin van deeze , gclyk ook in de

Borftvinnen, zyn geteld 18 Straalen; waarvan '^^FMEt^

in de eerfte twaalf gedoomd. Voor 'c overiee ^^^^^ï»

Was 't getal der Vinftraalen, nagenoeg , als STUK.

de NylbaarSé

(13) Baars ^ die de Rugvinnen vereenigd beèft ^ xiii.
^

de Staart onverdeeld , bet Lyf blaauw g^-ceSippcidéi

Jiippeld^

Geftippclde ^ée-Baars wordt deeze genoemd

in 't Werk van Gatesby, daar dezelve is afge-

beeld. De gedaante zweemt naai* dié van een

Baars : de langte is gemeenlyk van zes tot

tien Duimen : de Kleur donkcr-bruin , met

Meine blaauvve Vlakjes gefprenkcld. De Oog-

kringen zyn rood ^ de Bek is wyd met fcher-

pe Tanden , de Staart aan 't end rond. Dee-

ze Soort dnthöudt zig^ gelyk de volgende^ ia

Amerika.

(14) Baars y die de Rugvinnen vereénigd heeft , c^llL.

de Staart onverdeeld , bet Lyf met Bloed"^f^^i'^"^^^^^

kleurige flippen gefprenkeld»

Tot eene Soort van Baarfen , die op de Rug

maar

(li) Ferca pinnis Dórfalibus unltis, Cauda integra ^ Cor-

pQre cóeruleo pimdato, Sy/i, Nat, X. Perca Marina punélicu-

iata. CatesB. Car. t. p. 7. T. 7. f. i.

(^4) Perca pinnis Dórfalibus u^nitls Cauda integra ^ Cor-

pore punótis fanguinds adfperfo. Syfi, Nat, X. Cugupugvacui

MARCGR. Br^f. 169. SLOAN. Jam. II. {>. 28O. T. 247. f. Z.'

Icht. 303. T. I. RAJ. Fi/c. 127. CATES^. Cd^^lh

p. 14. T. 14.

i.DiEj^ VULSTUK. B ^



ao Beschryving van

9

IV. ^^^^ ééne Vin , ^/^tz Kop 072ge%vapend , fpitsag^

Afdeel, gefihuM , Jrfe Doornige fchubhige Kieu-

HooFD^*
^^'^M^e/e^z S^ai^r^ ronclagtig heeft, worde

STUK. van den Heer Gronovius niet alleen een Vilch-

je t' huis gebragc, dac hy te vooren geplaatft

hadt onder de Spaaren, en 't welke geftreepc

is ; maar bovendien betrekt zyn Ed. daar toe

drie Verfcheidenheden van gefprenkelde Baarfen

welker eene de Stippen blaauw , de andere

rood , de derde zwart zou hebben. Den eer-

ften merkt hy aan als de bruine Jakob i^^vert-

fen van Valentyn, de rood gefprenkelde als

dé roode Jakob Evertfen, ia Brafil Pira Piran*

ga en by de Nederlanders Gatvifch genaamd.

De geftippelde Baars van Catesby maakt

zyne eerfte , en de Cunapu-Guacu » van Piso,

zyne laatfte Verfcheidenheid uit, die met zwar-

te (lippen is gefprenkeld (*),

|acob Evcrt- De Vlfch , welken de onzen, aan de Kaap,

Tl lxiii. Jakob Evertfen noemen , is een zeer lekkere

^' en geagte Zee Vifch. De Hottentotten van-

genze menigvuldig met den Hengel , en wee-

tenze, naar men verhaalt, door fluiten en ee»

groot geraas, aan te lokken. Men kanze 'er,

gelyk het Vleefch en andere Levensmiddelen,

voor weinig Gelds koopen , en , gezouten zyn-

de of gedroogd , worden zy wel mede geno-

men, tot Voorraad op de Schepen. In 'c al»

gemeen noemt men deezen Vifch raode Braa.

Jem,

2o'öph'jL Cron» Fafc. I. p. $o, N. 297*
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fem 5 waar van twee Soorten zyn» De eene jy^

heeft de Huid en Schubben rood, met blaau- Afdeel.

we Vlakken; doch midden aan den Buik is hy XXVjfl.

Goudkleurig, en, over c geheele Lyf, bleek-
^^^^^^

rood van Grond.' Hy heeft de Oogen groot

en rood, met Zilverkleurige Kringen ; den Bek

klein , met fcherpe Tanden. De andere Soort

verfchilt weinig , dan dat hy grooter zy , en

onder aan de Keel donker-rood.

Omtrent den oorfprong van zynen zonder-

lingen naam vindt ik het volgende aangetekend.

Zeker Scheeps^Kapitein , genaamd Jakob Evekt-

SEN, die aan de Kaap woonde, hadteen roode

Troonie, zodanig gefchonden door de Kinder-

pokken , dat men hem npit Scheeren kon , zon-

der in de'j Kuiltjes Haairen over te laaten van

zync Baard , die zwart was. In deeze ftaat ge-

leek zyn Aangezigt genoegzaam , ten opzigt

van de Kleur en Vlakken , naar den roodea

Braafem. Om die reden was, door een Spot-

boef , op zekeren vrolyken Maalcyd, de naam

van den Kapitein aan deezen Vifch gegeven.

De Ctigupu Guacuy die van de Portugeezen,

in Brafil , Meros , en van de Nederlanders Jakob

Evertfen geheten wordt , zegt Willoughby,
wordt fomtyds ontzaglyk groot. Men vangt

'er van vyf en met de Staart van zes Voeten

lang ; zynde anderhalf Voet breed , en meer

dan vier Voeten in de Omtrek van het Lyf.

Hy heeft den Bek groot , rond en Tandeloos

;

de Oogen middelmaatig met geeie Kringen ; de

LDïEL. VULSTUK, B 3 Schub-
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IVi Schubben klein ; de Staartvin byna vierkant

Afdrf.l* De Kleur is . chgraauw met Omber gemengd,
XXVIIJ, nQ^j. R^jg foe watdonkerer, aan den Buik

sTpj;.' ^^^^g^igi ^5'^ Vinnen en de Staart bruin.

Over de geheele Kop, Rug en Zyden^ is hy

men menigvuldige kleine ftippekjes gefprenkeld;

' doch aan den Buik en de overige Vinnen , als

ook aan de Staart niet. Volgens die befchry-f

ving zou deeze Vifch van dep Kaapfchep aan-

merkelyk verfchillen.

Baars ^ die de Rugtmnen vereenip;d beeft},

gelett^rde^ de Staart onverdeeld , de Borfivinnen en

Staartvin geel , den Kop geletterd.

Dit flrekt tot genoegz.aame onderfcheiding

van het Onderwerp , in 'c Tweede Deel der

Befchryvinge van 't Kabinet zyner Koninglyke

Sweedfche Majefteit, dat ik nog niet gezien

heb, voorkomende* In de Rugvin van 't zelve

heeft men 25 Beentjes en daar van tien ge-

doomd, in de Borllvinnen 13, in de Aarsvin

10 en drie fcherp, in de Buikvinnen 6 en één

f fcherp, in de Staart 15, byna gelyk in de Zee-

Baars, gevonden.

xvï, C^^) ^W^, die de Rugvinnen veremigd beeft

^

V^nynige, "5

(i;) Perca plnnis Dorfalibus unitls, Caiid5 mteg^ra, plnnls
Caudae Poaoralibusquc fiavis , Capite fcripto. Muf, Ad. Fr. II

(i^) perca pinnis Dorfalibus unitis, Pedoralibus apice flal

vis, Cauda lunata, Corpore pundis Sauiguineis. Syft. Nat,X^
ftïc% Marijia Venenofa pandata. Catesb. Car. II. p, s»

li
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de Borjlvinnen aan de tippen geel^ de Staart IV.

balfMaanswyze; het Lyf met Bloedkleurige ^^^-^^i».

Oüder de ViiTchen van Karolina wordt dceze

door Catesby voorgcfceld, met den naam vaa

geftippelde en Venynige Zee-Baars 5 in 'c En.

geifch the Rockfish. Men vindt dezelve fom-

tyds twee of drie Voeten lang , doch gev/oon<

lyk omtrent één of andcrhalven Voet. De ge-

heele Vifch is zwartagtig bruin op 't Lyf , aan

den Buik wit ; het Oog donker rood gekringd.

Deeze Vifch wordt voor zeer Venynig ge-

houden in de Bahama.EilandeD,zegt Catesby;

dcch ik weet niet, voegt hy 'er by, of dezelve

op fommige plaatfen ook niet goed zy om te

ecten; gelyk men daar een merkelyk verfchil

in vindt tuITchen fommige Viffchen. Do In-

gezetenen weeten dit veelal te raaden , doch

fomtyds bedriegen zy zig ook op een deerlyke

wyze (*).

C17) Baars , die de Rugvinnen vereenigd
jjf^^l'^^

beeft f de Staart gevorkt ^ zwart met ^^wamharu

randen , het Lyf met geele Streepen gete-

kend.

Deeze Soort van Baars is, door den zelfden

Au-

Vcrgelyk bladz. ii en 12, in *t voorgaande Stuk.

(17) Perca pinnis Dorfalibus unitis , Cauda biüda ntgr»

marglhe albo
, Corpore lineis luteis. SyJ?, Nat: X. Perca Ma.

lina Cauda nigra. CatesB. Car. II. p. 7. T. 7. f. 2.

i.deel. vulstuk, V B 4
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IV. Authcur 5 in Amerika gevonden. Hy merkt'

XXV^II
' grootce doorgaans zy als die van

I-iooFiv gertippelde Zee -Baars. In 't Engelfch

STUK. wordt deeze van hem Black^Taü, dat is Zwart*

ftaart, geheten.

XVIIT.

Bultige.

XIX.
Saltatrix,

Springer.

(18) Baars, die de Rugvinnen vereenigd beeft^

de Staart gevorkt n den Buik bleek geel ^ de

Kieuwendekzels gefireept met zwarte en hoog*

roodü tippen.

Bultige Fjvior-Baars met een gcelen Buik,.

v/oTöt ieeze van hem genoemd. Men vindt veelen

yaa deeze VifTchen in Karolina en Virginie, al-

waar zy zig doorgaans onthouden in Molentog-

ten en andere Scilft.iande Wateren* Sommigen

noemenze Grond-Baar/en, om dat zy in deMod-

der of in 't Zand weg kruipen. Zelden komen

zy tot de grootte van een Mans Hand* De
zwarte cn roode tip der Kieuwendekzelen is een

aartig merkteken van deeze Soort.

(19) Baars 9 die de Rugvinnen vereenigd beeft

^

de Staart gegaffeld en aan 't end rood , dei^

Buik geel met graauwe Jlreepjes.

Sprin»

(ig) Perca pinnis Dorfalibus unitis, Cauda bifida, Abdo,

mine liiteo ,
Operculis ftriatls, apice nigro fulvoqne. Syjf,

Nat. X. Perca fliiviatilis gibbofa , Ventrc iutco. Catesb. Car^

ÏI. p. S. T. 8. f. 3.

(19) Perca pinnis Dorfalibus unitis, Canda bifurca poftice

rubra , Abdomine luteo grifeo - lineato. Sy/i. Nat, X, Pctca

Marina Saltatrix. CATESB. Car. II. p. 8. T. s. f. 2.
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(jf- Springende of danfende Zee-Baars wordt dee- IV.

ze van Catesby gecyteld. Hy merkt aan, dat
^xvul

dit Vifchje, 't welk niet langer is dan anderhal. Hoofd-

ven Vinger , zig hecht aan het Roer der Sche- stuk.

pen, die den Atlantifchen Oceaan doorvaaren,

en , hoe fnel ook de voortgang zy , altoos de-

zelvèn weet te volgen ; zoekende naa r't fchync

zyn Voedzel in de Vuiligheid en 't Slibber, dat

aan de Schepen groeit. Zeer zelden ziet mea

'er geen. In deeze en de drie voorgaanden zya

de Vin-Straalen, zoo 't fchynt, nietg^celd.

(20) Baars , die de Rugvin gefnazeld heeft ^ xx.

en de Kieuwendekzels als met een Brandmerk Gemerkte.

getekend.
i

lo deeze Ooftindifche , die men vindt in *t

Kabinet der Akademie van Upfal in Sweeden,

zyn in de Rugvin 27 Beentjes geteld, waarvan

agttien Doornagtig; in de Borflvinnen 13, ia

de Buikvinnen 6, in de Aarsvin 19 en 17 in die

van de Staart.

(21) Baars , die de Rugvinnen vereenigd heeft^ xxr.

= b^t Lyf met bleek geele ftreepen. ^eKT^^^
ne.

De Heer Gronoviüs betrekt thans dcezen,

benevéns de dertiende en veertiende Soort vaa

LiN-

(20) Perca pinna Dorfali ramentacea ,
operculis inuftis.

J^u/i Acad.

.(zi) Perca pinnis Dorfalibus unitis
,

Corpore lixiels lutels»

5yy?. Nat. X. Sparus linéis longitudinalibus luteis varlus,

aculeis undecim in pinna Dorli. Gron. Muf, I. n. 8$,

1.DEEL, VIII, ST¥K, B 5
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IV» LiNNiEüs, tot ééne Soort van Baarfen , daar

Afdeel.
Jakob Evertfen onder begreepen zyn, als

'Hoofd^
gezegd is (*> Zyn Ed. hadt deezcn te vooren

STUK. genoemd Sparus , die door overlangfc geele

Streepen bont is, en in de Rugvin elf Door-

nen heeft. Het zou de bruine Jakob Evercfen

zyn van Valentyn , dat egter zonderling voor-

komt ; dewyl het Voorwerp , door zyn Ed. uic

het Kabinet van Seba gekogt, witagcig is. Ia

de Rugvin van 't zelve vindt zyn Ed. 26 Beent-

jes, inde Borftvinnen 13, 6 in de Buikvinneat

IX in de Aarsvin en 18 in de Staart.

xm. C^^) Baars ^ die de Rugvinnen 'dereenigd beeft

GctJ^itc. ^^^^^^ S^"^^^^^ ' S^fireept.

Dit Voorwerp was uit Noord-Amerika afkom-

ftig, en bevondt zig in 't Kabinet van den Heer

DE Geer. Het heeft de Kieuwendekzelen eeni-

germaace getand; de tweede Straal van de Aars-

vin zeer ftyf en fterk. DeScaart is niet zwart

en daar door verfchilt het van de Zwart-Staart.

In de Rugvin zyn geteld «28 Beentjes , waar

van dertien Doornagtig , in de Borftvinnen 15

,

in de Buikvinnen 6 en één , in de Aarsvin

II cn drie fcherp, in de Staartvin 17 Straalen.

(23)

(*) zie hier voor bladz. 20,'

(iz) Perca pinnis Dorfalibiis unitis, Caudi bifida , Corpo-

n ftri»to. Syfi. Nat, X.
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(23) Baars met de Rugvin gefnazeld^ bet Lyf IV.

met vyf <Ujitte m bruine Streepen^
Afdeel,

XXVill,

Deeze die den bynaam ook van zyne Stree- Hoofd-
STUK

pen heefc » wordt onder den tytel van Scima

voorgcfteld in de befchryviog van 'c Kabinet Lineata.

X- . y T • Gelinieerd©!^

des Konings van Sweeden. In de Rugvin zyn

geteld 33 Beentjes en daar van zeventien ge*

doornd, in de Borfivinoen 15, in de Staartvin

ï6: de anderen even als in de geletterde Baars^

De Kieuv^en - Dekzels zyn gefchubd , doch de

Kug- en Aarsvin niet^

(24) Baars met zeven hleekgeele Streepen^ de xxtt.

Vinnen hoog geel , de Staart gewrkt, Us.

Ruitagtigc

Ruitagtige en gebandeerde Zee - Baars v^as

deeze in 't Werk van Catesby getyteld. Brow-

NE heeft 'er een, genaamd Spaar, die met

verlangfe Streepen bont is , de Voortanden bree-

der 3 famengedrukt , egaal en fcherp. Die bei-

den worden, door Linn^ts, tot deeze Soorc

betrokken. Men noemt hem the Pork - Fifh^

Hy is breed en kort , Afchgraauwagtig blaauw

gefchubd, met geele Streepen overlangs. Ia

de Bahama- Eilanden worde deeze voor eea

goede Vifch tot Spyze gehouden.

(24.)

(13) Perca pinnd Borfali ramentaccV, Corpore llneis

^iilnque nlbls fuscisque. 5yy?. Nat. X. Sclscna fasciis qu^nqu^

longitudinaiibus 3 aibis fuscisque alternis. Mu/l Ad. Fr, !<,
*

(24.) Perca lincis feptem lutcis, Plnnis üavis, Cauda bi-

furca Syfi, Nzt. X Perca Marina Riiomboïdaüs fasciata,

I, DEEL, viii. Stuk;. Ca-
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IV-

Afdeeu

XXVlIl.
Hoofd-
stuk.

XXV.
Cernua,

'Pofch.

(25) Baars die de Rugvinnen vereènigd beeft ^

met 27 Straaleuy en 15 Doornen y de Staart

gevorkt.

*Wy komen thans weder tot EuropifcheBaar-

fen y van welken deeze zeer bekend is by dea

uaam van Pofcb , dien fommigen Pos , anderen

Fojl fchryven en uitfpreeken, In Zeeland fchynt

die laatfte plaats te hebben , volgens den Heer

Bastkr , of ook in Holland , volgens G?^oNo-

vins(*). Evenwel noemt hyze elders Pos (t).

Men zoude met den Heer Nosemap?, die dee-

zen Vifch ook Pos geheten hadt (.|.) ;
wegens

de kleinte der genen die in onze zoete Wate-

ren voorkomen , hem , met reden , Pofcbje mo-

gen noemen (§) : doch ik gebruik hier liever

den naam van Pofch* Dezelve fchynt, dat

zonderling is , geen afleiding van , noch overeen-

komft te hebben met , eenige andere der Euro-

peaanfche Taaien.

Verfcheiderley is de bcnaaming vandit Vifch-

CATESB. Car, IL p. 4. T. 4. Sparus ftriis longitudinalibus

varius, Dentibus anterioribns latioribu5 camprefïïs jcqualibiij

acutis. Brown. Jam. i^S,

(25) Perca pinnis Dorfalibus unitis , radiis 27. fpinis 15;

Caudi bifida. Faun, Suec, 285. Perca Dorfb monopterygio

,

Capite cavernofo. Art. Gen, 40. Syn, 68. Spec, 77. GroN.
Muf» ^- 94- Perca minor quibusdam Cernua. Charl. p»

i^i. Perca fluviatilis minor. Jonst. Tab. i8. Cernua fluvia*

tilis. WlLL. p. 3 34' ï^Aj. p. 144.

(*) Muf, IchtkyoL p. 41.

(t) Ji^. Heh, Vol. IV. p. 254.

(i) Uitgez. Verhand. I. D. bl. 151,

(5) Dkrl. IVenld^ enz, bl. IS3-
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je by de Autheuren. 't Schync twyfelagtig, iv.

of hetzelve 't Rivier • Varkentje (Xorp@^ n.r»- :^^"^^^V

der Grieken zy; waar van (jrESNERUsden hoofo-

Latynfchen naam , van Poreus flimatilis , heeft stuk.

ontleend gehad. Gemeenlyk noemen zy hec

Cernua fluviatilis en Perca mzTZör of kleine Baars:

ook AJpredo , wegens zyne ftekeh'gheid , in 'c

Engelfch the Rong of Ruie. Wy zagen hier

voor (*J, onder de Zee»Braafems, ook é\m

naam gebruikt* Tracüs, zelfs, geeft 'er den

naam aan van Aurata fluviatilis. De Duicfchers

noemen het Kaulbarjf, Stuer-Bars en Stuer

,

de Swecden Giers , de Deenen Horch of Horke»

Het Vifchje , da: te Regensburg in Beieren

Schroll of Pfaffenlaus geheten wordt , behoorc

insgelyks totdeeze Soort, zegt Artedi.

Een Rivier van Engeland, genaamd Jare of

Tar^ die door Norfolk ftroomt, is vermaard

wegens den overvloed van deeze Vifchjes ; zo

Cambden aangetekend heeft. Men vindtze e-

venwel ook in veele anderen , inzonderheid

in de grootften van 't zelve Ryk, en dat heCj^

Vrankryk en Italië, geheel ontbreeken zou, ia

is niet zeer waarfchynlyk.

De GeftaUe zweemt naar die van den Baars,

doch de zwarte Banden ontbreeken 'er aan , en,

in plaats van dien, is het gcheele Lyf , zo wel

als de Vinnen , met bruinagtige Vlakken gete-

kend , in onze Pofch. Aan de Kieuvvendekzels

ver-

() VII. Stuk. bladz. j^g.



IV.

Afdeel.

Xxviir
Hoofd-
stuk.

XXVI.

gö Beschryvinc vAjir

vercoonc zig^in fommigen , ecDe Goudglans , (iié

'er den naam aan heeft doen geeven van Ver-

gulde Baars. De Kop is tuflchen de Oogen,

eenigermaate plat > van boven ^ van onderen ea

op zydc, metveele holligheden en kuiltjes ge-

vuld : de Rug fcherp , de Buik vlakagtig. Ook
heeft dit Vifchje een aanmerkelyke glibberig-

heid, die 't zelve by den Baars doet uitmunten*

In de Rugvin komeu 27 of 28, zelden sóScraa-

Icn voor, waarvan 15 of 14 Doornagtig fcherp

zyn; in dc Borftvinnen 15, in de Buikvin 6 en

één, in de Aarsvin 8 en tv^ee daar van zeer

fterk gedoornd; in de Staartvin 16 flappe Been*

tjes.

Klein noemt den Pofch , Percis met zes Vin-

nen; het vöorfte deel der Rugvin door veertien;

die agter de Navel door twee (lyveGraatenge-

ftevigd, de derde en vierde hoogft; ageer den

boefem met flappe Straalen ; de Rug uit deö

groenen Gcclagtig, de Büik Züverkleur; hec

geheele Lyf, de Vinnen en Staart, met menig-

vuldige bruinagtige Vlakken : de Kieüwendek-

zels getand en gekarteld; de Schubben ftyfj

de Staart een weinig verdeeld (*). Het is niet

minder eetbaar en fmaakelyk, doch worde zo?

veel niet geagt als de Baarfen.

(26) Baars ^ die de Rugvinnen vereenigd beeft ^

bet Ligbaam met zwarte Streepen.

Dit

(*) Pifc, Mi(F. V. p. 40. N. I. Tab. 8. i.

(zó) rcrca pinnis Doifalibas uniris, linels Corporis nigds.

^yJi,Nat,X, Pcica Doifc moaoptcrygio, liueis uuiacpe Ion.
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• Dit is een Vifch, die in de Donau gevangen IV,

Vv^ordr , komende te Regensburg menigvuldig ^^^^^^t*'

XXVlïf
voor. Zyn verfehil met den Pofch fchynt voor-

^^Jp^"
naamelyk in de gemelde Streepen , die by we- stuk*

derzyds ttvee, in delangte, op het Lyf heefc , 3
te beftaan* Bovendien is hy langer en dunner,

bleeker van Kleur , en heefc de Staart meer

gevorkt of gefpleeten. Ook zyn in de Rugvin

18 Doornagcige Graaten , dat is méér dan in de

Pofch. Voor 't overige komt hy, zo in 'c ge-

tal van Vinftraalen , als van de Stekels aan de

Kieuwendekzelen , met de voorgaande Soort

dermaate overeen, dat de Heer Klein hem als

cene Verfcheidcnheid daar van aangemerkt heefc.

Gronoviüs zegt, dat de gewoone langte van

vier Duimen en de Kleur geelagtig zy. Wil-

LoüGHBY hadt *er een van zes en een half Duin:i

langte gehad.

(27) Baars ^ die de Ritgvinnen vereenigd beeft ^ xxviu ~

de Staart gevorkt , de Neusgaten pypagtig. ^r^enna^

Dcezc fchynt, volgens den bynaam, Zilver-

kleurig te zyn. Hy komt in het Tweede Deel

der befchryvinge van \ Koninglyke Sweedfche

Kabinet , die wy nog niet hebben. In de Rug.

vin zyn 12 ftyve cn 10 flappe Scraalen geteld;

12 in de Borftvinnen , en voorts byna als in de

ge-

gltudlnalibus^tilgrls. Art, Gen, 40. Syn, 6%. Schraitfer Ratis-

bonenfibus. Will. p. 335, Raj. p. 144..

(i?) Perca pinnis Dorfalibiis irnitis, Cïiud4 bifida, naribua ^

tubuloils. Muf. Ad. Fr. lU
hDEEL, VULSTUK,
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IV gewoone Baarfen. De Woonplaats was onbe-

XXVIII.
HoüFD- (28) Baars , die de Rugvinnen vereenigd

xxvni beeft ^ Je Staart gevorkt en 't Lyf jnetvier

Cabriiia. Bloedkkurige Streepen overlangs getekend.

Als eene Verfcheidenheid wordt, door onzen

Ridder, tot deeze Soorc nog een Voorwerp be-

trokken , 't welk bont geftreept is met geel

en Violetkleur. In de Vinftraalen is ook wei-

nig of geen verfchil : de Rugvin heeft 'er 24

en tien daar van gedoomd; de Aarsvin lo ea

drie, de Buikvin 6 en één daar van (lyf, de

Staartvin in de een 16, in de andere 17; de

Borftvinnen verfchillen *t meefl: , hebbende die

van de eerfte 165 die van de andere 14 Straa-

len* Deeze beiden , onbekend van afkomft ,

zullen zig in 't gedagte Werk bevinden.

^d^ia ^^^^ Baars , die de Rugvinnen vereenigd

beeft , de Staart gevorkt , het Lyf met wit'*

te flippen gelinieerd.

Dat de Schubben gekarteld zyn, zal waar-

fchynlyk aanleiding tot den Bynaam gegeven

heb-

(1%) Pcrca pinnis Dorfalibus'unitis , Cauda bifida , fasciis

longitudinalibus qaatuor fangulneis. Muf. Ad^ Fr. U.

Perca lituris flavis violaceisque variegata. Muf. Ad. Fr. II.

(29) Perca pinnis Dorfalibus unitis, Cauda bifidd , Cor-

porc pundis albis lineato. Syjl. Nat. X. Labrus immacula-

cus ,
pinna: IDoifalL radiis decem fpinolis, Amoin. Acad. I.



fitBben, die een Rasp betekent, IndeBefchry. jv.

ving van 't Vorftelyk Kabinet der Akademie Afdeei,,

van üpfal , door den Heer Balk , wordt ge-

zegd , dat de Rugvin 20 Straalen heeft , waar sTUKi*

vaü de tien voorden ftyf en ftekelig t dö AarS-

vin 13 Scraalen, waar van drie gedóörnd; dé

Buikvinnen 6, de Borftvinnen 12 en de Staarc

17 Straalen. Het Lyf is langwerpig ovaal ^

blaauwagtig, met de Zydftreep gekromd. De

Kop is famengédrukt , de Bek groot, de Bo^

venkaakaande Zyden verlangd , boven agter-

waards omgeplooid : de Tanden klein ; dé Öogeö

groot; de Kieuwendekzels gefchubd, van agte-

ren driepuntig ; het Vlies met zeven Straa-

len. De Vifch was aldaar ohgevlakte Ldbrüs

genoemd geweeft.

De BengaalFche Tovervifch of gedrógtelyké

Baars en eenige anderen , die dé Heer Gronó-

vit3stot dit Geflagt betrekt, behooren, gelyk

^y gezien hebben , tot de Zee.Scorpióeóéii

bf Knorhaanen van Linnjeüsi

ubtBLi vin. sfüK.



34 Beschrtving van

IV.

Afdeel.

XXIX.
' XXIX. HOOFDSTUK.

Hoofd.
, ^ ^ , o

6TUK. Befcbryving van t Geflagt der Stekelbaarsen;

a^oaar in ook ibeï Lootsmannetje van denHaay^

en bevliegende Baars van Ambon^is begreepen*

Viffchery van Stekelbaars , en bereiding van Olit

of Thraan uit deeze Vijcbjes ^ in Sweeden.

Dien zeer bekcoden naam voert een Geflagt

van Viflchen , waar aan de Latynfche Gas-

terofteuSf wegens de Stekeligheid van hunnen

Buik , gegeven wordt: want in Geftalte zwee-

men zy, eenigermaate, naar de Baarfen. Het

Kieuwen-Vlies heeft , volgens Artedi , drie

Straalen : het Lyf is , aan de Staart , wederzyds

gekield: zy hebben, voor de Rugvin, Stekels,

die van dezelve afgezonderd zyn»

Behalve de gemeenlyk dus genaamde Vifch-

^
jcs , begrypt Linn^üs 'er in dit Geflagt , die

van anderen tot de Baarfen , of elders, t'huis

gebragt zyn : zo dat hy agt Soorten in 't zelve

heeft.

Ddedooxai

(i) Stekelbaars met drie Rugdoornen.

By de Autheuren heet deeze Spinacbia of Ste-

kelvifchje > van wegen de Doornen die het op

dc

(i) Gafterofteus fpinis Dorfaübus tribus. Syft. Nat. X,

Gen. 2^^. ART. Oen, 12. Syn. go. Spec. 26. Faun. Suec.

%y6, Pifciculus aciileatus Rondeletü. Will. p. 341. Raj,

h;. ?iingititts Albcrti, Jon$t. Tab. XXVIII.
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dè Rug heeft , zo wel als aan den Buik, Dt iV,

Èngelfchen noemen h tzelve ook , deswe- '^^j^^*

gens, Steckle-Bak^ Ban/iickle of Sbarpling: de HoofdI

Duitfchers Stichling , Skottfpig , of StecbbutteL stüju

Het is onze gewoonc Stekelbaars , die men ia

de zoete Wateren menigvuldig vindt, doch we-

gens de kleinte naauwlyks kan gevangen wot*

den, en derhalve geen waarde heeft, onder

de cetbaare Viflchen.

Omtrent dit Vifchje ^ dat ook menigvuldig

Voorkomt in andere deelen van Europa , heeft

zeker Switzerfch Doktor, genaamd d'AnjnonEi

een Waarneemicg medegedeeld, Eenige Lief.

hebbers hadden, den 7 en lo April van 't jaar

1758 , in de Beekjes en Meiren omflreekè

Birfdy veele zodanige Vifb- jes weeten te kry-

gen, waar van veelen den Buik zeer gerwolleö

hadden, en, dezelven openemle^ vonJen zy

daar in zekere Worrben , die met fl: naar deii

Lintworm geleeken ; zyndt* de Worm , naar re-

den van het Vifchje, zéér gtoot. Men kan dé

Afbeelding van deeze Vifchjes en de gedagté

Wormen , in de Switzerfche Verhandelingen i

vinden voorgefteld

Belangende de Geftalte moet men aanmér-

icen , dat fommigen op de Rug maar twee Door^

nen hebben, gelyk Klein fchryft , ien deeze

Dooriaen zyn van de Rugvin afgezonderd ; 't

welk ze zeer keubaar maakt. Voorts zyn zy

dé

(*) Aa Helv. Phyftco^Matk Md. VoL-, IV. Tab. ultiawi

t^m., VULSTUK, . Cs
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IV, de kleinften onder de EuropiTche Viflchen , heb-
'

Afdeel, bende zelden meer dan twee of drie Duimea
XXIX, langte. Aan den Buik voeren zy ook twee

stuk/ Stekels. Het Lighaam is niet gefchubd, maar

met Beenige Schilden gedekt, gelyk de Steur,

van Kleur Zilveragcig , behalve de Kop en Rug,

die zwartagtig zyn. In de Borftvinnen zyn

IC, in de Staartvin 12 Straalen gevonden. De

Buikvinnen beftaan uit twee Beentjes , waar

van hec eene de gemelde Doornen maakt ; de

Aarsvin uit 9 Straalen , en daar van één ftyf en

fcherp. Het kan zyne Stekels naar believen op-

zetten. Men vindt ook Stekelbaars met tien

of elf Rugdoornen , doch , volgens de fchik-

king van onzen Autheur, maakt die de vyfde

Soort van dit Geflagt.

(2) Stekelbaars met vier Rugdoornen.

n. Onder de Scekelbaarfen wordt thans een Vifch

LloKman-^' huis gebragt , die te vooren betrokken was

tot de Makreelen. De Heer Profeflbr J. Bür-
^^j^^™^ ^^^^^ » uit zyne Verzameling van

Afrikaanfche Dieren , de Tekening van ver-

leend , welke tot de Afbeelding is gebruikt.

Zeer bekend fchynt hy den Ouden niet ge-

weeft te zyn. De Engelfchen noemen hem
Filote-Fisb ^ Hollanders Lootsmannetje, en

de

(t) Gafterofteus fpinis Dorfalibus quatuor. Syjf, Nat, X„

Scomber Dudor. Hassel^. Jter. i66. Osbeck. Jter, 7g,
^ÖF. Stgckk 17;;. p, 71.
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de Sweeden Lods. „ Op myne Reize naar ly.

China, (fchryft Osbeck
, ) in den jaare 1751 ^föeel.

en vervolgens, had ik gelegenheid, om ver- j^^p^*
„ fcheide groote Haaijen te zien , met haare stuk.'

kleine Gidfen of Voorloopers vergezeld , die Loouma»"

de Ooftindifchvaardcrs Lootfen of Lootsman-

3, netjes noemen , dewyl zy de Haaijen altoos

vergezellen of voorgaan. Of hun oogmerk

daar mede zy , hunnen Heer aan te wyzen ,

waar hy zyn Vocdzel vinden kan , en hem

3, te waarfchouwen voor gevaar ; dan of zy be-

„ fcherming by hem vinden , zonder hem dienft

3, te doen; is zeermoeielyfc te bepaalen : doch

dat zulks niet zonder reden gefchiedt , daar

3, vaq z^l de geheele Wereld overtuigd

„ zyn.''

Indien ik raaden mogt , zou ik in de eerflc

plaats onderftellen, dat zy by de Haaijen ko-

men , om zig te voeden met kleine Vifchjes

of Ongedierte , dat 'er aan of omtrent het Lig*

haam van deeze Zee-Monfters groeit en zig

onthoudt: voorts dienen zy waarfchynlyk om
andere Viflchen aan te lokken, die dan door

den Haay verjflonden voorden : terwyl zy , we-

gens hunne kleinte, of ook wegens hunne vlug.

heid, voor de aanvallen van dit Monfter zyn

beveiligd (*)• Hier uit is de wonderbaare

Voor*

(*) Vergclyk bladz. 50©,, ij\ het VL Stuk dcczq: Nat^,^

Hiftorie»

^.DSEL. VUL STUK. C 3^
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IV. Voorzienigheid van den Schepper, om 't eene
Afdeel» Schepzel in de Natuur ten nutte van het andere
XXIX
Ho^^FD*

dienen , wederom baarblykelyk»

^TüK. Heer Osbeci^ deedt 'er, op den 8 April

leotsman- vau 't gemelde Jaar, in de groote Oceaan, on-

gevaar drie Graaden benoorden de Linie, eeni-

gen vangen door rniddel van een Nee , 't welk

men als een Totebel in 't Water nederliet,

houdende daar boven een half dooden Haay:

wantjdeLootsmannetjes naar gewoonte by den»

Sïelven komende , werden 'er veelen met hei;

Nee opgehaald. Eenigen daar van nam hy ia

fterke Drank mede , de overigen , gekookt zyn-

de, werden van heni gegeten, zynde ^eer goed

van fmaak.

Deeze Vifch , zegt hy , ziet 'er uit als een

Baars, zynde een Vierendeel van eenEllelang,

in de Kieuwendekzelen hadt dezelve 1 6 Straa-

len, in de Rugvin 3c, waar van de drie voor-

ften ftyf, doch kort: inde Borftvinpen 19, ia

de Buikvinnen 5 , in de Aarsvin 16 , in de

Staartvin 26 Straalen, Het Lyf was op zyde

plat of hooger dan breed ; de Kop van vooren

fteil: de Kaaken byna egaal, met veel kleine

Tand]e$ bezet: de Oogen klein en rood, met

de Kringen beurtlings Goud- en Zilverkleur : de

Rug blaauw, de Buik wit* Voorts waren de

^Cop , Rug en Buik , met zeven donkerblaauwe

Bandeerfelen omgeven, 't welk deezen Vifch

^en fraay aanzien gaf, Schubben hadt hy

klein >
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klein, en zeer vaft zittende aan de Huid, ge. IV.

vonden
XXIY

Juift even zo veel Banden nam de Heer
h^qp^'^

Gronoviüs waar in een Lootsmannetje , door stuk.

den Wel Ed. Heer A. Vosmaer hem vereerd , Lêmman-^

dat de langte van vyf en een half Duim hadt

,

en bruinagtig was met een Goudglans, zynde

uit deMiddellandfche Zee afkomftig. Dit Voor-

werp hadt , voor de Rugvin 9 maar drie kleine

laage Doorntjes ; daar de Tekening , voorgemeld,

zes zeer zigtbaare Doornen agter den Kop heeft.

Vier heeft *er de Heer Hasselqüist geteld ia

de zyne, die in de Middellandfche Zee, naby

•c Eiland Yvika, was gevangen, hebbende de

langte van een Span. Zy volgen aldaar , zegt

hy, de Schepen geduurig, en uit de Rob

werden kleine Vifchjes gehaald , die half ver^

teerd waren.

In dit Voorwerp was de Kleur van den Kop

boven zwart , aan de zyden blaauw : het Lyfom-

ringd met tien Banden, waar van vyf witagtig,

de andere vyf zwartagtig , beurtelings gefchikr.

De witagtige waren boven de Zydftreep blaauw.

De Staart was zwart , op ieder hoek wit ge«

vlakt: de overige Vinnen zwartagtig; de Buik

wit* 't Getal der Straalen van de Rugvin was

98 , waar onder de vier voorften fcherp , als ge-

zegd is ; die der Borflvinnen 20 , der Buikvin-

pen 5; der Aars* en Staartvinnen 16. In een

(*) Aa, Stokholm. IJ SS. Vol. XVIT. p. 7;,

L.DfiïL. VIIL STUK. C 4
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IV. ander Voorwerp , in Sweedtn , zyn de Vineeft
Afdeel, wederom , een weinig anders geteld.

Hoofd-
LiNNiEus merkc aan , dat hec Lootsmannetje

STUK. als een middeKGeflagc zy , tuflclien de Stekel-

Uot^pian' toarfen en Makreekn 3, komende , door zyne Rug-
^

4ooxnen, met de eerftgemeldeawel overeen, docU

daar van verfchiUende dopjr zyne Kieuwendek-

kende Vliezen,

Cs) Stekelbaars met zeven Rtigdoornen en twee,

wfftlndifchêo Doornen voor de Aarsvin.

Deze, Weftindifche werdt in het Kabinet van

den Heer de Geer gevonden. Hy hadc in de.

Rugvin II, in de Borfivinnen 7^ in de Buik-

vinnen 6, ia dp Aarsvia 7 9a ia de Staartvin 16

StraalQD,

Ovatus C4) Stekelbaars met zeven Rugdoornen ^ de eer-

Eyyormigc. j^e neerleggende 9 het Lyf Eyvormig.

Deez;e Ooftindifche Stekelbaars is een lang-

V^erpig Eyvornjig Vifchje, zegt Linn^üs, dat

de Geftalte van dei) Klipyifch (heeft, als zyn*

de platagtig op Zyde. Het heeft op de Kaa-

ken en Lippen ruuvve Tanden, Voor Rog*

vin zyo zeven Doornen , van dezelyen en wan

alkander afgefcheiden , beurtlings naar de

Zydea geftrefet. Van deeze Doornen is d^

€er.

(3) Gafterofteus fpinis Dorfalibtts lèptcm , Spinisqwe dua.

hm ^inte pinnam Analem. Syjf. Nat, X.

(4) Gafterofteus fpinis Dorfalibus feptcm : fumk rccmn-

'ktntt^ Corporc ovato. Syft^ Ifat, X.
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eerfte kleinft, de tweede wat langer. Twee IV.

|lyve Doornen heeft het voor de Aarsvin ,
^^^^

die 17 Straalen heeft ; de Borftvirncrn 16, de ^q^^J^
Buikvinnen 6. In de Rug- en Staartvin zyn stuk,

'er Het verfchilt v^n de overige SrekeU

b.aarfen-i doordien in 't Kieuwenvlies geen dr e

maar zes Straalen zyn. Ook heeft ht tzelve hcc

Beenige Borft-SchUdje niet. 'tSchynt daarom

twyfelagtig, of het ook tot de Lipviflchen {e

brengen zy. De eerfte Rugdoorn legt voor-

waards beftcndig neer
, gelyk in lommige Ma-

Jcreelen*

(j) Stekelbaars met tien Rugdoornen. v.
Pufigitius,

. ^ TiendoornU
Dit is een andere Soort vaq on^e gewoonege.

Stekelbaars, die men van de eerfte onder*

fcheidt door het getal van Doorntjes op de

Rug , welken deeze 'er tien of elf heeft. Hoe-

wel RpisDELETiüs deeze kleiner noemt, zegt

men doch 9 dat het Lyf langer zy. Van de ge»

dagte Doorntjes heeft het beurtelings een naar

de regt?r, een naar de (flinker Zyde hellende.

Ook ontbreekt 'er die Wapeniag , uit drie Plaat-

jes beftaande , op de Zyden aan*

(6) Stekelbaars met dertien Rugdeornen en zes vr.

Baardjes, de Borjlvinnen langer dan bet Lyf. vliegende
*

n/t Baars.
Mep

(5:) paftcrofteus fpinis Dprfalibus dccem. AiiT. Cen. 52.

Syn. %o. S^ec, 97. Faun, Suec, zjj, Pifcis aculeatus mipor.

Wii^L. p. 342. Raj. p. 14;.

(6) Gafterofteus fpinis Dorl^ibus tredecim , Ci^:ris (cnis

,

I.Deel. vulstuk. C 5 pin-
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IV. Men heeft deezeo voorheen tot de Baarfert

Afdebl.
gebragt , en Vliegende Baars geheten. Andere

V^ovD' noemen hem Amboineefche Baars of Amboinee-

sTüK, fchc Vifch , als zynde dezelve van Ambon , ia

bZtT^ Ooflindie , afkomftig. Men geeft 'er aldaar,

^

'
volgens Valenïyisi , den naam van Ikan KaU

koen Sowangbi of Suangi^ dat is Tover-Kalkoen-

Vifch , aan. De Heer Klein noemt hem Pfeu*

dopterus^ als de regte Vliegende Vifch niet zyn-

de en miflchien ook niet veel vliegen kua*

laende.

Een Voorwerp , uit de Verzameling van den

Heer Vosmaer, zefthalfDuim lang zynde, wordt

door den Heer Gronovius omftandig befchree-

ven, Hy vondt in de Rugvin van 't zelve 12,

inde Borftvinnen 14, in de Buikvinnen 6, in

de Aarsvin 9, in de Staartvin 13 Straalen. In

zeker Vifch vanlieeze Soort heeft zyn Ed., bo-

ven ieder Oog, platte neerhangende Baardjes

gezien, die wederzyds Vinswyze getakt waren;

hebbende dezelve ook Ovaalagtige , Vliezige

Kwabbetjes , in plaats van Baardjes , aan de Kieu-

wendekzelen. 't Is een eetbaare Vifch , die

veel voorkomt op 't gedagce Eiland.

(7)

\

plnms Pc^loralibus Corpore longioilbus. Sy/. Nat. X. Perc»

Dorfb moïioptcrygio , Capite cavecnolb , Maxilla fupcriore

ciuïs qaaruor; Cauda fubrotunda utrinque aculeata. Gron.

Muf. II. n. J91. Perca Amboinenüs Nieuhoffii. WiLL,

IM, App. 1. T. 2. 5. KUYSCH. The/. I. p. 39' T. 2. Ü

|. VALENT. Amh. T. 2io, n. no. & T. 213. n, 2t3«
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{7) Stikelbam met vyftten Rugdoornen. IV*
Afdeel.

Deeze , die meede tot de Europifchen be- XXIX»

hoort, is veel grooter dan de gewoone Stekel Hoofd-

baarfen, als wordende wel negen Duim jf twee
*

Handpalnfien lang. Men vangt hem veel in de Spinachia,

Inham der Ooilzee, by Kiel in 't Holfl:einfche,baa!f/^^^^^

alwaar de Ingezetenen hem Steinbicker noemen

,

en de Viffchers van Heiligland, voor de E!ve»

geeven *er den naatn van Erfskruper aan. Schoo-

NEVELD,die hem 't allereerft befchreef ,noem«

de hem ,
lange Zee-Stekelvifcb.

LiNMiEüs heeft deezen onder de Sweedfche

Viffchen niet aangetekend; doch , volgens Grc
Koviüs, worde hy in de Noordzee gevonden*

Men vangtze ook, onder de Garnaalen, in dc

Zuiderzee, *tSchynt ray eenigermaate duifter,

of deeze, dan de drie- of tiendoornige , het On-

derwerp uitmaaken van zekere Viflqhery in

Sweeden, de Skotspiggs-Fifcherey geheten: als

plaats hebbende omtrent zekere Vifchjes, ge-

naamd Skotfpiggi Hornfpigg en Hommansboror ^

die wel in de Binnen-Meiren , doch byfter me.

oigvuldig in Zee gevonden worden, Is waar,

dezelven zouden maar twee en een half Duim
lang zyn ; doch ik weet niet , dat onze kleine

Stekelbaarsjes in de Zee voorkomen* De Stein*

beijjer

(7) Gafterofteus (pinis Dorfalibus quindedm. ART. Gen,

$2. Syn. 81. Muf, Ad. Fr, II. Acu?eatus vel Pungitius ma-
linus longufi. WiLL. p. 340. Raj. p. 145. Aculeatuf mari-

iius major. Jonst. Tab. XLVII. Fig. i.

1. Deel, VIII Stuk.
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IV. beiffer of Steenbyter , waar van Pontoppidans
Afdeel,

fctiryfc , wordt bykans een Elle lang , en is

HooF^'
een fterke Vervolger van de Hommers , zo hy

•TUK. verhaalt.

Stekelbaars- Wac hier van zy , de gedagte VifTchery ge^

Jv^ceden/" fchiedt om de Olie of Thraan , welke de Ste*

kelbaars , dien men in de Sweedfche Zee vangt,

zeer overvloedig uitlevert. De Heer Paftoor

Enwax-L, te Waxholm, heeft, naar zyn fcbry-

ven 9 in drie Uuren drie Skotbooten vol ge-

kreegen , waar van zestig Kannen goede Olie

gekookt zyn,d^ar men de Kan van te Scokholm

voor 2 Dalers 16. Oer, Koperen Munt , verkogt

heeft. Een Koperen Daalder doet ongevaar

een Schelling Hollandfch Geld : zo dat dit een,

taamelyke Winft uitmaakte, van een Vifchje,

dat van geen Vogelen noch ViflTchen wordt ge-

geten, om dat het door zyne Stekels befchut

is voor aanranding*. Zie hier de Omftandighe-

den van deeze Viflchery (^y.

„ De Rytyd van de Stekelbaars is omtrent

,j Simon en Judas, naar de oude Almanak; dik-

5, wils ook veertien Dagen vroeger , en de

„ Vangft duurt tot dat 'er Ys in 't Water

„ kome. Het Net, daar menze mede vangt,

„ moet zo digt zyn , dat 'er naauwlyks een

„ Stuiver door de Maafen kan ; de Steng , daar

toe, moet vier of vyf Ellen lang, en hec

„ Ga.

() Verhand, van de St^kholmf. Ak^d, dtr Weetenfchappen^

TOOI 't Jaar 1753. pag. ^65.
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„ Garen in 't Net vry zyn ; anders zal men 't IV.

„ moeielyk door 't Water kunnen haaien. Men ^^^^k^*

„ vangt den Vifch by het aanbreeken van den hoofd.

5, Dag , doch inzonderheid 's Avonds met Vuur, stuk.

„ *t welk van goed Hout moet zyn , op dac

5> het helder brande en niet knappe. De Vifch

3, legt diestyds als Zand op den Grond in dc

Inhammen der Zee, en aan de Oevers, zo

55 wel op Sceenagtige plaatfen , als daar een

„ Grond is van Zand en Keifel, doch inzon-

derheid daar men Wier heeften Riet. Wan-

„ neer men dan befpeurt , dat hy naar 't Land

„ is gekomen: (want in eene diepte van vyf

5, of zes Ellen kan men hem met het Net niet

ophaalen
:
) zo moe: men zagtelyk in 't ron-

5, de roeijen , tot dat hy van den Grond begint

5, op te ftygen. Men houdt zig met de Boot

„ op ondiepe plaatfen , niet daar het diep is

:

5^ en dan begint ook de Vifch een omgang te

,^ doen , komende het Vuur langs hoe nader.

5, Alsdan houdt iemand met een Stok , dien

3, men in den Grond fteekt, de Boot (lil en

,5de ander, die voor ftaat, voert het Net de

„ loopecde Vifch tegen, onder het Vuur, ea

5, fchept zonder ophouden, zo fchielyk als by

5, kan: want de Vifch begint zich aanftonds te

„ verfpreiden. Als hy 'er, nu , niet genoeg

„ meer van in 't Schepnet krygt; zo vaart men

„ weder een weinig in 't ronde, van die plaats

„ af , en de Vifch volgt op nieuws, by Schoo-

„ len , het Vuur ; zo lang 'er maar één overig

l. De£L. VIII. Stuk, zy
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IV. zy. Tegen de Winter, als het 's Nagfs wjit

Afdeel.
vrieft , en met het afneemen der Maan , is

HooFo' ^^^^^ Viflchery het gunftigfte. Somtyds

STUK. » vaart men ook om Allerheiligen , zo wel in

, heldere als in duiftere Nagten, 's morgens

„ en *s avonds, uit,

oiiedaarvan „ De toebereiding van de Olie gefchiedt al-

„ dus. Men vulc een vaft gemetzeldc Ketel ^

„ tot aan de randen toe , met zodanige Vifchjes»

5, Hoe grooter de Ketel zy , hoe meer Moeite^

5i Hout en Tyd, men befpaart. Dan giet men

3^ daar twee of vier Emmeren Water op; zö

dac men het Water cuflchen den Vifch ziec

,j opryzen : men legt *er Hout en Vuur onder

en zet een Stok overend in de Ketel. Zo

3, dra de Klomp warm wordt , roert men, het

gene in de Ketel is, met den Stok om, tot

9> dat het Water begint te kooken, als wan-

,^ neer de Vifch fmelt , en dan komt 'er boven

op een roode Olie, die men afroomt, en in

een ander Vat doet: roerende vervolgens we*

derom, en de Olie, alsvooren, affcheppen-

. ^, de. Mee deezen arbeid gaat men voort , zo

„ lang zig eenige Olie vertoont, en krygt uit

3, een Ketel , die een Ton groot is , twee of

„ ten minften anderhalve Kan Olie. Indien

men den Vifch nog levend en verfch kookt

,

zo is de Olie zuiver ; doch anders krygt meö

minder Olie en dezelve ftinkt, Üeeze wordt,

ongevaai één of anderhalf Uur, in de Ketel

^, gekookt, en vervolgens neemt men nog de

V :
over-
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overblyvende Bry , welke , doorgezeegen IV,

„ zyade , op het volgende Kookzel gegooten ^J^^^^*

5>

91

wordt; alzo daar nog Olie in is : en dus gaat

„ men voort.

Het gene na het Kooken overblyft , zo

wel nat als droog, moet niet weg gefmeeten

worden : want , behalve dat het* een goed

„ Voedzel voor de Varkens is, kan men het

„ op de Koornlanden of in de Moestuinen ge*

bruiken , daar twee Tobben zo veel doen

als tien Laften verbrande Meft : 't geen wer-

kelyk onderzogt is geworden. Wil men het

„ tot Lok-aas gebruiken, om Voflen , Wolven^

„ Kraaijen en Raaven , daar mede te vangen

;

„ zo legt men de Smeerkoek op eene plaats

in 't Veld , daar men dezelve in 't Voorjaar

„ kan uitfpreiden : dan zal zig een menigte

Roofdieren derwaards verzamelen; want de

„ Reuk , die ons onaangenaam is en tegen ftaat^

ftrekt tot aanlokking van dezelven.

„ Wanneer zo veel Olie is afgefchuimdjdat

men denkt den Ketel omtrent vol te zullen

3, hebben, zo moet men die, zeer voorzigcig,

„ in den Ketel overgieten , ten einde het groen-

ig agtige,'t welk zig op den Bodem gezet heeft,

niet mede loope , maar op den Akker gebragc

„ kan worden. Naderhand wordt deeze Olie

„ ook gekookt , neemende zorgvuldig alle

„ Schuim en Vuil daar af, en gietende weder-

„ om, met gelyke voorzigtigheid , degekook-

„ te Olie, die helder is, over, tot dat men aan

LDiEL. VULSTUK. _ jiet

H00FD#
STUK*
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fV. het groenagtige komt. Dit kan insgelyks
Afdeel.

gebruikt worden , om Leder daar mede te

Hoofd- fmeeren. De zuiver afgegootén Olie worde

STUK. „ in goede digce Vaten , Ankers of Tonnen ^

5, rot haar gebruik bewaard. Verfch en helder

zynde heeft zy geen andere reuk dan Bodm-

99 Oh'e , eö kan derhalve zeer wel in Lampen

j5 gebrand worden, zelfs by Luiden van Ver*

yy mogen. Men zegt dat het in Engeland ieer

3, gebruiklyk zy , Olie van dcezen Vifch te

„ bereiden.

Gefttitc. De Zee- Stekelbaars is vierkant van Lyf en

zeer dun , teer en geheel glad van Huid » die

zwartagtig is op de Rug, aan den Buik geelag-

tig wit; hebbende den Kop fpits, byiië als die

van eeó Snöek , doch dunner van Bek. Hy
heeft aan de Kieuwen twee Vinnen, op *t mid-

den van de Rug éène Vin , die driehoekig is , van

waar, naar de Nek toe , op een ry geplaatft

zyn vyftien Stekels , die een weinig agter-

over hellen , zynde los en niet door een Vlies

te famen gevoegd. Midden aan den Buik heeft

hy twee Stekels, die naar de zyded Van elkan-

der afgekeerd ftaan ; aan de Navel één. De
Staartvin is driehoekig.

Nog uitvoeriger is de Befchryving , welke

door Dr. Lister , uit een Koninglyk Manüfcript,

van deezen Zee Scekelbaars gegeven wordt ().

By Pktiver vindt men hem > onder den naam

V2n

(*) Appsfid. ad Mtk, WilL p. II,
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van Great Prickleback , afgebeeld (*). Klein IV.

noemt hem , gelyk de anderen , Centrifcus. Dee-

ze Soort 5 met vyfcien Stekels op de Rug, merkt Hoof^-

de Heer Gronoviüs aan, onthoudt zig in Zee; stuk,

de drie-Doornige fomtyds ook ; maar de vyfcien-

Doornige is in de Meiren en ftilftaande Poelen

van Zoet Water in de Nederlanden het menig-

vuldigfte Ct)-

rs) Stekelbaars , die aan 't as^terfle mn den .
^iir.

Kop n)ier zaagswys getande Doornen heeft ,

ter langte mn den Buik*

Een Ooflindifch Vifchje, uit de Befchryving

van het Koninglyk Sweedfche Kabinet , wordt

tot dit Geflagt betrokken. Hetzelve heeft in

de Rugvin 16, in de Bordvinnen 20, in de

Buikvinnen 4, in de Aarsvin 8 Straalen. Het

Lyf is Spilrond, een Duimbreed lang: de Kop

groot met ontelbaare rimpels , hebbende van

agteren vier agter-uit fteekende Doornen, die

byna zo lang als de Buik zyn. 'De Straalen van

de Staartvin zyn wegens de kleinte en om dat

dezelve befchadigd was, niet geteld.

(*) Petiver Gazoph. Tab. 51. Fig. 12.

(I) Zoóph. Gron. Fafc. 1. p. 134.

{%) Gafterofteus
,
Capitls pofrico fpinis quaternis (errulatis

longitudine Abdominis. Syjl, Nat. X. Pungitius. Muf, Ad.
Fr. I. p. 74. T. 32. f. 5.

^ # ^

I.DKI.. vni. Stuk, D XXX.
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Afdeel. •^'^^^•^•<^^<^'t'<>'#<>#«t*^'?^^

XXX. XXX. HOOFDSTUK.
Hoofd-
stuk,

jsefcbryvmg mn 't Geflagt der Makreelen,

njoaar in zo de gewoone als de Marsbanker , de

hlaauwe Makreel, Bonet, Thonyn en andere

Zee^FiJJchen. Zonderlinge manier mn Vangft

derzelven.

Viflchen van die Geflagt begryp ik onder

den Naam van Makreelen, die door ee-

nigen derzelven gevoerd wordt. Zy hebben

den Kop lluiiengedrukt en effen : het Kieuwen-

Vlies met zeven Straalcn : het Lyf effen , van

agteren door de Zydftreep gekield : ook dikwils

baflaard-Vinnen naby de Staart.

Kenmerken. De Heer Gronovius geeft voor Kenmerken

op : het Lyf hooger dan breed, ongefchubd,

agterwaards verdunnende en gemeenlyk by de

Staart horizontaal breeder, zo dat het zig als

vierkant vertoont : de Zydftreep is bogtig en

meeflal met Beenige Plaaten geharnafl: : de Kop

hooger dan breed , ongefchubd , weerloos , fpits-

agtig: de beide Kaaken getand: het Kieuwen-

Vlies met Dekzelen gedekt, uitfpanbaar, met

zeven Beentjes wederzyds. 't Getal der Vinnen

zeven of agt : op de Rug één of twee : de Buik*

vinnen onder de Borftvinnen : een enkele Aars-

vin. Sommige Straalen van de Rug- , Buik- en

Aarsvinnen zyn fbmtyds gedoomd. Takagtige

Beentjes, die los zyn van elkander en niet Ste»
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kelig 5 van Penfeelswyze figuur , worden , in IV.

fommigen , agter de Rug- en Aarsvin gevon- ^^^^^^^

den. J^^^-HOOFD-
Zyn Ed. maakt tVree Afdeelirigen in dit Ge- stuïc.

flagt , waar van de eertte is van zodanigen , die soortem

de gemelde baüaard-Vinnen al, de andere van

de genen die dezelven niet hebben. In de eer»

fte Afdeeling zyn by hem twee, in de anderö

vyf Soorten* Getal der Soorten van dit Ge-

flagt , welken Linn^eüs heeft , is agt : waar

van de vier cerften gemelde Vinnen van elkan-

der afge^;onderd, de anderen die fameogegrocid

hebben.

Scomhrüh
(i) Makreel met vyf haflaard-Vinnetiéh

Deeze is 't, die van de Aütheuren Sconiber M^Tcif
öf Scombrus getyteld wordt. Die van Venetië

üoemen hem, nog hedendaags , Scombro , doch

die van Rome Macarèllo , die van Napels Lacer-.

tb 9 van Marfeille Aiiriol , en de Spanjaarden

Caralló^ volgens SALviAitus of Cdvallo volgend

RoNDELEïiüS. Van de Franfchen wórdt hy

Maqtiereau geheten, van de Engelfehen Macd*

rell^vm de Duitfchers Makréll en van de Swed-

den Makrill. In Noorwegen fchynt de naam ,

gelyk by ons , Makreel te zyn^

(i) Scomber Pirinalis quinque. Syft, Ndt, X. Söomber ra„

^lis pinnarum Pe<5toraiium viginri , Dorfaliutn daodeciin.

Faun, Suec. 287. Scoaiber pumulis quinque in extremo Dor-

fc, fplna brevi ad Aniim. Art. Gen, 30, Syn. 48. Spec. óii

Gron. Muj: I. n. 81. Scomber, Will. p. 18J. p.

3oNSr. Tab. XXI. fig. 9, 11.

l.DEEL. VULSTUK, D ^
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I

IV. 55 De Makreel (fchryfc Ponïoppidans
Afdeel.

bekende Zee-Vifch , die ongevaar
XXX
Hoofd- '^^^^^ ^^^^ -^'^^ ''^^^S

'^^^ h^eft fierlyke blaauwe

STUK. ^, en groene ftreepen op zyne gladde Huid;

het Vleefch is, gelyk in de Haringen, week

3, en aangenaam voor de genen, die deszelfs

5, Vettigheid verdraagen kunnen, doch van de

5, Geneesheercn wordt het niet voor het ge-

3, zondfle gehouden , dewyl het moeielyk te

verteeren zou zyn. Wanneer de Vifch in

5, 't Voorjaar eerfl: aankomt is hy raagerll: ,

3, wordende des Zomers langs hoe vetter. De

5, Makreelen zyn onbeftendig en vlugtig van

„ aart, begeevende zig, by groote Schooien,

5, uit den eenen Inham in den anderen , en den

3, Haring verjaagende : weshalve 'er de Vis-

fchers niet veel naar verlangen : want, hoewel

zy dezelven ook, met Hoeken en met Net*

ten , by geheele Booten vol vangen , en de

Vifch, ingezouten zynde, voor een gedeelte

uitgevoerd wordt : zo is zulks doch met de

voordeden van den Haringvangfl: niet te ver-

gelyken.

5)

»9

55

5>

5>

verflindende Niet minder happig en verflindende is de

Makreel dan de Haaijen , waar mede hy ook
aair.

59

55

in dit opzigt overeenkomt, dat hy zeer gre-

tig is naar Menfchen-Vleefch , zettende de

genen die naakt zwemmen , na ; welke heel

fchielyk opgevreten worden , wanneer zy in

„ een

() mmtl bon ^o?ta* IL Th. p. 255-



\

DE MAKREELEN. 53

een School van Makreelen , hoedanig men iv.

hier Stum noemt , vervallen, 't Is niet lang ^f^eeu

„ geleeden , dat men daar van een droevig j^^^'

5, Voorbeeld zag. Zeker Matroos , die met STUK»

5, zyn Schip in de Haven Larkulen lag, te Wa-

3, ter zig begeeven hebbende, om met Zwem-

5, men zig een weinig te verlufligen , raakte

5, fchielyk weg ; waar over zyne Kameraads

5, zig verwonderen, tot dat zy,na verloop van

een of twee Minuuten , zyn Lighaam Bloedig

35 en deerlyk gebeten weder boven zagen ko-

5, men. Men vondt het met Makreelen in me-

3, nigte bezet , die men 'er naauwlyks van af

kon jaagen ; doch het was te laat , en zyn

3, dood zal, zonder twyfel3 zeer Pynlyk ge-

3, weeft zyn.

3, WiLLOüGHBY merkt aan , dat deeze Vifch

3, geene Zwem- of Lugt- blaas onder de Rug

3, heeft (*) 3 't welk zo veel te wonderlyker

3, voorkomt, aangezien dezelve, gelyk wy gezegd

3, hebben 3 zeer hortig en vlug is in *t zwem*

„ men. Ook zegt hy , op 'c Gezag van Pli.

.3 Niüs en Belloi^ius , dat men weleer een

3, GaruUy 't welk zeer gewild was, by de Oos-

3, terfche Volkeren uit de Makreelen bereid-

33 de (t). Aangezien dit Garum de koflbaare

„ Ka.

() Veiica natatoria nobis non comparuit, zegt hy. Dat is.

JVy hebben *er geene Zwemblaas in gevonden. Dit verdiende

nader onderzoek.

(f) Ej? Scombris olim Garum conficiebatur laudatiflimum,

PLIN. Libr. XXI. Cap, g, Gaiiim ex Scombxis & Coliis

I.DEEi. VIII.STViU D 3 apiid
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IV. 5, Kaviaar is , die gemecnlyk vm de Kuit der

• „ Steuren , welke in de Wateren by Afof over.?

Hoofd- vloedig voorkomen 5 gemaakt cq met groote

STUK. „ Onkpften jaarlyks uit Rusland naar Italië ge»

5, voerd wordt : zo is 'c de Vraag of de Kuit

„ van de Makreel, die, gelyk gezegd is, ia

„ de Middellandfche Zee zig toe Kaviaar ge-

„ bruiken laat ; alhier [in Noorwegen] niet tot

,5 het zelfde einde gebruikt zou kunnen wor-

, , den , in plaats van ze weg te werpen , gelyl?

„ zulks dikwils gefchiedt , wanneer de Makreel

„ in overvloed gevangen , ingezouten en evea

5, als Haring gegeten v/ordt

In de Befchryving van Ysland zegt Ahder-

soN , dat de Makreel taamelyk naar een Haring-

gelykt , doch grooter is , zynde gemeenlyk by

de twee Voeten lang. Men hadt hem verze-

kerd , dat deeze Viffchen den Winter door*

brengen in 't Noorden , en 's Voorjaars by Schoo-

ien een To^t doen naar Hitland, gaande langsi

ée Kullen van Schot- en Ierland voort, en dan ^

door de Spaanfche Zee , zig eindelyk in de Mid-

öellandfche werpende: terwyl een ander Smal-

deel, van hun School zig affchei4ende , door

het

apud Byzantinos fïeri Iblere [nunc Dierum intelligo] , refert

Bellonius. WiLL. Fi/c, p. igi.

(*) Dus verre de Heer Pontoppidans y die 'er de nianiet

van bereidinge der Kaviaar byvoegt , welke ik reeds omftan-
dig heb medegedeeld. Zie *t VI. Stuk dezer Nat. Hifioric.

bladz. ssi. Dat de Kuit van andere Viffchen ook gezouten
€n gedroogd worde tot Verfhapering

, blykt in *t voorgaande
VIL Stvk ^ bladz. 19 , en?.
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het Kanaal terug loopt, en zig eerfl aan de En« jv.

gelfche en Franfche , dan aan de Hollaodfche ^p'^^el.

en Franfche Kullen vertoont. Dceze Kolom;,
Ho^y

'^

in July aan Jutland komende , zendt wederom stuk,

een Smaldeel af, 't welk zig in de Ooftzee werpt

;

terwyl het overige, langs de Kuft van Noor-

wegen cn Ysland , Noordwaards terugkeert.

Twee ervarene VifTchers van Heiligland hadden

hem zulks verzekerd.

Niet zeer omftandig is de Heer Gronoviüs Geftaite.

in de befchryving van den Makreel of Makril

,

die , zo zyn Ed. aanmerkt , jaarlyks , in de

Maanden July en Auguftus , in groote menigte,

van de Katwykers , op de Vifchmarkt te Lei-

den gebragt wordt. In ieder der Rugvinnen,

die ver van elkander af ftaan , vondt hy 1 1 Beent-

jes; anderen hadden 'er 12 in gevonden : in de

Borftvinnen 18, anderen 20: in de Buikvinnen

<S, in de Aarsvin 12 : de Staart gevorkt en niet

groot. Het eerfte Beentje van de Aarsvin is

kort en fcherp gedoomd.

Volgens WiLLOüGHBY heeft deeze Vifch de

langte van een Voet en fomtyds van een Elle

:

het Lyf Spilrond, dik en vleezig, doch aan

beide enden fcherp toeloopende. Hy is niet

ongefchubd , gelyk uit de Waarneeming van

Doktor Baster blykt , maar de Schubbetjes <

zyn klein ; byna als die van den Both. In de

Kaaken heeft hy kleine fcherpe Tandjes. De
Maag wordt vol Vifchjes gevonden. Linn^eus

getuigt > dat de Makreel van Gallen * leeft, t Medups

vui.STWE, D4 ge-



56 Beschryvinc vau
gelyk zyn medefoorten en dat hy des na gt

Licht geeve. Een menigte Byhangzels zyn 'er

aan den uitgang van de Maag, even als in de

Kabeljaauwen. Zy zyn niet gemakkelyk ver*

teerbaar, doch de fmaakelykhcid houdt hun ia

agting; hoewel *er, daar men Haring of Salm

heeft, zelden veel werks van gemaakt wordt.

Men vangtze met allerley Aas*

(2) Makreel met zeven baflaard-Vimetjes van

onderen , het Lyf njoederzyds met vier zwarte

Jlreepen getekend.

Schoone Makreel of Bonet wordt deeze van

OsBÊCK getyteld, die hem op zyne Reize naar

Ooftindie, in 'tjaar 1750, waargenomen hadt.

Ik twyfel niet, of het zal de Bonite zyn, van

welken de Franfchen fpreeken; waar mede de

Oceaan , rondom de Kanarifche Eilanden en Ma-

déra, wel tagtig of honderd Mylcn in 't ronde,

als bedekt was of grimmelde , naar de aanteke*

ning van des Marchais. Leguat , die ze ook

op zynen Togt naar Ooflindie in de Atlantifche

Zee 5 bezuiden de Eilanden van Kaap Verde

,

in menigte onder de Dorado's hadt gezien,

geeft 'er de volgende Bcfchryving van.

De Vifch is gemeenlyk drie of vier Voeten

lang, zeer dik en VIcezig , hebbende de Rug

be.

^ (2) Scomber pinnulls inferioribus fcptem, Corpore lïneij

.utrinque quatiior nigris. LOEFL, Scomber pulcher £
Bonct. OsBECK., her, d;.
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bedekt met kleine Schubbetjes, die zo digt aan IV.

elkander fluiten , dat menze naauwlyks kan zien.
XXX

De Kleur is, op de Rug, Leyagtig blaauw, op Hoofd.
fommige plaacfen een weinig naar 't groene trek- stuk.

kende ; aan den Buik Parelgrys , op de Zyden,

naar de Rug toe, langs|hoc bruiner wordende.

Vier geelagcige Streepen , die haaren oorfprong

by den Kop neemen , loopen byna evenwydig

langs het Lyf heen en vereenigen zig by de

Staart , welke nagenoeg de Geltalte heeft van

die van een Makreel. De Oogen zyn groot en

fchril, als Paarlen van Git, die in Zilverkleurige

kringen ftaan. Naby de Staart , op de Rug,

zyn zes kleine vierkante Vinnetjes , niet boven

een Duim hoog, en van onderen vindt men 'er

zeven (f).

De Bonite fpringt tien of twaalf Voeten hoog

uit het Water. Men vangt hem met Harpoe-

ncn of met een Hoek, op dergelyke wyze als

de Dorado's ; want het fchynt dat de een, zo

wel als de andere , vervolgers van de Vliegende

Viflchen zyn. Osbeck heeft in de voorfte Rug-

vin 15, in de agterfte 10, in de Borftvinnen

fi8, in de Buikvinnen 7, in de Aarsvin 14, in

de Staartvin ^6 Straalen waargenomen. Aan
de Kufl: van Vrankryk , tuffchen de Loire en

Garonne, zyn deeze Viflchen , onder den naam
van Germon,zeQr gemeen. Hun Vleefch wordt

gezegd uitmuntende te zyn ; droog , vaft en

voedzaam.

Cs)
(t) ^oyage. Tom. I. p. 22.

I.Deel. Vlii.sxü»;. D 5
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IV; (3) Makreel met agt baJlaard^Fïnnetjes boven
Afdrrl.

^„^^y.^

XXX.
Hoofd- Griekfche naam ©vwog wordt van fom-
STÜK.

migen Tbynnus , van anderen Tbunnus en Ti&m-

Thonyn"'
gefpeld. De Pelamys ^ ook, worde gezegd

de Tbunnus van Aristoxeles tc zyn, Aode*

ren noemen hem Orcynus. De Pelamys is maar

een jonge Tbynnus of Tbonyn» gelyk wy dee-

zen Vifch in navolging van 't Griekfch heeten

;

de Franfchen noemen hem Tbon , de Italiaanea

Tonno en de Engelfchen Tunnyfisb. Hy wordt

ook Spaanfche Makreel getyteld, om dat men

hem meert vangt aan de Kuil van Spanje,

vangft in Eertyds was een vermaarde Thonynen-Vangft
spnnje,

^^^.^
^ ^^^^ Straat van Gibralter , in 't

Gebied des Hertogs van Medina-Sidonia , die

jaarlyks daar van trok wel tagtigduizend Ryks-

daalders; doch door het menigvuldig gebruik

van Zouten Vifch en Haring is die Viffchery ia

verval geraakt. Evenwel heeft zy nog plaats

aan die geheele Kufl: , van Kadix tot aan de

Straat. Men vangt *er, in Mey en Juny , ia

de Baay van Kadix een menigte in groote Fui-

ken,

(i) Seomber pltinulis utrinque o^ko, Syft. Nat. X. Scom-

ber albicans f. Albecor. Osbeck. Iter, 69, Seomber pinnu-»

lis o€to vel novem in ©xtrcmo Dorfo, Sulco ad pinnas Ven-

trales. ART. Gen. 3!, Syrt» 49. Seomber pinnulis novemj,

pinna Dorfi priori plicata , Dentibus planis lanceolatis, Maxü-
ja fuperiore acuta. Loefl. Epifi, Thynnus pinnulis fuperio-

libus novcm, inferioribus offco. Brown. Jam, 4^ i.|Thynnusi

five Thunnus Bellonii. Will. p.:i7(j. Thunniis fiveXhynnu^

5tAjt p, 57' JONST. Tab. III. ff
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ken, die, dood geflagen zynde , na dat het In. iv,

gewand 'er uit gehaald is , aan Mooten gefnee- AfdeeIi,

den, na het wegncemen van de Graat, gerooft
j^^^^

zynde, in Olie gebraden en vervolgens met ver- stuk*

fcheOlie, Peper , Nagelen en L,aurierblacien , in

Tonnetjes gepakt worden. Op deeze wyze toe*

gemaakt , verzendt menze alom , meefl; naar de

Middellandfche Zee, alwaar deeze Vcrfnapering

zelfs meer geagt wordt dan de Kaviaar , die van

Konftantiuopolen komt* Anders worden de Tho-

nynen ook wel maar in vieren gehakt, en gezou-

ten zynde verzonden , om te dienen tot onder-

houd van het Scheepsvolk 'der Galeijen, Men
vangtze ook met Netten in de Oceaan. Oudtyds

heeft men reeds van het inzouten der Pelamides

of jonge Thonynen veel werks gemaakt.

De manier, die men , om deeze Viffchen te vjmgft te

vangen, te Marfeille hedendaags gebruikt,
j^^^^^^^*^

zeer zonderling. Men heeft 'er Netten toe,

genaamd MordragSy die ieder wel drieduizend

Jlyksdaalders in 't Jaar kunnen opbrengen ; wor-

dende de Vifch , gemeenlyk, voor anderhalve

pranfche Stuiver het-Pond verkogt. Deeze Netten

blyven , van 't begin van September af, byna

vier Maanden lang, midden in Zee, met Ankers

wederzyds beveftigd, op de zelfde plaats. De
Touwen, waar van men deeze Netten braait,

5tyn niet dunner , dan van de Netten die ge^

bruikt worden tot den Vangft der Damherten.

Aan zekeren Uithoek wordt bet Net vaft ge-

maakt met een Kabel ^ die van daar omtrent

ï.DsEJL. vulstuk;. CCft
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60 Beschryving van
een Myl ver in Zee uitloopt , hebbende aan 't

end een Fuikswys Net, dat in verfcheide Ka-

mertjes als afgeperkt is , waar van ieder van

vooren open is en van agteren uitloopt in een

naauwer Afdeeling of Zak. Boven de Openin-

gen houdt een Vi(rcher,dag en nagt, de wagt

in zyn Schuitje, en fluit dezelve, zo dra hy be-

fpeurt, dat 'er eenThonyn is ingegaan» Dus

moet de Vifch , daar uit willende , de andere

Opening opzoeken , die hem brengt in een naau-

wer en eindelyk in 'c allernaauwfte Hok , dat

van onderen ook een Net heeft. Zo dra nu

daar in eenige Viflchen beflooten zyn, weetea

de Viflchers hetzelve op te ligten , tot dat het

weinig meer dan een Mans langte onder Water

zy; dan fpringen zy in dien Zak , als in een

foort van Vyver, en haaiende ïhonynen, die

zy aan de Staart grypen , alwaar de Vifch zeer

dun is , daar uit , werpende dezelven in hunne

Schuiten, daar zy van anderen aanftonds, on-

der de Kieuwen , open gefneeden en gegromd

worden. Men vangt 'er fomtyds cenige hon-

derden , ja wel duizend te gelyk ; waar onder

dikwils ook Dolphynen , Zwaardviflchen en

Makreelen zyn : want de Vifch zwemt by Schoo*

len , en , even als de Schaapeu , zo volgt de

een den ander.

Men heeft van ouds reeds opgemerkt , dat

deeze Vifch niet alleen Schoolswyze, maar in

zekere orde zwemt , maakende een Parallelogram

uit , even als SoJdaatcn die in Marfch zyn ; zo

dat



DE MAKREELEN. OI

dat men , ééne Ry tellende , van hun getal ten TV.

naaften by kan oordeelen. Iets dergelyks wordt ^^^eel,

van de Haringen hedendaags verzekerd. In de ^f^^^^

Golf van Tarento werden 'er zo veel gevangen, stux.

dat men het befte van den Vifch , de Buikftuk-

ken naamelyk , Tarentello noemde , en 't ove«

rige, 't welk men voor 't Gemeene Volk over-

liet', Tonnina of Melandrya, De Pelamides of

jonge Thonynen, ingelegd, werden SardcB ge-

heeten,en dienden niet alleen tot Spyze, maar

zyn ook aangepreezen gewceft tegen zulke Wa-

tcrzugt, die uit een gebrek in de Milt ontftaat.

Plinius getuigt, dat de Thonynen fomtyds Grootte,

zo groot V/orden, dat de Staart de breedte van

twee Ellen heeft, en de Vifch een zwaarte van

vyftien Centenaaren. 't Isdan,gelyk Gesnerüs

aanmerkt, zeer ongelooflyk, dat zy maar twee

Jaaren leeven zouden. Meer dan honderd Pon.

den zwaar komen zy dikwils voor. Men heeft

'er aan de Kuft van Cornwall een gekreegen van

zeven Voeten , hebbende de Rob vol Haringjes

of Sprot. Ook wordt my verhaald , dat onlangs

in het Wyker Meir een Thonyn zou gevangen

zyn , die wel tien Voeten lang was.

De Heer Gronovius betrekt tot zyne Soort

van Makreel , die negen Vinnetjes wederzyds aan

de twee- Vinnige Riig^ en een dubbele Stekel aan

de Navel (*) heeft ; niet alleen deeze Soort van

Lm-

(*) Scomber plnnulis utrinque novem in Dorfo dipterygia;

fpiMa duplici ad Anum. Zoóph^L Cr</n, Fafc. I. N. 30;,

h Deel, YHI. Stuk.
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IV. LiNN^üs, maar ook den Léman- f^ifcb vm Va-
Afdeel, lentyn en de Corret der Nederlanderen : als ook

Hoofd welke, in de Algemeene Befchryving dei^

«TUK* Reizen, de Koninglyke Vifeh of Ie Negre ge-

heten wordt , van de Spanjaarden Albacores^

van die der Maldives Talling Talling genaamd

;

onthoudende zig in de Spaanfche, en
, by def

gemelde Eilanden , in de Ooftindifche Zee. Het

Voorwerp , aan zyn Ed. door den Heer Vos-

MAER vereerd, wordt aldus befchreeven.

CtMte. „ De Kop hooger dan breed, van de Rug

5, fchuins afdaalende naar de tip vain de Snoet 2

,5 van vooren fcherpagtig , gantlch ongefchubd,

5, weerloos , effen : de Oogen op zyde nader aaü

deSnoetdan aan 't end derKieuwendekzelen ^

en tegen over de hoekenvan den Bek geplaacfl

:

5, de Kaaken, welker onderlte langft is, fcherp-

agtig; met egaale, zeer kleine fcherpe Taod.

jes; de Kieuwendekzelen rond van omtrek j

^, effen en gÜnfterende. Het Lyf langwerpig,

„ Spilrondagtig , hooger dan breed ^ ongefchubds

de Rug in *t midden naauwlyks verheven^

^, weinig gekield: de Buik niet veel uitfteeken-

3, de aan de Navel : geen Zydftreep zigtbaaf.

Twee Rugvinnen en bovendien negen bas-

taard-Vinnetjes , tuflchen het agterfte van def

^, tweede Rugvin en de Staart. De voorfle Rug-

3, vin ,
tegen over de Borftvinnen ontfpringen-

^, de, laag en gefchraagd door zes ftyve ge-

5, doornde Beennjes , die met een laag Vh'es

^, aan elkander gevoegd zyn: de agterfte, op

.1 't
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't midden van de Rug , hooger , met twaalf IV.

5,
flappe Beentjes. De Borftvinnen , midden ^^'^^^ï'»

3, op deZyden kort agter de Kieuwendekzelen,

Zeiflenvormig en klein* Agter de Navel , die stuk*

55 een weinig nader aan den Kop was ^ dan aan

de Staart, nam zyn Ed. twee fterke beweeg-

lyke Doornen waar : doch Buikvinnen wer-

5, den aan dit Voorwerp niet gevonden. De

^, Aarsvin beftondt , behalve de negen badaard.

55 Vinnetjes, tuflchen dezelve en de Staart ge-

5, plaatft(*), uit elf weerlooze takkige Beentjes*

55 De Staart was zeer gevorkt, met de enden

3, egaal en fpits.

Of nu dit Voorwerp wezentlyk een Thonyn

ware, zou men, dunkt my, mogen twyfelen»

Niet alleen verfchillen de Tellingen der Vinftraa-

len vry veel ; dewyl de voorde Rugvin , voU

gens OsBECK , Loeflïnc en Willoughbï , ins-

gelyks 14 Beentjes hadt: maar van een Groef

aan de Buikvinnen wordt ook niet gewaagd door

onzen Landsgenoot. In de Straalen der Borft-

vinnen, evenwel is insgelyks tuflchen de twee

cerftgemelden een zeer groot verfchil ; dewyl

de een 32 , de ander 21 daar in vondt. Osbeck

heeft negen , en Browne negen boven , agc

baftaard-Vinnetjes onder, by de Staart, daarin

waar*

(*) D7ar uit blykt, dat de benaming, negen Vinnetjes^

•wederzyds , in , aan of op y de tivee-F'wrJge Rug te hebben 7

jiiet eigen is. Beter ware het gezegd: Makreel, die negen

Vinnetjes by de Staart , boven en onder y twee Vinnen op
Rug en een dubbele Stekel gf Doorn aan de Navd hteft^

1. D££L. VIII. Stuk,
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IV. waargenomen. Volgens Willoughby was de
Afdeel, js^^ygi ^1^^^ dan twee derden der langce af van

'c end van de Snoet.
Hoofd-
STUK.

IV,
(4.) Makreel met tien bajlaard - Vinnetjes y de

Corïyia, Zydjlveep geharnafi.

Makreel, die de Zydilreep krom en met Beent'
PI. LXIII. ' j J £

Fig. 3. ge plaatjes geharnajt heejt ^ het Lyf breed en dun,

wordt deeze van, den ouden Heer Gronovius ia-

de Verhandelingen der Koninglyke Akademie

van Upfal in Sweeden
, getyteld. De jonge

Gronovius betrekt daar toe den Salkotoc^ dea

groenen Jfom/2g5-Vifch , en den Dondioe^Yifch;

van alle de welken men de Afbeeldingen vindt

by Valen'Iyn : als ook den Saurus ^ die Zilver-

kleurig is , hebbende de Kieuwendekzelen we-

derzyds met een zwarte Vlak en de Vinnen geel-

agtig , van Browne in de befchryving van Ja*

maika opgetekend (*). Het is zekerlyk de

Guara tereba der Brafiliaanen , die van Ray,

onder den naam van Tracburus^ aldus befchree*

ven woedt.

De Vifch wordt zeven of agt Duimen lang

,

heeft den Kop ftomp, de Oogkringen Goud-

kleur* Iq de Bek zyn zeer kleine Tandjes. De
Staart

(4) Scomber pinnulis decem , linea laterali loricata. 5yy?.

JV^/. X. Scomber linea latcraU curva, tabellis Ofleis loricata,

Corpore lato & tenui. Gron. Upf, 1744.-1750. p.

Guara tereba. Marcgr. Braf. ijz, Trachurus Bralilieniis^

RAJ. Fifc, 93.

(*) ZoóphyL Gron. Fafc, I. N. 308.
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Staarc is gevorkt. Van de Kieuwen af loopt

een Streep naar 't midden van den Vifch ^ die

vervolgens fchuins neergaat en regtuit ftrekt tot

aan de Staart. Deeze laatfte helft van de Streep

is gewapend met haakjes die agterwaards ge-

keerd zyn 5 en wederzyds bekleed met kleine

driehoekige Schubbetjes. De Kleur is, op de

Rug en Zyden, tot aan de Streepen toe, uit

den Glasgroenen blaauwagtig , voor 't overige

witagtig met een Goudglans : de Buikvinnen

zyn wit: de overigen benevens de Staart , Goud-

geel.

In de Befchryving van Seba(*) wordt gemeld,

dat de Aarsvin van deezen Vifch 19 of 20 Straa-

len heeft. Dit komt weinig overeen met de

Tellingen van gedagten Dr. J. Fr. Grokovius?

die ons opgeeft in de Rugvinnen 7, 9, (daar

die van Seba 'er 22 in de agterfte hadt
;
) in

de Borflvinnen 15 , in de Buikvinnen 6, in

de Aarsvin 2, 14, in de Staartvin 20 Beentjes.

Die van Seba hadt 'er 21 in de Borflvinnen.

De meefte overeenkomfl fchynt plaats te heb-

ben in de gedoorndheid van de Zydftreep , en

in de Kleur.

(5) Makreel met geen laflaarcUVinnetjes ^ die

een neerleggende Doorn op de Rug heeft.

De
zie 't III. Deel van Seba. PI. XXVIII, N. ^ . p. 74.

(5 ; Scomber pinnulis nullis
,

fpina Dorfali recumbenüe-

Syft. Nat. X. Scomber Dorfo dipterygio , Ofiiculo fecundo

pinnx Dorfars fecunda: altillimo. Art Cèn. 32. Syn. 51.

Scomber Adfcenfionis. Osbeck her. 295. Glaucus primus

Raj. p. 94- Giaucus primus aut fecundos. WiLL. p. 297,

l.Df.EL. VIII. STUK. E
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IV. De Heer Osbeck heeft deezea aan *c Eiland

A.FDEEL.
i^jff^^^fiQ^ in midden van den Oceaan tus-

XXX
Hoofd- Afrika en Amerika , waargenomen. Ar-

^TUK. T£Di noemt hem Makreel met de Rug twee-

Vinnig y het tweede Beentje van de ag-

terfte Rugvin «eer lang. Ook wil hy, dat hec

de Glaucus van Rondeletiüs zy , door Wil«

LoüGHBY te Rome en Livorno gezien,

DeezeVifch was breed en dun , van Ruitswyze

jSguur; van Kleur op de Rug donkerer 5 aaa

de Zydcn en den Buik Zilveragtig , met drie of

vier bruine Vlakken op ieder Zyde: hebbende

de Schubben klein , de Oogen middelmaatig,

den Bek van binnen blaauw , met byfter kleine

Tandjes. In plaats van eene voorfte Rugvin is

een ry van zeven ftyve Stekels, die zeer kort

zyn en fcherp, (trekkende de ecrfte voorwaards,

de anderen agterwaards, doch door een Vlies

famengevoegd. Het Lyf loopt, agter de Vin-

nen, zeer dun uit, by de Staart, die lang is

en twee hoornen maakt, waar van de tippen

zwart zyn. De naam zou van de Klem: ont-

leend zyn (*).

(O

C*) Glaueus wordt gemeenlyk vertaald Zee-gYom
, grosn-

Agitg: doch het blykt uit dc toepafling van dien naam op

deczen Vifch en op den Blaauwhaay , dat die Kleur donker-

blaauw , naar Arduinfteen trekkende , betekent ; even als de

Kleur is van de Bruinvilïchen. Glauci OcuU wordt gelyk

gefield met c£,fti , dat is blaauwc Oogen. Anderen vertaalea

het Yz«rgraauw. Men mag het derhalve met regt neemen
Toor ccii Kleur , die uit blaauw

, groen en graaaw famenge-

ileld fchynt tc ^yn, doch meeft hellende «aar donkex blaauw.
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(6) Makreel met de Vinnen vereenigd^ een neer- IV.

leggende Rugdoorn ^ de Zydftreep gebarnaft.

Deeze Soort komt, gelyk de eerfte, aan on- ^g^^^j^*

ze Stranden voor, en worde Marshanker gehe- yj

ten» De Engelfchen noemen hem the Horfe. j^Xlnker!

Makrell y die van Cornwall a Scady die van E-

kreford Stöcker , de Duitfchers Mufeken , de

Italiaanen Sauro. Indien het de Tracburus der

Ouden is , wordt hy te Rome FruStura , ia

Vrankryk Gascanel , in Engeland de Moeder vaa

Ansjovis geheten. Volgens Rondeletius noe-

men de Franfchen hem Bafterd - Makreel y vol-

gens PoNïOPPioANs de Nooren Piir.

De Marshanker is veel kleiner dan de Ma-

kreel, doch verfchilt, in Geftalte en LevenS-

wyze, weinig daar van. Hy heeft een zeer

ruuw Kraakbeen, naar een Zaagje gel ykende;

't welk hooger en ruuwer is by de Staart, ea

daarom wordt hy van de Grieken Tracburus ge-

heetcn. Hy is zo dik en rond niet , noch heefc

de Snoet zo fpits als de Makreelen. De Rug

is Hemelfchblaauw, de Buik Zilverkleurig mee

een weinig paarfch , de Kieuwen zwart. De
Oogen zyn groot, de Kaaken ruuw, de Tong

fcherp

{6) Scomber pinnulis unitis , fpina Dorfali rectim-

bente , linea laterali loricata. Syfl, Nat, X. Scomber line^

laterali aculeata
, pinna Ani ofliciilorum triginta. ART. Gen.

31. Syn, 50. Muf, Ad. Fr, I. p. 72. Scómber linei lateralt

fquamus latis pinnata. Chin. Lagerftr. ij, Scomber Trachu-

lus, HASSELc^ Iter, 363. Trachuius, WlLL. p, 2s>o, Raj.

P 92. JoNsT. Tab. XXI. fig. s/

L Deel. VIII. Stuk. E a
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IV. fcherp en de Staarc zeer gevorkt. Zyn Vleefch

Afdeel. . , j a
IS hard en droog,

XXX»
Hoofd- Hx\ssEL(iuiST , die een Vifch van

STUK. deeze Soorc, v/elke te Smyrna gevangen was,

hcefc befchreeven vondc denzelven niet

ongefchubd , gelyk de Ouden van den Tra*

cbiims gezegd hebben ^ maar bekleed met]

zeer kleine Schubbetjes , die beneden de

Zydftreep ovaal v^aren van gedaante. Naar den

Kop toe was de Kleur zwartagtig , boven de

Zydftreep blaauw, daar onder Zilverkleur. AI.

Ie de Vinnen vondt hy wit , behalve de twee-

de Rugvin , welker voorde Beentjes van boven

zwartagtig waren. De Rob was driehoekig,

met tien tot veertien byhangzels aan 't Portier:

de langte een Voet.

In dé voorfte Rugvin werden door zyn Ed.

geteld 8, in de agterfle 32 Beentjes ; in de

Borftvinnen 20 , in de Buikvinnen 6 , in de

Aarsvinnen 3® en 20 in de Staartvin. De Tel*

ling van een dergelyken , die zig bevondt in de

Verzameling der Chineefche VilTchcn van den

Heer Lagerstroom, was hier van een weinig

verfchillende : zo ook die van een Voorwerp, •

dat voorkwam in het Kabinet van zyne Swced-

fche Majefteit.

C7)

(*) Imtücrs 't zal deexe zyn ,
' die in de HoogdmtCcho

Uitgaave van zyn Werk genoemd wordt Sco}nber Gracharus.

Gracharus Au&orum, Want by zulken naam vind ik geen
vifch aangetekend.
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(7) Makreel die de bajlaard Vimutjes vereenigd

heejty de laatjle Straal mn de agterjle Rug*

vin in langte uitmuntende.

In de Afbeeldingen van Jonkston, die door

Artedi worden aangehaald, zie ik die uitniun.

tende langte van hec gemelde Beencje niet : ook

zyn in de figuur van de Amia de baüaard-

Vinnetjes niecvereenigd. Hy wordt hedendaags,

te Rome en Livorno , Leccia geheten* Men
fchynt hem onder de Glaiici geteld te hebben

,

welken de Hollanders Meer-Stichleng , dat is

the Sea-Sticbling of Zee -Stekelbaars noemen,

zegt Charlston ; waar van drie Soorten by

RoNDELETiüs wordcn opgeteld , een groote^

een kleine en een bogtige , dus van wegen de

bogtigheid van de Zydftrccp genaamd. De
groote, dien men in Provence C^&ro//^ noemt,

wordt fomtyds wel drie Ellen lang (*).

De Anüa wordt, volgens VVilloughby, die

hem te Livorno en te Rome heeft gezien, in-

derdaad zeer groot , en is in de voorde Rugvin

met vyf - of zes fterke Doornen , die allen ag-

terwaards g<ekeerd ftaan , gewapend Zyne Ge-

ftalte zweemt naar die van een Salm, met het

Lyf dik, lang en by de Staart vierkantig* De
Rug

C7) Scomber pinnulis unitis , radio ultimo Dorfalis pofte-

rioris longiore. Syft, Nat, X. Scomber Dorfo dipterygio, Oi-

fïculo ultimo pihn^ Dorfalis fecundx prxlongo. ART. Gen^

31. Syn, 51. Amia Salviano. WiLL, p. 290. Glaucus. RAJ»

P.' 9 3. JGNST. Tab. III. f. 6. Tab. I. fig. 11,

CHARLET. Onomaft, p. 12 3-

I.DïïL. VULSTUK. E 3

IV.

Afdeeu

Hoofd-
stuk.

VII.
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IV. Rug is donkerbiaauw, met een flaauwe purper-
Afdkkl.

giQgj . Zydcn is hy paarfchagtiger.

Hüö^D^ De Schubben zyn aan den kleinen kant, de

sxütw. Kaaken ruuw, de Oogen middelmaatig. Inde

voorlle Rugvin waren 5 , in de agterfte 34

Scraalen geteld , in de Borftvinnen 20, in de

Buikvinnen 6, en 21 in de Aarsvin. De Staart

hadt hy zeer gevorkt ^ ontelbaare byhangzcls

vondc men aan 't Portier ; wel over de hon-

derd naamlyk: de Rob was fmal, de Galblaas

hadt de langte van negen Duimen , en de

Zv»?emblaas was uitgeftrekt over de geheele

langte van den Buik, onder de Rug.

VIII. (8) Makreel die de laftaard^ Vinnetjes en de

zcc-m-' Rugvin te famen vereenigd heeft tot ééne

kreci. yi^^

Makreel met ééne enkele Rugvin was deeze,

in de befchryving van het Kabinet zyner Ko-

ninglyk Sweedfche Majefteit , getyteld. Hy
wordt van Sloane genoemd groote Lyvige

Makreel. Het Lyf is zeer plat : de Zydftreep

regt* De Rugvin beftaat uit 40 Straalen , of

daar omtrent : zy begint aan den Kop en loopt

bykans tot aan de Staart, alwaar zy Zaagswy-

*ze getand is , zweemende naar de voorgemelde

bas-

es) Scombcr piunulis pinnaque Dorfali coadunatls in unum,

$y/}. Nat. X. Scomber pinni Dorfali unica. Muf, Ad. Fr,

1. p. 72. Scomber major toiofus, SJLOAN. yam» I* Pr»f. p»

2g, Tsib. h fig» a*



D£ MaKRBSLEN. 7ï

badaard -Vinnetjes* In de Borftvinnen waren IV.

10 , in de Buikvinnen 5 , ia dc Aarsvin 122
^^^^^eu

Straalen. De Staart , die zeer gevorkt was , hcofd-
hadt 'er 20. De Vifch onthoudt zig diep in ^tük.

Zee, waar van de Bynaam is ontleend- Lm-
N^jTs fcheen te twyfelen , of deeze ook het

Lootsmannetje , de Voorlooper of Leidsman

van den Haay zyn mogt.

De Heer Gronoviüs betrekt tot zyne Soort

van Makreel , die de Rugvin enkeld en onge^

doornd , de Zydjlreep effen en niet gebarnafi

heeft (*) 5 zo wel deezen als de Vifch , dien

Browne noemt Cromis die Zilveragtig gemen-

geld is van Kleur, met de Rug- en Aarsvin in

een groefje gedooken , de Staart gegaffeld* De
zyne , die hooger dan breed en vetagtig van

Lyf is 5 heeft den Kop groot als van een Salm,

met zeer kleine Tandjes in de Kaaken , de

Tong ongetand en breed , naar de Keel toe

Beenig ; de Oogen groot en rond. De Rug

loopt tot boven de Navel regt ; en daalt dan

neder naar de Staart toe. De Zydftreep loopt

ageer dc Borftvinnen regt uit , voor dezelven

krom. De Rugvin heeft 53 Beentjes , die in

een groefje ftaan, de Borftvinnen hebben 20,

de Buikvinnen <J, de Aarsvin 24 Straalen» In

de Staart 5 die zeer gevorkt is, zyn de Beent-

jes naauwlyks telbaar, met zeer fcherpe punt*

jes.

(*) Scomber Dorfb m^nopterygio mutico ; Linel ^atetali

|3cvi, haud loricata. ^oöph, Cron. fafc- I. 310.

I.DEÏt. VJiU.STUK, E 4
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jes. De Kleur van het gcheele Lyf , dat met

uicerraaate kleine gladde Schu{?betjes gedekt is

vondc zyn Ed. Zilveragcig ^ met eenig zwart

daar door blinkende op de Rug ; de Rugvin

zvvartagtig , doch aan den zaagswyzen boven-

rand geel getipt.

XXXL HOOFDSTUK.

Befcbryvmg van 't Geflagc der Barbeelen, die

dus H^egens hunne Gebaardbeid genoemd worden:

waar onder de Koning van Haring , zogenaamd.

Wegehs de Gebaardheid van den voornaam-,

ften 5
geeven wy den naam van Barbee-

LEN aan dit Gefiagt ; gelyk Mulliis ook ge-

meenlyk Barbeel vertaald wordt. Artedi heeft-

ze onder de Triglce betrokken gehad.

Kenmerken. ^ De Kenmerken beftaan in , de Kop op Zyde

plat 5 fteil y gefchubd ; het Kieuwenvlies met

drie Straalen : het Lyf met groote Schubben

,

die 'er ligt afgaan, gedekt te hebben. Dit Ge-

flagt verfchilt grootelyks (of allermeefl:) van

dat der Triglae , zegt Gronovius , door den

gefchubden ftompen Kop en de afwezigheid der

gewrichte Beendertjes onder de Borftvinnen.

Soorten. Men vindt 'er drie Soorten van, welker laat-

fte ongebaard is , volgens onzen Autheur y te

weeten.

IV.

Afdeel.

XXX
1"]00FD-

stuk:»

(O
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(i) Barbeel met l^ee Baardja , hetLyf rcod. iv.

Afdeel»
Deeze wordt van de Ouden , in 'c algemeen

, XXXI
Mullus geheeten], of ook Mullus barbatus ^ en Hoofd-

Trigla van de hedendaagfc Italiaanen* De
Duitfchers noemen hem Rotbart en de Franfchen Barbatus,

Rouget: welke laatfte naam zekerlyk afkoöTlUgH^^rng.^
^'"^

is van de fchitterende roode Kleur, die 'er, door

onze Viflchdrs, den naam aan geeven doet vaa

Koning mn Haring \ alzohy, in Geftalte^ vry

veel naar een Haring zweemt , doch by den-

zelven gvootelyks uitmunt en ook zelden ge-

vangen wordt* Om dergelyke reden vindt men

van den Koning van Ruifch, van Voorn en vaa

Afterling ,
gewaagd.

Deeze Vifch , dien men niet alleen in de Mid-

dellandfche en Noordzee , maar ook , zo \

fchynt 5 in andere deelen van den Oceaan ont-

• moet, wordt niet zeer groot. Zelden hebben

zy de zwaarte van twee Ponden, hoewel men

ook van zes Ponden gewaagd vindt, Seneka

fchryft, dat 'er een van vier Pond aan Keizer

Tjberiüs vereerd zou zyn. Het kan dan wel

waar zyn , dat men 'er van een Elle lang vindt^

gelyk RoNDELETicjs wil; doch dat men 'er een

van tagtig Ponden gevangen zou hebben ia

de

(i) Mullus cirris geminls
,

corpore rubro. Syft. Nat. X.

Gen. ï+7. Trigla Capke glabro , cirris geminis in Maxilla

inferiore. ^ART. Gên, 43. Syn. 71. GKO^, Muf, I. N, 5)5*

^oóphyL Gron, Faic. I. N. 2S5. Mullus. WlLL, p. 285.

'Raj. p. 90. Mullus Gelheri
,

qui minox Salnani dicitai*

jONST. Tab. XVII. f, 5.

I. Deel. VIII. Stuk, E 5
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TV de Roode Zee, gelyk Pliniüs wil , is onge-
Afdeel,

looflyi^^

Hoofo*
Ongemeen waren de Barbeelen , oudtyds,

STüK, in agting onder de Romeinen. Men verkogtze

voor zo veel Zilver als zy woogen , en daar van

is nog hedendaags een Spreekwoord in Italië

:

de Barbeel wordt van den genen ^ die hem vangt ^

niet gegeten Zy munten , inderdaad , ia

lekkerheid en brooschheid uit, en hebben daarby

nog die fchoone roode Kleur , welke de Vifch

,

als 'er de Schubben af zyn , behoudt. De
Schubben zyn grooter dan die van den Salm.

Klein drukt zeer wel het byzonder Kenmerk

van deezen Vifch uit, wanneer hy zegt, dat

dezelve twee Baardjes onder de Kin heeft, die

in een groefje van de Onderkaak zig vcrfchuilen.

Indien de genen , die Rat heeft afgebeeld,

ook tot deeze Soort te betrekken zyn , zie ik

niet, om wat reden de Baardjes thans aan de

tip van de Onderkaak gezegd worden te zyn

;

gelyk ik dezelven ,in myn Voorwerp , ook wee.

zentlyk bevind: want de Afbeelding van Ray
heeft onder de Kieuwen twee gevorkte Baard-

jes. Die onze Koning van Haring aan de Kaak

heeft , zyn van langte als de Kop : in de Rug-

vinnen , waar van *er twee zyn , telt men 7

Beentjes in de voorfte en 9 in de agterfte; ia

de Borft- ea Staartvinnen 17, in de Buikvin-

nen 6, in de Aarsvin 7. Aan ieder deczer

laat*

() TJl Triglia non mangia chi^la pjglia.
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batften werdt een Doornagtig Bcenrje gevon- IV. '

den door den Heer Gronoyiüs , die zegt,

dac deeze Vifch menigvuldig is in de Noordzee.
^oofdI

(a) Barbeel met twee Baardjes en geele Stree-

pen overlangs. Surmuietus,
^ ° GrooteBar^

Deeze wordt, van de Franfchcn en de Corn-^^^^'

wallcrs 5 Surmullet geheten , om dat hy dea

gewoonen Barbeel in grootte overtreft. De

laatftgemelde Heer wil , dat het flegts eene

Verfcheidenheid zy van denzelven ; zo wel als

die met de Rugvinnen geel en fcharlaken rood

getekend, van Kleiw. Dit zelfde wordt ook

yan Willoüghby gemeld , ten opzigt van diea

van 14 Duimen lang , welken hy gezien hadt;

daar de kleine of voorgaande Soort de Vinnen

wit en eenigermaate paarfchagtig heeft. Dö
Schubben zyn in deeze dikker en zitten vafter

op 't Lyf*

Men heeft in de Barbeelen een zonderlinge

verandering van Kleuren opgemerkt, wanneer

zy fterven ; 't welk zo zeer niet te verwonde-*

ren is , aangezien de Schubben der VilTchen

doorfchynende zyn en de Kleur alleenlyk plaats

heeft in de Slymagtigheid der Huid cn daarom

moe»

(2) Mullus ciïris geminis , lineis luteis longitudinallbus.

Syfl, Nat, X. Trigla Capite glabro, lineis utrinquc qiiatuoj:

luteis longitudinallbus. Art. Cen. 43. Syn. 71. Mullus ma-
jor nofter & Salviani. Will. p. 215, RAJ. p. 51. Mullus

Major. JONST. Tab. XVII. f. 6.

i.deei-. vui.stvk.
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IV. moeten zy ook, na het affchraapen der Schub»
Afdeêl.

j^gjj ^ hunne roode Kleur behouden.
XXXI.
Hoofd- (3) Barbeel die geen Baardjes heejK
STUK.

in. Trigla met een gladden Kop , die geheel rood

ongebaarde. is en ongebaard , wordt deeze Soort van Arte-

VI getytcld. Men geeft 'er op Maltha , by

welk Eiland dezelve valt, den naam aan van

Re di Trigliay of Koning der Koningen van den

Haring» Evenwel waren de genen , welken

WiLLouGHBY aldaar zag , maar klein , naauw-

lyks een Handpalm lang , veel Buikiger dan de

Barbeden ; waar mede zy , voor 't overige

,

wel ftrookten. 't Is daarom zeer duifter, ge.

lyk hy aanmerkt , wat reden de Viflchers van

dat Eiland hebben , om dezelven Koning te

noemen van de Barbeelen.

In de voorfte Rugvin van deeze Soort , heeft

men gevonden 6, in de agterfte 10 Straalen ea

daar van één gedoomd; in de Borftvinnen 12,

in de Buikvinnen 6 , in de Aarsvin 10 en tweq

Doornagtig; in de Staartvin 20 Straalen,

(s) Mullus imberbis. Syjf. Nat. X. Trigla Capite glabro,

tota rubens , cirris carens. ART. Gen. 43. Syn. 71. Mullus

ianberbis fiye Rex Mullorum. WiLi.. p. z%6, Raj. p. 91»

XXXII. HOOFD-
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^#=<^^^%a^^%a^^^'^#^ IV.

APDEEFi.

XXXII. HOOFDSTUK. xxxir.
Hoofd*

Befcbryving von 't Geflagt der Zkehaanen; stuk,

' njoaar onder de Poon ,
Pyper of Pieper , als

ook onze Knorhaan, de Koekkoek , Zwaluw

m anderen zyn hegreepen^ die men Vliegende

Viflchen noemt.

Den Latynfchen Geflagtnanm Trigla , die

aan den Barbeel gegeven was, om dat

dezelve driemaal 's Jaars voortteelde , vertaal ik

hier met den naam van Zeehaanen. De Ken-

merken beftaan in een geharnafte Kop met ruu-

we ftreepen ; het Kieuwen-Vlies met zeven

Straalen en loflc Vingeren aan de Borftvinnen.

Tuflchen de Bord- en Buikvinnen vondt men

wederzyds twee en fomtyds drie enkelde , Els-

vormige ,
gewrichte Beentjes , die zig neder,

waards ombuigen : in fommige Soorten is een

waare Vin aan de , Borfl:vinnen gehegt , zegt

Gronovtus.

't Getal der Soorten , die zyn Ed. bcfchryfc, soortea.

is maar vier , terwyl Linnjsus 'er agt heeft op-

getekend.

(i) Zeebaan met twee Fingeren , de Snoet i,

Forkagtig, uitgerekt, het Lyfgebarnaji, ^cthtZlt,

Tri*

(i) Trigh Digitis geminis, Roftro furcato elongato , Cor-

pore loricato. Syfi, Nat, X. Trigla Cirris plurimis
, Corpore

0(3:ogono. ART. .G^». 46. Syn, 75. GRON, Muf, 9$^

I.Df.el. VIII. Stuk. , Zoöpkyl.



.^8 Besghryving van

iV. Trigla met veele Baardjes en een agthoekig

Afdeel, Lighaam, wordt deeze van Artedi getyteld.

•^T^^ Cornuta of Lyra altera , dat is andere Soort
Hoofd %

^

«TUK. van Lier , heet hy by de Autheuren, Ook noe-

men fommigen hem Cataphra£iiis\y dat is Ge-

harnafle of Harnasman , onder welken naam hy

by JoHNSTON is afgebeeld Te Rome is de

naam Pefce Capone en Pefce Forca^ tc Marfeille

Malarmat. Het zou de roode Duivels - Vijcb

van Valentyn zyn , volgens Gronoviüs.

Deeze Soort onthoudt zig in de Middelland-

fche Zee , doch komt op fommige plaacfcn meer

dan elders voor. De Vifch vertoont zig , in

de eerfte opflag , agtkantig , doch by naauw-

keurig onderzoek blykt , dat de bovenfte en

onderfte ry van Doornen niet du beid maar

enkeld zyn , en dan is hy flegts zeskantig.

Zyn Geftalte zweemt veel naar die van een

Steur : maar de Kop loopt in twee Hoornen

uit en de Kleur is bleek rood , hebbende de

Oogkringen een Goudglans. In de Rugvin

van deezen zyn geteld 27 , in de Borftvinnen

II, in de Buikvinnen 6, in de Aarsvin 20

,

in de Staartvin 10 en in het Kieuwenvlies 7

Beentjes^ De Buikvinnen zyn gehecht aan

de

^odphyL Gron» Fa{c. I. N. 282. Lyra faltera Rondeletü.

WiLL. p. 283. Raj. p. 89. Cataphraótus. Jonst, Tab.

XXIV. fig. 2.

(*) Door dien Autheur fchynt hy met den Cataphra&us

van SCHONEVELD, welke onder de Cotti behoort, verwar4

te zyn. Zie 't vooig. VII. Stuk, bladz. 191.
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de Borftvinnen: men vindt veele Baardjes aan IV.

de Onderlip : de Bek is Tandeloos. Op den
^^^^^^

Kop heeft hy veele Stekels en aan de Borft- hoofdI

vinnen zyn twee gewrichtc Byhangzels , 't stuk.,

welk hem genoegzaam onderfcheidt van zyne

mede.Soorten.

(a) Zeebaan met drie Fingeren y de Neusgaten
^^^-^^

buisagtig. ^^^P^'-

Deeze is de eerde Soort van Lyra der Au-

theuren, welke de Gcnueezen Orgawze noemen

en de Franfchen Rouget , zo Artedi getuigt*

De Engelfchen van Cornwall geeven 'er den

naam aan van tbe Piper , dat is de Fluitfpecl-

der of Pieper , om dat hy , uit het Water ge-

nomen wordende , een Piepend Geluid maakt,

dat onder de VilTchen zeer ongemeen is, Dea

caam van Lier hebben de Ouden aan deeze

Viffchen gegeven 3 wegens de Vorkagtigheid

van de Snoet. Zy zyn zeer fmaakelyk tot Spy-

zc en zeer gezond.

Zie hier hoe Willoüghby deezen Pieper

befchryft. In een Vifch van vyftien en een

half Duim lang, was de voorde Rugvin, mee

tien Doornen omtuind , van het end der Snoet

vyf Duimen af ; de Kieuw- zo wel als de Buik-

- Vin.

(2) Trigla Digitis ternis , naribus 'tubulofis. Syfi, Nat, X,

.

Trigla roftro longo diacantho , naribus tubulofis. Art. Gen»

ifö. Syn. 74. Lyra prior. WliL. p, 282. RAJ. p, 8^,
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IV. vinnen drie en een vierde, de Aarsvin zeven
Afdeel. Duimen. In de Rugvin waren 1 8 buigzaame
XXXn. Beentjes, in de Kieuwvinnen ieder 12, in de
Hoofd-

, n n , .

STUK. Buikvinnen 6, waar van het eeritefterk gedoomd;

in de Aarsvin 16, waar van insgelyks het eer-

fte Doornagtig, De Beenige Plaat , die den

Kop van boven bedekt , is aan het Agcerhoofd

tweehoornig ; loopende ieder Hoorns in een

fchcrpe Doorn uit. Het Kanaal, op de Rug

ingegroefd , daar de Rugvin uit opgroeit , is

wederzyds met een ruuwe ftreep bepaald, be-

ftaande uit 26 Doornen. Aan de Kieuwen heefc

hy 3 wederzyds , drie Baardjes , als Vingeren.

De Oogen zyn groot en met de gemeene Huid

overtoogen ; de Neusgaten met kleine ronde

Buisjes uitpuilende , gelyk ia de Vogel , die

Koekkoek genoemd wordt. Een weinig hoo-

ger zyn evenwel ook twee andere gaten. De
Kaaken heeft hy meer ruuw dan getand , en

onder zo wel als boven in de Bek, twee oneffen

Knobbeltjes. De Zwemblaas is by uitftek groot

en niet van één gefcheiden : de Lever klein.

In de Rob werden Krabbetjes gevonden. De
langde Beentjes der Kieuwvinnen ftrekten zig

vier en een half Duim uit : op ieder Zyde

werden geteld 70 Stippen. De Staart van

den Vifch was rood , gelyk ook het midden

van de Rug: de Buik, Buikvinnen en Zyden,

waren wit.

(3)



Ir

(3) Zeebaan met drie Vingeren ^ die op de Rug fV.

roode en zwarte Vlakken heeft.
Afdbec;

XXXÏL

Gevlakte, met een tweedoornige Snoet, en stuk/
twee Stekels aan ieder Oog , hadt Artedi m.

deezen getyteld. Het is de Koekkoek- Vijcb y^^±^^\

genaamd graauwe Gurnard óet Gojfnwalleren

,

anders ook Gournet of Gournard getyteld. De
ecrftgemelde naam zou van het Geluid , dat hy

met de Netten gevangen wordende maakt ^ af»

komftig zyn^ en de andere mooglyk van zya

Knorren, weshalven hem de onzen Knorhaan

ijoemen. Het zoude eigentlyk Korhaan moeten

zyn; dewyl het Geluid , dat hy geeft, meefl:

overeenkomt met Korren , Kirren , öf met het

Woord Curre , zo Willoüghby aantekent.

„ Men vindt deeze Soort by geval onder

de Knorhaanen , die men by duizenden in de

„ Zomer vangt en te Leiden ter Markt brengt,

^, alwaar zy gegeten worden van de arme Men-

„ fchcn (*)." Dus worden zy ondèrfcheidca

van dc Knorhaanen , die de voorigc Soort zyn

zouden, van welken elders wederom de Heer

Gronoviüs , onder de Nederlandfche Viflchen ,

|ëen gewag maakt ; noemende deeze derde

I Soort ^

f3) Trigla Digitis térnis Dorfb niaculis higris rubrlsque.

Syfl, Nat: X. Trigla varia Roftro diacantho^ Aculeis gemiiiis

ad utrumque Oculum. Art. Gen, 46. Syn.j^, GRON.
li n. lox. Gomatus five Gurnardus grifcus, Will. p. zju
Biiij. p U.

(*) Uitgezogte VtrhanA, \, DÉSL. bladz. ijo, 32^%

I. DwtL. Vin. Stuk. F
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ïV. Soort , in 't byzonder ^ Knorhaan (*) . By dea
Afdeel, ^^^^ Baster heet dezelve Poon (f). Thans

^i^oFD S^^^^ ^^^^ GRor^oviüs eeo Soort op van

«TUK. Triglci , de Rug aan de Finnen gekield en

ruuw heeft 9 de Zydjtreep oneffen ^ hopende dub*

leid uit in de geknotte Staart: de Borjhinnen wit^

ügtig Tot deeze betrekt zyn Ed, de ge-

melde van Artedi , welke de graauws Gilt-^

nard is der Engelfchen en onze Knorhaan.

Deeze komt menigvuldig voorbaan de Kuften

der Zuidelykc declen van Groot- Brittannie. Hy
heeft , gelyk de meeften van die Geflagt , den

Kop groot , met Beenige Plaaten gedekt , doch

niet zo Doornagtig als de anderen:, de Snoet

is tweehoornig, de Bek wyd ,met kleine Tand.

jes aan de Kaaken , 't Gehemelte en de Tong,

bezet: de Oogen zyn groot met Zilverklearige

kringen. Het Lyf wordt , van den Kop af

,

allengs fmaller. De Zydftreep is verhevener

en ruuwer dan in de andere Soorten, Op de

Rug is de Kleur donker groen , met zwarte

Vlakken fomtyds , met geele of wicagtige Stip-

pen altoos gcfprenkeld.

/ (4)

() Helvetica . Pbyf, Math, MeL Vol. IV. p. 26

(t) Natuurkund, Uitfpanningen. I. DEEL , bladz.

De Schubben d^ar van, zyn, by Hena ,
weinig grooter daa

4ie van de Schaden.

(I) Trigla dorfo ad pinnas carinam fcabro linea laterali

afpcra: in cxada tnincata bifida: pinnis pcótonlibus albefceH-

tibus, Zoöph. CrM» FaTc. I. N, z%s^
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(^4) Zeebaan met drie Fingeren en de Zydftreep IV,

ongedoornd.
'

^

xxxri.

Dit is de Koekkoek der Autheurcn , aldus gc- yooFo-

naamd, of Tvcgens de Buisagtige Neusgaten,

of wegens zyn Geluid. Het een en andere heeft Cucuiut^

, , , j Koekkoek,
hy met de voorgaandcn gemeen , en ny wordt

ook, om dezelfde reden als zy. Lier geheten.

Zelfs merkt de Heer Gronoviüs hem aan ala

een Verfcheidenheid van onze Knorhaanen , en

betrekt 'er toe den gefireepten Gurnard der En-

gelfchcn, daar Ra y de Afbeelding van gegeven

heeft (*). In de tellingen der Vinftraalen , in*

derdaad, tuflchen de derde, viefde, vyfde

en zesde Soorten van dit Geflagt , zeer weinig

verfchil. In de voorfte Rugvin van deeze wa*

ren 9, in de agterftc 16 of 17 , in de Borft-

vinnea 10 of 11, in de Buikvinnen 6 ^ in de

Aarsvin 15 of 16, en in die v^n de Staart 13

Beentjes. GuoNovius heeft 'er , in onze Knor-

haanen, geteld, in de Rugvinnen 8, 18, inde

Borftvinnen 10, in de Buikvinnen 6 , in de

Aarsvin 17, en 15 in de Staartvin.

Deeze, dien men in Vrankryk Morrude^ in Kaapfcie.

Engeland de roode Knorhaan of Rotcbet noemt, p^- lxhu

wordt

(+) Ti^igla Digitis ternis^ linea latcrali mutlca. Syjf. NaS^

X. Trif^a ton rubens , Roftro parum bicorni
,
Qperculis Bsan-

chiarum . ftriatis . ART. Gen, 4^. Syn! 74. Cuciilus. WiLh^
p. 28 1. Ka^. p. 89,

(*) Pïfc, rarior, CornwalltA. N. ir. fDeézc Autheiar on- .

deifcheidt dejizelren uitdtukkclyk van den roodea Knox*»

haan.

I.DXEL, VIlI.STOii, F ^
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IV. wordt aldaar f wegens de voorgemelde Eigeif-»

Afdkeu
fchappen , onder de befte Viffchen voor deo

VYTn
Hoofd- Tafel gerekend (> Men vindt hem niet al-

•TUK. leen daar, maar ook in de Middellandfche Zee

en in de Oceaan , volgens LiNNiEtJs. Ik heb

,

derhalve, uit de meergemelde Verzameling van

den Heer Profeflbr J. Bürmanmüs , hier de Af-

^^^^^^4"* "^^^^^^^8 ingevoegd van een Kaapfchen Vifch

,

die tot dit Geflagt behoort. Dezelve is , voN

gecs de Tekening, geheel rood , behalve aan

den Buik , die witagtig is. De Vinnen zyn

bleek-geel , uitgenomen de Borftvinnen , welker

^ Kleur is groenagtig, aan 'eend blaauw, en aan

de ééne zyde met een zwartagcige Vlak , die

met witagtige plekjes is gefprcnkeld. Men ziet

daar in duidelyk , dat de Snoet een weinig twee-

hoornig is en dat de Kieuwendekzelen geftreepc

zyn : gelyk Artedi van deeze Soort getuigt.

Lucerna
Zeebaan met drie Vingeren ^ den Bek eeni-

Poon» germaate gevorkt^ de Zydjtreep aan de Staart

in tweeën verdeeld»

Deeze wordt alleenlyk door de ongedoornd-

heid van de Zydftreep en de breede zwartagtigc

Borft^

() A aofbis intcr Itutiilïmos Pifccs habetur. Will. p.

a«2.

(5) Tiigla Dlgitis ternis , Roflro fabbifido , Hnca lateralt

ad Caudam bifida. Sy/?. Nat. X. Trigla Roftro parum bifido,

llae^ laterali ad Caudam bifutca. Art. Gm. 45. Syn, 75.

CïROif. Muf, I. n. 100. Luccrna feu MIlvus. Ge SN. p. 4,^9-

Z.uceca« VeoetQittm. WiJLi.» p. zzi, Raj. p. si>



1D£ Zeshaahen.
Borftvinnen , van de voorgaauJe of liever IV*

van de derde Soort onderfcheidcn door den

Heer Gronoviüs (*). De Ouden noemden Joo^"*
hem Müms of Lucerna ; welke ccrfte naam iTuit,

daar van afkomftig fchynt te zyn , dat

zyne Borftvinnen zig gelyk de Vlerken van

een Kuikendief of Wouw vcrcoonen , of dat

hy zelfs , uit het Water fpricgende , daar me-

de, een end wegs , in de Lugt zweeft. Lucerna

zal hy zekerlyk genoemd zyn , om dat zyn

Gehemelte en Tong , in roodheid , byna het

fchoonfte Vermiljoen overtreffen , geevende

by nagt een Vuurig Licht, als een Kaars of

Fakkel. Men noemt hem te Napels en op

Sicilië Cocco ^ in Liguric Organoy te Marfeillcj

Qalline.

Volgens de aangehaalde Soort van Artedi

zou deeze fchynen onze Poon te zyn (f), die

fjders genoemd wordt Zee- of Knorhaan (4.),

komende menigvuldig in de Noordzee voor.

Weinig verfchillen de Tellingen der Vinftraa*

len , met die der voorgaanden. De Staart i»

zo gevorkt niet, als die vanj den Koekkoek,

20 even bcfchreeven. Willoüghby hadt 'er

tc Genua gezien , welker Kieuwvinnen, aan de

ze-

(*) Trïgla dorfb ad f^nnaf carlnato fcabro ; linca lateraJi

Ixvi in caada trunctta bifida ; pinnis pcé^oralibus amplii nj[«

gricantibus. ZoóphyL Gron, Fafc. I. N. 284.

ft) Uitgez. Verhand. I. D. bl. lyo.

(i) A^. Heh, Tom. IV. p. 265,

I.DüEL. VIII. STIMC. F 3
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IV. zevende of agtfte Straal, niet ver van den Wor*
Afdeel,

j-^j ^
r^^^^

fraaije zwarte en veele andere
XXXIl.

{^-i^jj^j^j-e blaauwe Vlakken , verfierd waren: 't

fXüK, welk zeer nasr de Tekening van den gemelden

Kaapfchcn zweemt.

vr* (6) Zeebaan met drie Vingeren^ de iZydjlreep
Hirundo,

'

zv/akiw. gedoomd.

De Heer Gronovius oordeelt , dat deeze ook

tot de voorgaande Soort le betrekken zy , niet-

tegenftaande dc gcdoorndheid van de Zydftrcep.

Sommigen hebben deezeo Corms of Raaf, an-

deren Hirundo of Zwaluw geheten. De Engel-

fchen, iti Cornwall, noemen hem Tubfish , en

die van RomQ Capone ^ wegens de grootheid

van zyn Kop. Klein tytelt hem Coryfiion^

die dik van Buik is, hebbende den Kop enkeld

en getand ; behalve de Vlerken twee Keelvin-

nen , met aanhangzcls van drie Vingeren ; een

Buikvin die lang is . en twee Rugvinnen.

*t 1$ een gemeene Vifch in de Wcfter-^Oceaan,

die van de Noordfche Volkeren Knorhaan ea

Knoding , ook fomtyds , naar *t fchynt , wel

Vliegende Vifch geheten wordt. Die Soort

zou dat Vifchje kunnen zyn,, waar van men

ge-

(ó) Trigla digltis terni?, linca laterali aculcata, Syfi. Nat»

X. Trigla Capice aculesto
, appendicibus utrinquc tribus ad

pinnas Peótorales. Art. Gen. 44. Syn, 73. Faun, Suec. 28 1.

//, J4^eJfgotb, p. 175. Hirundo. Wll-L. p, zso, RAJ, p. SS*

Tab. XVII. f. $,
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getuigt , dat het , uit het Water gehaald wor- ly.

dende met den Hengel , bromt en fnorkt: want ^föeel;

dc Vifeh 5 in Noorwegen Rsinald genaamd , doet

zulks wel een half Uur lang ^ daar na. Van stuk.*

deezen Knurrbahn was aan den Heer PontofpI'-

t>km berigt , dat die een half Elle lang zy,

met een Kop als van een Snoek , hebbende

het Lyf rond, met een fcherpe Huid overtoo-

gen ; zodanig dat men daar mede Metaal ea

Hout kan polyften , even als mee Haaijen-

Vel Het Vifcbje , genaamd AasUarMiot,

op Sundmoer gevangen , was een Vierendeel

Elle lang , en van Kleur bruin cin witagtig.

Mooglyk zal die een andere Soort van Zeehaa-

nen zyn gewecft.

LiHN^üt geeft van den Sweedfchen Knor-

haan de volgende Befchryving. Dezelve heeft,

zegt zyn Ed* den Kop vierkant, Afchgraauw, 1

met ruuwe flippen op verfchillcnde wyze ge*

ftreept : de Bovenlip uitgcrand , van boven

glad , wederzyds met drie Doornen gewapend,

waar van de voorfte langft is : het Ooghol aan

de bovenkant weg , de Kringen blaauw : drie

Baardjes tuflchen de Buik- en Borftvinnen , die

geknot , egaal , gewricht , korter dan dc on-

derften zyn en krom worden als zy van het Lyf

afgaan. De Buik is Zilverkleur ; de Rug Afch-.

graauw

(*) mmi hon3go?ta. ir. Th. p. 244.

I, VIII. STUK» F 4
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IV. graauw : de Zyden beneden de Zyddreep m^t

Afdeel,
j^jgj^g witagtige en bleekroode Vlakjes be-

Hoofd' fprengd ; boven die ftrcep met groenagtig witte

sTüjc, Stippen. De Zydftreep i^ ruuw
, wegens Bcen-

• agtige punten die uitftecken , en witagtig. Hec

Kieuwen-Vlies heeft zeven Straalen. De Zwem-

tlaas heeft van vooren twee Kwabben. Ge-

vangen zynde maakt dit Vifchje een gemor m
de ]^uik , en trilt als het fterfc.

Volgens dc Tellingen in Swecdcn hadt deez^e

1b de voorde Rugvin 7, in de agterfic 19, in

de-^rftvinnen 9, in de Buikvinnen 6, in diC

Aarsviö 18 en in dc Staartvin 11 Straalen.

VIT. (7) Zeebaan met vier Vingeren^

96flyidir:hc,

Deeze Soort van Zeehaan , in de Indifchc

Zee gevangen , heeft het Lyf effen of onge-

doornd, Spilrondagtig en Zilverkleur: de Neu$

pf Snoet uitfteekende en effen; den Bek van

binnen ruuw : de voorftc Dekzelcn geund , de

Borftvinnen Zeiflenvormig.

In dc voprfle Rugvin van deeze waren 7

Straalen, v^n welken één gedoomd, in de ag-

terfic 16, in de Borftvinnen 18', in de Buik-

vinnen 6, in de Aarsvin 17 en in de Staartvin

]|8 ?traalcn.

f^) Itlg^a Dlgiti? ^uatcrnls. 5^^^ Nat, X.
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(8) Zeebaan met twintig gepalmde Vingeren.

By de Autheuren heet deczc Vifch Milvus
hJ^p^JJI

pf de Kuikendief, hoewel fommigen hem ook stuk.

; de Zwaluw heeten. Hy heeft, inderdaad, in
^^Y/JL*x

zyn Geftalce of Gelaat en Houding iets, *t viicgendt

nvelk naar gcdagten I^Loofvpgel zweemt: we$.
pi.i^xiir.

halve hem ook die van Maltha en Sicilië ^'S* ^*

jfalcone noemen , de Spaanfchcn Volador. By

de Zeeraarendcn , in 't algemeen , is hy bekend

pnder den naam van Vliegende Vifch , in

£ngelfch Flying fisb , in *t franfch FoiJJon

Jant.

Deeze is , volgens het getuigenis der Schry-

yeren de grootfte, en, zo het my toefchyst,

de gemeende onder de Vliegende Viflchen , die

zig niet alleen in de Middellandfche Zee , maar

ook in de Opeaan , tuflchen de Keerkringen

,

zo van 4e Ooit- ^Is Wcftindiën en voornaa-

melyk omftreeks de Kaapudcr Goede Hope ont-

houden. Aldaar ziet menze by geheelc Schoo-

ien , van honderden of , zo fommigen getui'»

gen , wel van duizend tc gelyk , boven het

Water zweeven. Dit vliegen , egter , duurc

niet lang, want hunne Wieken droog wordende

begeeven zy zig weer tc Water. Zy komen

ia«

(%) Trlgla dlgltis vicfnis pj^Innatis, S^yfi, N^t, X. Triglfl»

Capitc parum aculcato , fpinnula iïngulari ad pinnas Pe(a:ora.

les. Art. Gen, 44. Syn. 73. Gron. Mu/. I. n. ioa,

ZoQuhyl. Grm, Fafc. I. N. Milvus^ WlLJ-. p. 281»
ïwAj. p. gp. JONST. Tab. XVII. Pig. 12.

|..DjfciX, VUL STV^, F J
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IV. inzonderheid by nagc, dikwils op de Schepen
Afdébl. neerftryken en verftrekkcn dan tot Spyze.

lloo™*
gemelde Eilanden 5 in de Middelland-

'iTuk. fche Zee , vindt menze zelfs te koop , zo

Vliegmdt WILLOUGHBY gCtUlgt.

'^M^ j gene, dien hy befchryft, was drie rier*

.v r den van een Voet lang en die , welken de

Heer Gronoviüs zo omftandig aflchecfte

,

hadt de langte van een Voet. Ook getuigt

CHARLttToN , dat zy nooit de grootte van an-

derhalf Voet te boven gaan. De vliegende

Vifch , dien ik gedroogd heb, volnaaalaelyk

met dc nevensgaande Afbeelding overeenkom-

llig ; is juift anderhalven Rynlandfchen Voet

lang, met eene dikte van drié Duimen: zyne

Borftvinnen of Vlerken zyn tien'Puimen lang

cn vyf Duimen breed. Zyn Kop heeft van

agteren vier fterke ftyve fpitfe Uitftekken,

waar van flegts twee in de Afbeelding zig ver-

toonen; dewyl de andere, om laag zittende,

door de Vlerken bedekt worden

Dc figuur van 't Lyf is langwerpig Spilrond,

naar agteren fpits loopende , met den Kop

breed, plat en tulTchen de Oogen hol^ zynde

(*) Veel verfchilt önze Afbeelding, naar 't Leven gemaakt.

Vin die welke men vindt in 't Werk van Watson , zynde

de Zee-Zwaluw van Salvianüs , onvolkomen , met een
platte Staart cnr. en verkeerd aangehaald , bladz. ipi ; als

ook van die, welke in *t Werk van Bradley
, genaamd

"^y^S* Verhand, van de Werken der Natuur
,

op PiAAT
VIII. gebiagt is , en den anderen Vliegende Vifch of Zee*

Zwaluw {ExQSQstus) fchynt te willen aanduiden.
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gedekt met een Beenige Schulp , van verfcheU iv,

derley Kleuren , geelagcig blaauw en don< Afdeel.

ker paarfch. Het gcheele Lyf i» bedekt met

harde, ruuwe Schubben, waar van ieder in 't stuk.

midden hoog op loopt, maakende dus elke ry ^a^gindi

ZO veelc evenvvydige Streepen , van den Kop

tot aan de Staart ftxekkende. De Kieuwcndek-

zeis hebben , gelyk de Kop van agteren , ieder

een fterken ftyven Doorn. Op de Rug was de

Kleur bruin , aan den Buik Zilveragtig. De
Vlerken waren donker Olyfkleur , hier en daar

ract blaauvvagtige ftreepjcs en vlakken gete-

kend.

Dat de Beentjes der Borftvinnen en der Buik-

vinnen niet getakt zyn , onderfcheidt deezea

genoegzaam van de Koekkoeken en Zee-Zw:i.

luwen , zo 'Willoüghby aanmerkt. Hy vondt

in dezelven 27 of 28 Beentjes , waar van de

vier voorftcn kort, de vyftien volgende lang,

en de overigen weder kort waren , en voor

dezelven ging een Vinnetje van 6 Straalcn, Ia

de Vlerken van den mynen tel ik ruim 20 Beent,

jcs; 't welk byna overeenkomt met de Ken-

merken, die onze Autheur opgeeft. De Heer

Gronoviüs hadt 'er 19 gevonden in de Wieken

van het Voorwerp dat hy befchryft, 'twelk ia

de voorfte Rugvin 6, in de agterfte 8 Straalen,

in de Buikvinnen 5, in de Aarsvin 6 en 18

Beentjes in de Staartvin hadt; alles weinig ver* .

fchillende met de Telling van Willoüghby,

i.dkel, vulstuk, XXXIII^
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IV. ^#-<>#«4>'*^<^#4>#'^#«>'#«^
AfdeeU

XXXIII. XXXIII. HOOFDSTUK.
Hoofd-
stuk. Bijcbryving van 't Geflagt der Meirslangen,

maarin di Hoogkyker, Bermtje, Grondel en

Modderkruiper, bebooren.

Ntain»

Kenmerken.

ï.

èloogkyker»

11. LXIV.

In de Vierde Rang der ViflTchen, welken Buik-

pooïEJi genoemd worden , om dac de Buik-

vinnen agterlyker dan onder de Borftvinnen zyn

geplaatft , voeren die van het eerde Geflagc

den naam van Cobüisy welken wy Meirslang

vertaaien, om dac *er onder zyn, die dus ge-

Doemd worden. De Griekfche benaaming

fchynt daar van afkomftig te zyn, dat zy naar

Grondels gelyken (>
De Kenmerken , behalven die van den gc^

melden Rang , beftaan in de Oogen te hebben

io het bovenfte van den Kop : het Kieuwen-

Vlies met vier tot zes Straalen ; de Dekzels

van onderen geflooten : het Lyf byna Rolrond

of weinig naar de Staart verdunnende.

•t Getal der Soorten is vier, waar onder de

Heer Linn-seüs ook den Ambkps of Hoogkyker

begrypt*

(i) Meirjlang met den Kop ongewapend^ van

boven plat , de Oogen uitpuilende.

Een

(*} zie 't Yoorg. Stuk, bladt. 2So.

(i) Cobitis Capite inermi deprelTo , Oculis promintinf,

S'jfi> Nat. X. Gca. 14.9. Anableps. ART. Gen.zs. Anableps.

Gron. Muf. I. N. 32. T. I. f. I, a,, 3. Si». Thef. Vol.

III. p. ioj>. Tab, XXXIV. f. 7.
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Een Surinaamfche Vifch , die in 't Kabinet IV.

van Seba gevonden wordt, heeft den bynaam

van Jnableps of Hoogkyker aan deeze Soort
"^oofdI

gegeven , wegens het zonderling uitpuilen zy- stuk»

ner Oogen. Hier uit fchynt Artedi zig ver-

beeld te hebben , dat deeze Vifch weezentlyk

naar om hoog keek; doch by het onderzoeken

der Oogen heeft men geoordeeld , dat' hy zelfs

niet in ftaat is om opwaardi te kunnen zien:

des zo wel hier als elders het Spreekwoord

waar bevonden wordt: dat Schyn bedriegt.

Een andere byzonderheid , welke die Schep-

zei decdt uitmunten , was een lang Buisje, dat

by de Navel agterwaards uitftak , en de plaats

l^heen te bekleeden van de Aarsvia , die zig , ia

de Afbeeldingen van den Heer Gronoviüs, zon-

der zulk een Buisje vertoont. Men heeft getwy-

feld, of hetzelve voor een Voortteelings-Lid,

dan voor een Doorn of Stekel aan de AarSvin ,

gelyk vcele Viflchen hebben, te houden ware.

Gemelde Heer heldert thans deeze duifterheid

ecnigermaate op , wanneer hy zegt , dat in ver-

fchillende Onderwerpen de Aarsvin van ver-

fchillend maakzel zy ; nu eens de gedaante hetn

bende van een gedraalde Vin , jnet negen ftom*

pe Beentjes; nu eens uitloopende in een tak-

kige Buis, welke in eenigen vergezeld gaat met

een klein Vinnetje, in anderen op zig zelf al-

leen voorkomt

De

(*) ZoöpkyL Gron, Fafc* X. N. 3^0. p, 117.
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"IV^ De Geftalte vap^ den Hoogkyker, (die even-

Afdeeu y^Qi 'dcezqn naam ' behoudt,) is langwerpig

HooFD^*
rond i van vooren ^op den Kop, platagtig, "met

STUK. Schubben gedekt tot over de Kieuwendckzclen.

De Lippen zyn ongefchubd , mee fcherpe

Tandjes, en het Vlies, dat dezelven vereenigt,

maakt zekere plooijcn in de hoeken van den

Bek. De Rug is bruinagtig zv^^art ; de Buik

uit den witten geel ; de Zydcn ieder met vier

zwartagtige Streepen , overlangs , getekend

;

doch de geftippelde Zydftreep ontbreekt. De
Oogcn gelyken naar geel blinkende bolletjes y

en zitten als buiten op den Kop. Het Kieu-

wen-Vlies heeft zes Straalen. Onder de Vin»

nen , die bruin zyn , heeft de Rugvin , die en-

keld is en digt by de Staart geplaatft, maar 7

Beentjes, gelyk ook de Buikvin, de Aarsvia

9 , de Borftvinnen 22. In de Staartvin , die

rond van omtrek is , fchynen zy niet geteld te

zyn^

(2) Meirjlang met zes Baardjes aan den Beky

l^arhatuU den Kop teerloos en famen^edrukt.

Geheel gladde gevlakte Cobitis , die het Lyf

Spilrondagti^ hefeft, hadt Artedi deezen gety-

tcld , die van de Autheuren gebaarde Rivier-

Co.

(2) Cobitis cirris Gris fex, Capite inermi comprcfTo. Syjt,

ffat. X. Cobilis tota glabra maculofa , Corpore fubtcreti.

/ ART. Gtn. 2. S)n» 2. Fauh, Suec, 332-* Cobitis Fliiviatilis

ajarbauila, WlJLL. p. z6s, RAJ. p. JONST. Tab. XXVI^
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Cobitis , en van de Duitfchers Grimdel of Gruend- ' iv.

if/7g; maar ook Smerle en Smerling genoemd -^^^^-^^^

worde. Byde Engelfchcn is hy bekend onder ^f^^^
den naam van Gmindely en de Franfchen noe- stuk.

men hem Loche francbe; 't zy om dat hy weer-

loos of ongewapend ; 't zy om dat hy goed en

gezond is tot Spyze. In 't Latyn wordt hy ook

Fundulus genoemd , om dat hy zig op of aan

den Grond onthoudt. Men noemc hem , ia

Zeeland , een Bermtje.

Dit Vifchje komt menigvuldig voor in de Ri-

vieren van Europa , alwaar het fomtyds vry

groot wordt : want Bellonius geeft 'er de

langte van vyf Duimen , de dikte van een Vin-

ger aan. Frederik de 1. , Koning van Swce-

den , heeft hetzelve uit Duitfchland gebragc

en geplant in het Meir Meiéren , waar aan

Stokholm legt. Men houdtze , in Warmoes

gekookt , voor ongemeen fmaakelyk , zege

Gesnerüs. Gemeenlyk teclen zy voort ia de

Maand April , doch allen niet te gelyk , en

daarom zynze byna altoos tydig. Men vangtze

met Korven > of in Netten , die zeer fyn ge-

breid zyn.

In de Geftalte en Kleur zweemt het zeer

naar den eigentlyken Rivier- Grondel , die ia

Engeland en in de Rivieren van Brabant en

Vlaanderen gemeen is , waar van wy onder

de Karpers zullen fpreeken; doch het is veel

kleiner en korter , glad en glibberig , met de

i.DisL. VULSTUK. Schub-
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Giondel,

IV. Schubben of geen of zeer klein C*). De Köö,

XXXri
Vinnen en Staart, zyn met zwartagtige

Hoofd- ^'^^'^^^ befprengd, doch anderszins vuil geel.

STUK. Aan de Bovenkaak heeft het drie paar Baard-

jes , een aan ieder hoek , twee aan 't end van

den Bek. De Oogen zyn klein met geele Krin*

gea. In de Rugvia heeft men 8 , in de Borft-

vinnen la, in de Buikvin 7 en in de Aarsvin 6

Straalen geteld. De Rugvin is omtrent op 't

midden van 't Lyf geplaatft*

(3) Meirflang met zes Baardjes dan den Bek

en een Doorn onder *t Oog*

Deeze, die ook zes Baardjes heeft, is van

den voorgaanden verfchillcnde door een Stekel

onder ieder Oog , weshalve hy van de Duitfchers

Tborn grundel geheten wordt» Sommige Schry-

vers noemen hem , wegens de figuur van 't Lig*

haam , de geboomde Lintworm , anderen de ge-

doomde Grondel of Grondel alleen (f). Van

de

(*) Dit zegt WiLLOUGHBY , doch uit het Werk vaa

Boktor BASTER blykt , dat de Schubben van het Bermtje

ongcvaar zo groot als die van den Baars zyn.

(3) Cobitis cirris Gris fex
,

fpina fuboculari. Syji. Nat.

X, Cobitis aculeo bifurco infra utrumqae Oculiun. Art.

Gen. 2. Syn. 3. Spec. 4. Fau». Suec. 333. Gron. Muf. I.

Cobitis barbatula aciileata. Will. p. z6s.

^24.. Tania cornuta. ibid. & Jonst. Tab. XLVI. fig. 7.

(I) Sommigen hebben den voorgaanden Grondel , en dec-

zen gedoomde Grondel ^
genoemd," doch de gemelde Zeéuw-

fthe Doktor geeft aan deezen dca naam vai» Grundel , m
den andfxen dien xzn Bermye,
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de Duitfchers worden zy ook wel SuinbeiJJer IV.

of Steinpicker genaamd , om dat zy kleine Steent-
^^^^^^

jes inflokken , van de Sweeden Tonglake^ Men Hom^oi*
teltze, in Vrankryk onder dQ Loches^ in Enge- stuk, \
land onder de Gromdlings of Grondels.

In de Geftalte , Kleur en Grootte , is weinig

verfchil met de voorgaande, onder welken dee-

ze Soort in de Rivieren , Meiren en Poelen van

Europa , als ook van onzeProviatiën , voorkomt.

Alleenlyk is het Lyf wat breeder en de Kop

grooter. De gevorkte Doorn onder ieder Oog,

maakt het groocfte onderfcheid uit. Bovendien

heeft de Heer Baster waargenomen , dat de

Schubbetjes der Grondelen veel kleiner dan die

der Bermcjes , en van een andere figuur , dat

is ovaal of langwerpig rond zyn (1).

(4) Meirjlang met agt Baardjes aan den Bek iv.

en een Doem boven ieder Oog. M^d^lkiui-
per»

De bynaam zou byna den Fabel 5 dat 'er Vis.

fchen in de Aarde groeijen , en uit dezelve ge-

graven moeten worden , doen opwakkeren.

Evenwel is dit in zo verre waar , dat men 'er

,

ca de Overftroomingen der Rivieren 9 dikwils

ia

(I) Vergelyk Fig. lo. en Fig, 33. op Plaat XV^ in zync

Natuurk.' Uitfpanningen,

f4) Cobids cirris Gris o^o ipina, fupra -oculari. Syft,Nat,

X. Cobitis aculeo bifurco fapra utrumqiie Oculum. Gron*
A^. Upf, i74i» p. 79. T. ^. Cobitis coerulescens lineis

utrinque quüique longitudinalibus. ART. Gen, 1, Syru Muf,
Fr. I. p. 76. Muftela foffilis Gcsneri. WJLL. p, iz^^

RAJ. p. 69. JONST. Tab, XXVIii. fig 8,

I. DEEL, VUL STVK- G
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IV. in de ovcrgelatene Slibber , ja ook dieper ia

Afdeel. Modder vindt. Zodanige Viflchea

Hoofd ^^^^^^^^Y^^ ^ bodem van de Rivieren

STÜK. of Meiren gewoon zyn in de Modder te krui-

pen, moeten ligt by het afloopen des Waters

ovcrblyven, en dan zullen zy, om de Vogtig-

Iieid te vinden , al dieper en dieper in den

Grond booren , zo ver het hun doenlyk is. Zie

daar de oploffing van gedagten Fabel.

Deeze worde, te Neurenberg en Regensburg,

Misgum of Fisgurn geheten , hoewel anderen

hem den naam van Fiffgurn geeven. 't Schync

ook dat het de zelfde zy, dien de Duitfchers

noemen Peisker of Beisker , en fommigen Meer-

putten. Het fchynen die Viffchen te zyn , wel-

ken ScHOONEvELD PxcUia gcnoemd heeft.

Claüderüs heeft 'er den naam aan gegeven van

levendige Thermometer.

De Heer Klein betrekt hem mede in de Fa-

milie van zyne Encbelyopi , of Aalgelykende

Viflchen. Ook zyn de Kieuwengaten van on-

deren geflooten en aan de Zyden alleenlyk

open ; waar door hy te meer naar dc Aaien of

Lampreijen gelykt. De gewoone langte is als

de Flandpalm en de dikte als een Vinger y hoe-

wel men 'er veel grooter vindt. Dc Kleur is ,

op de Rug , Afchgraauw , met veele Stippen

cn Vlakken, die ten deele zwart, ten dcele

blaauw

(*) 'Mi/c, Cur, ^Dec. 2, Ann. 6» i^s7. pag* 354. Ohf,
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blaauw zyn , gefprenkeld ; aan de Zyden met IV.

een zwarte en witte Streep ; aan den Buik ffeel ƒ
met witte Vlakken , cn zeer kleine roode en Hoofd-

zwarte Stippeltjes. De Vleezige Baardjes aan stuk,

den Bek Ipreiden zy in 't zwemmen uit. In

de Rugvin, Buik- en Aarsvin , zyn ieder 6, in

de Borftvinnen ii , in de Staartvin 15 Beentjes

gevonden.

De Verblyfplaats van deezen Meirflang is

in en aan de Rivieren van Europa, in 't alge

meen , en in 't byzonder in die van ons Land.

Men vindt hem ook in de Vyvers teülrichfthall

in Sweeden, alwaar hy voor een zeer lekkeren

Vifch gehouden wordt.

XXXIV. HOOFDSTUK.
Bejchrymig mn 't Geflagt der Meirvallen,

't welk verfcbeide Eiiropifcbe^ Oofi-. en Wefl*

indifcbe ViJJchen begrypt: 'uoaar onder de Ëonc»

Aal , Kikvorfch en Kacvifch , de Dreg Dol-

phyn en a7ideren die gemeenlyk Bagre genoemd

worden,

ip^en Geflagtnaam Silunis^ van een Vifch af- j^aam.

komflig 5 die thans onbekend fchynt te

zyn , vertaal ik , om de voorgemelde re«

den Meirval. ,
Gesnerüs fchryfc, dac men

'er van tweehonderd Ponden en fooiiyds groo-

ter ving. Volgens fommigen zou dezelve ia

de Nyl alleen huisveften; doch anderen willen,

i.DF.EL. VULSTUK. G2 dat
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IV. dat 'er de Steur van den Donau door gemeend
Afdeel»

^vcrde* Deeze , egter , heeft geen Uitdeekfels

">iooFD*
vooren ,

gclyk de Silurus , waar van ScHoa,

STUK. NEVELD gccuigt , dac dc Horens, die dezelve

boven en onder aan den Bek heeft , jaarlyks

afvallen , en dat 'er weer nieuwen in de plaats

groeijcn , gelyk in de Herten.

Kenmerken. De Kenmerken van die Gcflagt beftaan in een

ongedekte Kop ; de Bek met eenige Draads*

wyze Baardjes , als Voelers , gewapend : het

Kieuwen-Vlies met vier tot veertien Straalen:

" het voorde Beentje der Borftvinnen , of de

cerfle Straal van de Rugvin, Graatagtig en ag*

tcrwaards getand*

Soorten. Dit Geflagt heeft veertien Soorten , waar

van ecnigen onder die van Myjlus , Callicb^

tbys en anderen , by den Heer GRo^ovIüs^ ge-'

bragt zyn.

T.

Aiiatifche.

(i) Meirval met ééne Rugvin en vier Baardjes,

Deeze Afiatifchc , die in het Kabinet der

x^kademie van Stokholm gevonden wordt , heeft

twee Baardjes boven , twee onder aan den Bek»

die met een menigte Tanden is voorzien. Ia

de Rugvin was geen ftyve Graat , maar een

Zaagswyze getande in de Borftvinnen, gely*

kerwys in de andere Soorten. De Aarsvin was

lang 3 aan de Staart gehecht* In deeze zyn

ge-

(i) silurus pinna Dorfali unica, eirris qnafuor. Syfi* Nau
X. Gen. ISO,
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geteld 82 Straalen, in de Buikvinntn 13, in iv.

de Staartvin ló» gelyk men 'er ook, dac aan- ^^^EEt.

merkelyk is, in het Kieuwenvlies 16 gevonden

hecft* STUK.

(2) Meirval met ééne Rugvin en zes Baardjes* n.,

Deeze fchynt zo wel de Glaiiis als de Siluriis

der Ouden te zyn , die fommigen voor byzon-

dere Viffchen houden. Zeer verfchillende zyn

de Naamcn, welken men 'er in Europa aan

geeft. De Duitfchers noemen hem Scheid of

Scheiden , Wals , Waller 5 enz. de Engelfchen

tbc Seatfisb^ de Franfchen Silure. Van de Swee.

den wordt hy Mal^ van de Polakken Szm,

door de Ooftenrykers Harcba en door die vaa

Konftantinopolcn Clano geheeten.

In de Oofterfche Landen is hy gemeener dan

in Europa , alwaar men hem egter fbmtyds

doch zelden vangt ; alzo hy zig in Slykeri*

ge Poelen , diep in *t Water ^ onthoudt. Dus

wordt hy niet alleen in verfcheide Meiren

van Switzerland en Sweeden , maar ook in

de bogtcn*en kreeken van het Haarlemmer-

Meir gevonden. In de Elve , Weisfel en Do-

nau-Stroomsn , komt hy meer voor dan in de

Rhyn.

(1) Silurus pinna Dorfali unic^ , cirrls fex. Sy/^ Nat, X.

Md. It, Scan, 6j. Silurus. Aêl^, Stockh. 17$6. p. 34. T.. j.

Silurus cirri* quatuor in Mento, Art. Gen, 82. Syn» iio,

Silurus cirris duobus ad Maxillam fuperiorem , quataor ia

Mento. GRON. Mt^. 1. n. 25. p. 6, Saurus Witi,. p. izt^

Haj. p. 7o# JONST, Tab. XLYII. Fig. 7.

I.DEW-. VUl.STVX, G 3
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IV. Rhyn. Zyne vraatagtigheid maalct , dat men
Afdeel,

j^j^^ ^eer naar hem verlangt
, dewyl veel

XXXiV.
yi^^i^ ^QQj. hem verflonden worde.

STUK. Ongemeen groot wordt deeze Vifcn. Men
Grootte, wil dac 'er in dc Elve gevangen zyn van om-

trerit honderdtwintig Ponden zwaar : in de

Weiflbl van zestien Voeten lang. In een Meir

van Hongaryen , gemeenlyk Newfilderfee ge-

naamd, hadt Gèsnerus gehoord, dat men 'er

een gekregen hadt , van meer dan agt Ellen

lang , cn over de anderhalf honderd Pondeö

zwaar. Niet veel mi-nder van Grootte hebben

wy 'er , zegt WilloüChby , te Weenen ge-

;sien. Sommigen verbeelden zig , dat dit de

Vifch van Tobias geweefl: zy (|).
""'^

pL Lxiv. Een Meirval van ongevaar twee Ellen lang,

^' door den Heer Osbeck befchreeven , wordt

aangemerkt als een der grootften , die men in

dat Meir van Sweeden vangt* Dezelve was

omtrent agt Duimen breed en ruim een Lispond

zwaar. Hy hadt de Huid blaauwagtig met

donkere ftreepen , ongeregeld over *t Lyf loö-

pende, dun-» Slymig en ongerchubd: bet On-

derlyf, als ook den Kop van onderen, wit;

den Kop van boven plat , van vooren halfrond*

agtig (lomp : aan de Bovenkaak twee Baardjes

,

van dikte als een Stroohalm en fpits uitloopende,

ter langte van agt Duimen ; vier aan de On-

der-

st) HELWiG DiJTert. pag. 2o. Cap. 3. Zie hct VUL
Beejl der Uitgezogtc Verhandelingen^ bladz, 3^0.



DE M E I R V A L L E N. I03

derkaak van twee Duimen lang. Voorts was IV,

de Smoel met Wratten bezec , en het bovenfte ^^^'^e^»

van den Kop oneffen. Men vondt de Boven- hoofd-
kaak wat korrer dan de Onderkaak , mee kleine stuk.

beweeglyke Tanden : de Tong breed , dik , glad,

kort en een weinig gefpleeten. De Rugvin,

zeer klein zynde, hadc maar 4 Straalcn , in de

Borflvinnen waren 'er 17 en één daar van ge-

doomd, in de Buikvinnen 13 en 88 in de Aars-

vin , die zig van de Navel uitftrekte toe aan de

Staart, welke 17 Beentjes hadt.

Zeer weinig verfchil vind ik in deeze Telling

der Vinftraalen door den Heer Osbeck, met

die van Willoughby (*) en Gronovius. De
laatftgemelde Heer geeft een zeer omflandige

Befchryving van zulk een Vifch uit het Haar-

lemmer Meir , alwaar zyn Ed. aanmerkt dac

dezelve menigvuldig is, „ verbergende zig in

5, die Land - engten (f) , daar de Monden van

„ andere Rivieren of Slooten naby zyn , en

„ op welke plaatfen zig daaglyks een groot

5, getai van andere VifiTchen verzamelt, dat

„ den Vifichcren ook niet onbekend is, die

3> al-

(*) In het Syfiema. Nature van den Heer Linn.eus vindt

men wel de Aarsvin van 20 Straalcn , 't welk een byfler

verfchil zou zyn , doch dit is oabedfïgtzaam overgenomen

uit ARTEDi; aangezien in 't Werk van Willoughbv wordt

gezegd van 90 Straalen : zo dat het by Artedi een Druk-

feil zyn moet.

("I")
In illis agrorum Ifthmis fe recondens. Muf, Ichthyol,

p, 5. ïflhmui is een eng ftuk Lands tufïchen twee Wateren,*

doch ik denk dat zyn Ed. een Inham of Kreek meent,

LDïIL. YIIL STUK. G 4
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IV* 5, aldaar insgelyks, op een goeden Vangfl: ho-

Afdeel. pende , hunne Necten fpannen , waar in zy
XXXiV.

j^jgj. melden den Meirval vinden." By de
Hoofd* " ^

STUK. Ontleding van dfsezen Vifch , heeft zyn Ed. de

inwendige dcelen dus gefield bevonden.

Inwendige De Huid was, door middel van de Spieren ^
Dccen.

^^^^ ^.g^ gehegt aan een Vetrok, driemaal zo

dik en vol van Olicagtig Vogc , maakende dus

de Huid zeer beweeglyk. De Zwelgpyp , groot,

ruim en rimpelig, hadt in de opening van de

Keel , onder en boven , twee rondagtige ruuwe

Beentj :s ; doch hec Gehemelte was glad. De
Rob was weinig ruimer dan de Zwelgpyp, en

hadc , aan 't Portier , geen byhangzels , loo*

pende uic in taamelyk ruime Darmen. De Kieu-

wen waren , inwaards , gewapend met lange

Stekels. Het Hart, van Kegelvormige figuur,

hadt één Oor , dat half zo groot was. De Le-

ver hadt een groote Kwab , die aan de Slinker

zyde , en van boven , de geheele Rob en Zwelg,

pyp dekce. De Galblaas was langwerpig: de

Lugtblaas , aan de voorfte Ribben van de Rug
gehegt, ftrekte zig over den geheelen Buik,

en hadt een Kanaal , dat taamelyk wyd was

,

• uitkomende in de Zwelgpyp. Maar ééne Nier

hadt de Vifch, maakende een driehoekig Lig-

haam, van hetwelke, door het Buikvlies heen.

Bloed- en Zaadvatcn naar de Zaadblaasjes ge-

bragt werden. Deezc laatften, gemeenlyk de

Hom genaamd , waren langwerpig , en liepen

langs den Endeldarm naar de Navel voort , al-

waar
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waar zy, tuffchen dezelve en de Aarsvin, ein- iv.

dieden in een Schaft van anderhalf Duim lang-
^^^^el.

^ > Hoofd.
Het Voorwerp, door dezen Heer onderzogt, stuk*

hadt de langte van vier Voeten en de zwaarte

van vierentwintig Ponden, Amfterdamfch Gewigt.

Men moet zig verwonderen, dat hy 'er geen

Tong in vondt, daar de Heer Osbkck zegt:

de Tong is breeds diky glad, kort een reinig gff-

fplitjl. Ook Ichryft Willoughby 'cr een Tong

aan toe, die van het onderfte des ets niet

afgefcheiden was. Artedi hadt dien Autheur

daar in nagevolgd. Allen komen zy daar in

overeen, dat de Huid ongefchubd zy, en hier-

om is deezc Vifch , de grootfte der Zoete Wa.
teren , zo Linn^üs aanmerkt ; voor de Jooden

een verboodcn Spyze (f), By dejKriftcnen,

in tegendeel, wordt hy, op fommige plaatfen,

beter dan Salm geagt (|).

(3) Meirval met ééne Rugvin^ mn vyf Straat'
yt^lf^^.

leriy en agt Baardjes aan den Bek. ruuw^

On-

{*) Hier door fchynt de Waarneemïng , bladz. 15 gemeld

dat fommige Villchen uitwendige Tecldeelen hebben , tegen

het gefielde van Linn^eus en Buffon beveiligd te wor-

den,

(t) Vergelyk bladz. 99 , in 't roorg. STUK.

(4.3 Zie de Hedend, Hift, of Tegcnw. Staat van Duitfch-

land, bladz. 354, alwaar, onder den naam van SchMïden, een

taamelyk goede Afbctlding daar van gegeven wordt.

(3) Silurus pinna dorfali unica, radiis quinque, cirrif oélo.

Syfl. Nat, X. Afpredo. Amosn, Acad. I. p. 311- T. 14. f.

5. GRON. Muf. I. n. 25. JBatrachus. Klein. Mif. V. p.

T. 4- f. 8. •

I,D^EI.. VULSTUK, G 5
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IV. Onder den naam^ van Afpredo wordt , van

^^^^^^'deezen en eenige anderea, een byzonder Ge-

H^oFD^ flagt gemaakt door den Heer Grokoviüs* In

STUK. Werk van Seba was hy , onder den naam

van Myjlus^ befchreeven en' afgebeeld ; doch 5

in de befchryving van 't Vorllelyk Swecdfche

Kabinet der Akademie van Üpfil , komt hy

voor onder den eerflgemelden naam. Klein

heeft hem ia de Familie der genen , die hy

Batracbus of Kikvorfch noemt
^
gebragt.

De Vifch heeft den Kop breed, plat, naakt

en oneffen, byna als de Knorhaan: de Oogea

klein en zwart : den Bek zeer breed. De Tan-

den zyn twee Bcenige Wratten., binnen de Bo-

venlip, die verbreed is en langer. Het Kieu-

wenvlies heeft vier Beentjes. Dc Bek heeft

wcderzyds éên langer Baardje, en twee korte-

ren aan den rand van dé Bovenlip ; als ook aan

dien van dc Onderlip, benevens nog twee an-

deren , die zeer klein zyn, onder de Keel.

. Men vindt gcqn Schubben of Vleezige zelf-

ftandigheid aan den Kop of Borfl: ; maar alles

is Been. De Borftvinnen beftaan ieder uit 8

enkele Straalcn , waar van de buicenfte aller-

dikft en ftompagtig is, van buiten en binnen

met ftyve , fcherpe , kromme Tandcfn. De
Rugvin heeft 5zagte Straalen. De Buikvinnen,

die byna op zyde van de Navel ftaan , hebben

6, de Aarsvin heeft 55 en de Staartvin 11

Straalen.

Dceze Surinaamfche komt , zo de Heer

Gko«
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Gronovius aanmerkc, in alle opzigten , uitge* IV.

nomen de Baardjes en Beentjes van de Aarsvin ,
^"^^^^^^

" volmaakt overeen met die Soort van Afpredo^ "Hoofd*

welke maar zes Baardjes heeft (^)* In beiden jnuK.

ftrekt de Aarsvin zig uit tot aan de- Staart, die

gevorkt is en hetLyf glad of elFcn ; daar meri

t zelve , in een andere Soort van AJpredo , door

zyn Ed. befchreeven en afgebeeld. Wrattig on-

élFen vindt , met een kleine Aarsvin en geronde

Sèafart (f). Deeze laatfte voldöet derhalve

beft aan den Naam, die een aanrnerkelyke ruuw

'heid uitdrukt.

'SiA) Meirml met ééne Rugvin 9 mnzes Straa^ J^-

lm y en agt Baardjes aan den Bek.

Doktor Hasselquist vondt deezen in de

Nyl , alwaar hy genoemd wordt Schilbe. De
langte was een Span , de breedte , in 'c

midden van den Buik , twee Duimen. Men
vondt taamelyk groote Viffchen , vart hcü Kar-

per- of Voorn- Geflagt, in zyn BijLiik, die voor

de Navel zeer uitpuilt of zwelt, wanneer hy

met Vifch gevuld is. Hy hadt geen Schubben

en een gladde, dunne Huid. Op de Rug en

Staart

(*) Afpredo Corpcie oblongo-Iaevi , Pinna Ani ad Caudam
fifque bifürcatam cxtenfa. 2^oöphyl. Gron. Fafc. I. 'J^. 324.

/ {-\) Afpredo Cirris fex , Corpore Verrucofo , Pinna Ani

parva, Cauda rotundata. Ibid. N. 325. Tab. V. Fig. 3.

(4) Silurus pinna Dorfali unica , radiis fèx , cirris o6to^

Muf. AL Fr, II. Silurus Schilbe ^ Niloticus. HASSïLq. Iteu

376. [419.]

LDeel, vulstuk.
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IV, Staart was de Kleur bruin , voor 't overige wiu
Afdeel, gg^jg voor de Aarsviu Zilverkleur.

HoofJ*
De Kop was brecder dan hoog , het Lyf

STUK. hoogcr dan breed ; de Snoet half rond , met

een zeer wyde Gaaping , de Kaaken bezet met

cene byna ontelbaare menigte van kleine Tand-

jes. De Oogen weinig uitpuilende, met zwar*

te Appelen en geelc Kringen : de Neusgaten

aan de hoeken van den Bek* De Zyden zeer

plat, met een regte ilreep, digt aan de Rug>

fmal i gegroefd zynde : de Navel veel digter

aan den Kop dan aan de Staart.

In de telh'ng der Vinflraalen is eenig ver-

fchil gevonden , tuffchen dien , welken gemelde

Doktor in Egypte onderzogt ^ en den genen ^

welken men van daar in het Koninglyk Sweed-

fche Kabinet gebragt heeft. In de Rugvin

van deezen waren 5 , in die van den anderen

7 ; in de Borftvinnen van den laatften 9 ea

van den eerften 12 Beentjos : in de Buikvin-

nen van beiden 6 , in de Staartvin 20 , 19

:

doch in de Aarsvin van den eerftgemelden 62

en van den anderen 57 Straalen.

y (5) Meirval met ééne Rugvin , mn zeventig

Straalen^ en agt Beentjes aan den BeK
Bónt -Aal.

Deeze, die ook in de Nyl , by Rofette en

Kaïro gevangen , eh van de Arabieren Char^

mutb

(s) Silurus pinna Dorfali unica p radüs fèptuaginta , cirris

®ao. Muf. AL Fr. II. Silnms Charmutk , Nilotlcus, HAS*
tflJL^: ^t^r. 371. [l.Ji.J
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mutb genoemd wordt , verfchilt door het ge- iv.

tal der Beentjes . die 'er in dc Rugvin zyn

,

XXXIV
op een verbaazendc wyze van dc voorgaandcn. hoofd*
Gronoviüs een byzondcr Geflagt maakende, «tuk*

onder den naam van Clarias , van een Vifch,

door den Engelfchen Heer Rüssel aan hem

vereerd cn tbe Blackfisb , dat is de zwarte Vifch

geheten, die van de Inboorlingen, omftreeks

Aleppo 5 Siloor getytcld wordt ; betrekt daar

toe den Cbarmutb der Arabieren van Hassel*

QiTisT, gclyk ook den Bont*Aal of Negen Oog,

dat is de Indifche Lamprey, van Willoüchby:

zelfs dien Vifch , welken Kleiw noemt Encbe*

lyopus , met den Kop als van een Slak ge-

hoornd en van onderen gebaard zyndc. Dus

drukt ook de bynaam Jnguillaris uit, dat hy

naar een Aal gelykc.

Die van den Nyl heeft den Kop, en \ Lyf

agter de Rugvin , zeer plat. Aan den Kop

,

die geftippeld en van boven gegroefd is, wa-

ren drie Uitftekken. Op ieder Kaak hadt de-

zelve vier Baardjes en een menigte van zeer

kleine Tandjes , tot aan het Gehemelte. Dc
Tong , zeer ftomp en met een dikke Huid be-

kleed , was > tot haare tip coe , aan de Keel

gehecht. In het Kieuwenvlies voadt men tien

Beentjes. De Vifch hadt geen Schubben ea

was met een taamelyk dikke Huid bedekt,

hebbende de Navel in 't midden van 't Lyf.

Omtrent het getal der Vinftraalen is weder-

om eenig verfchil , tuITchcn de Telling vao
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IV. Hasselquist en die van Linn^üs , in 'c Ko-

^^^^^^'ninglyk Sweedfche Kabinet, De eerfte vondt

Hoofd
* Rugvin 72, in de Borilvianen 10, in de

arvK. Buikvinnen 6, in de Aarsvin 59 en in die van

de Staart 21 Scraalen: de ander in de Rugvia

70, in de Borftvinnen 7, in de Buikvinnen 6,

in de Aarsvin 553 in de Staartvin 17 Straalen.

De Heer Gronoviüs heeft in het , gemelde

Voorwerp van elf Duimen lang , hem door den

Heer Rüssel vereerd , in de Rugvin geteld 69%

in de Borftvinnen 8, in de Buikvinnen 7 , in de

Aarsvin 50 , en in de Staartvin 20 Beentjes.

„ De Kleur , (zegt zyn Ed.) van deezea

.5, Vifch is zvi^artagtig , aan den Buik van voo-

5, ren en onder aan den Kop , witagtig. Hy
3, onthoudt zig in de Rivier Orontes , worden-

3, de, van de Maand November tot het begin

3, van Maart, zeer menigvuldig gebragt op de

.5, Markten te Aleppo. Zyn Vleefcli wordt

^, door 't kooken rood, maar is onaangenaam

3, van Smaak; hoewel het, dewyl de Inwoo-

3, ners geen Viflchen , die tot Spyzc bekwaa-

3, mer zyn , kunnen bekomen , van hun gegeten

3, wordt : doch het is , naar 't algemccne denk-

„ beeld , een ongezond Voedzel. In de Gau-

3, ges wordt hy ook gevonden

vr. (6) Meirval met ééne Rugvin 3 mn zestig

;Batrachus. '

Stvaaku , eu ast Baardjes.
Kikvoifch, ^

Waar-
(*) Zoöphyl, Cron. Fafc. I. p. loi.

(6) Silurus pinna Doifali unica , radlis fexaginta , cirrifi

tóo. Muf, Ad, Fr. lU
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I

WaarfcbyBlyk wegens de geraante van den iv".

Kop zal deeze , die in Afia en Afrika voor- ^^^eel.

XXXIV
komc , Kikvorfch genoemd zyn. Het Voor-

pj^^'^p^^

werp, dat men in 'c Koninglyk Sweedfche Ka- stuk*

binet vindt , heeft in het Kieuvven-Vlies vyf,

in de Rugvin 60, in de Borftvinnen 8, in de

Buikvinnen 6, in de Aarsvin 48 en in de Staart-

vin 14 Straalen.

(7) Meirml met ééne Rugvin ^ mn eJf Straa» vir.

Undecimalis,

kn^ en agt Baardjes. EifftraftU

Wegens het getal der Straalen heeft deeze

zynen bynaam* Men vondt *cr elf , zo wel

in de Rug- als in de Borftvinnen , en ook in

de Aarsvin , dat zeer aanmcrkelyk is. Het

Voorwerp wordt in 't Koninglyk Sweedfche Ka-

binet bewaard ; doch men weet niet 3 van

waar hetzelve afkomftig zy.

(8) Meirml , die agter de Rugvin eene Vetvin viir.

heejt en twee Jiyve Baardjes.
sTyfbaarl

Deeze , uit Afie in het Kabinet der Stok-

holmfche Akadcmie gebragt , heeft de Oo.

gen op de Zyden van den Kop en twee

ftyve , Beem'ge, Baardjes aan den Bek. De
Zydftreep is regt. In de Rugvin vindt men

7 , in de Borftvinnen 11 , in de Buik*

vin*

(7) Silurus pinna Dorfali unica , radiis undecim , cirris o6i:o.

Muf. Ad, Fr, II.

(8) Silurus pinna Doifali poUica Adipofa , cirris duobus,
rigidis. Syft, Nat. X.
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IV. vinnen 7, in de Aarsvio 20, en in de Staartvia

Afdeel,
Straalen.

XXXIV.
Hoofd. rp^ Meirmly dk agtet de Rugvin eene Vetmn

beeft ^ en twintig Strooien in de Aarsvin ^

Catus. aan den Bek agt Baardjes.
Katvifch,

Deeze wordt, by Catesbt, the Catfisb^ dac

is de Katvifcli gehecen, cn daar van heefc hy

den bynaam. Dezelve is ongefchubd , op de

Rug blaauwagtig zwart, aan den Buik Vleefch-

kleur. Onder ieder Oog is een zeer lang Vlee-

zig Baardje ; voor de Oogcn twee kleinere, cn

aan de Onderlip hangen 'er verfcheidene. De
Kop is zeer groot en rond , met een zeer wy-

den Bek, in ftaat om een Vifch van gelyke

grootte , als de Vreetcr zelf isj, in te flokkeo.

Zy verflinden Viflchen van hun eigen Soort»

zo wel als vecle anderen , fchoon hunne Tan«

den zeer klein zyn. Somtyds vallen zy wel

twee Voeten lang. Men vindtze zo wel in

verfche als in zoute Wateren , in de Noorder-

deelen van Amerika: hjun Vleefch fmaakt als

dat van een Aal en men houdtze voor een ze^r

goede Spyze.

In de Rugvin zyn geteld 6 j in de Bordvin-

nen 11, in de Buikvinnen 8, in de Aarsvin 20

en in de Staartvin 17 Straalcn. Linn^eüs heeft

'er

(9) Silurus pinna Dorfali poftica Adipofa , Ani radiis vi-

ginti , cirris oóèo. Syji, N^t, X. Bagre fccLinda; Marcgravij

aiïinis. Catesb. Car. 11. p. 23, Tab. ij. B^^tC Üpeciei
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^cr ook een uit Afie gezien , die in de Buikvin

6 Straalen hadt. Men houdtze voor naver^

want met die gebaarde en gedoomde Viffchen

,

welken in Amerika Bagre genoemd worden , en

allermeeft met de tweede Soort daar van opge-

geven door Marcgraaf. Wy zullen daar van

nader fpreeken.

(10) Meirml^ die agter de Rvgmi eene Vet- ^^^.^

N <üm beeft , de Aarsmn met elf Straalen ^ aan

den Bek zes Baardjes.

Den Bynaam Clarias geeft Linn^eus aan een

Vifch , die voorheen Jfpredo genoemd was , en

aanmerkelyk is wegens de langte zyner Baard-

jes, zynde zo lang als het geheele Lyf. Ook
ftrekt de ageerde Rugvin zig, van de voorfte^

tot aan de Staart toe uit. De Heer Gronoviüs

betrekt hem tot het Geflagt der genen , die hy

Myftus tytelt , wegens de lange Baardjes 5 en

dien , welke aan den Heer Hasselquist uit de

ISIyl gebragt werdt , noemden de Arabieren

Scheilan.

Deeze hadt den Kop plat , het Lyf famen»

ge-

(10) Silurus pinna Dorfali poftlca Adipofa , Ani radiis un-

decim , cirris fex. Syfïu Nat. X. Alpiedo pinna DoiTali pos-

tica srilpola. Muf, Ad. Fr. I. p. 73. Afpredó cirris longitu^

dine Corporis ,
pinnis DorfaUbus duabus. It, Scan. 82. My-

ftus cinis fex
,

longiffimis ,
pinna Doru fecunda longifllmaj

a priori ad Caudam extenla. Gron. Muf, I, n. 85. Silurug

Stheilan Niloticus. HASSELC^ Iter, 369. [412O "^^^A
Vol. III. Tab. XXIX. N/ 5.

, Ï.DEEL. VULSTUK. H

IV,

AFDEEt/B

XXXiV
Hoofd-
stuk.



114 Beschryving van

IV. gedrukt ^ de Rug fcherp : tuflchen de Ooges
Afdeel. Groefje: de Snoec ftompagtig: de Onder-
XXXIV.

i^.^jjj, ^ggj j^QYter dan de Bovenkaak : een klei-
Hoofd.
sïüK. ne Bek : korte Tanden. Van de zes Baardjes

waren twee zeer lang, twee de helft korter, en

twee zeer kort. Hec Kieuwenvlies hadt zes

Scraalen/ Inde Rugvin werden geteld 7 Been-

tjes , waar van ééa zeer fterk gedoomd ; in de

Boritvinnen 9 , in de Buikvin 7 , in de Aars-

vin 12 en 23 in de Staart , die zeer gevorkt

was ; t er vvederzyde naamlyk tien en de

drie middelden zeer kort. Het Lyf was onge-

fchubd , met een taaije Huid gedekt , en de

Kleur blaauwagcig van boven , witagtig van on^

deren. De lan^ce anderhalf Span.

jdierpe Aanmerkelyk was de Scheilan der Arabieren ^

wegens een groot, fterk , Been, dat onder dea

voorften hoek van het Kieuwen -Vlies begon ^

en nederwaards boven de Borftvin zig uitftrek-

te; zynde aan bet Lighaam gehegt, aan den

onderften rand zeer fterk , aan den bovenften

uitgebreid tot een driehoekig plaatje. De eer-

fte Straal der Borftvinnen is ftyf en aan de punt

fpits , op ieder zyde gehakkeld of getand , ge-

lyk de Doorn van de Pylftaart. De Kwetzuu-

rén , daar mede toegebragt , werden ook Ve-

DynJg aangemerkt te zyn: onze Doktor hadc

*er, op een Sweedfch Koc^vaardy-Schip, den

Kok door zien fterven. Mooglyk , egter 5

5z;ou dit door de enkele Kwqtzuur of ver-

fchea*

Doorn.
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fcheuring , zonder Veoynighcid ^ kunnen ver- IV.

öorzaakc zyn (*)
Afdeel

Cii) Meirval^ die agter de Rugvin eene Vet* ^^^^^^

vin heeft y de Aarsvin met agttien Straaien ^r^^

tn aan den Bek zes Baardjes. A/dta^

Deeze Soort, uic India afkomPdg, bevondt

zig in het Kabinet van den Koning van Swee-

den, en is door den Heer Linn^eüs befchree-

ven en afgebeeld. Zy heeft , zegt de Ridder,

het Lyf zeer klein , van grootte als de Pboxi»

ms , den Kop kort en ' ftomp , de Huid Sly.

merig. In de Rugvin waren 8, in de Borft-

vinncn 12, in die vaa den Buik 6, in de Aars-

vin en Staartvin ieder i8 Straalen. Als de Kuit

volgroeid is, fplyt de Vifch overlangs open,

wegens de zwelling van den Buik (f).

(.12) Mdrml 5 die agter de Rugvin eene Vet- xtr.

vin heeft , de Schubben op eene enkele ry , zes GeJfbde!

Baardjes , de Staart gevorkt. pi. lxiv.

Dee-

C^) zie 't voorg. Stuk. bladz. i^i.

(11) Silurus pinna Dorfiüi 'poftica Adipofa , Ani radils oc-

todecim , cinis fèx. Syfi. Nat, X. Afcita. Muf, Ad, Fr, I.

p. 79. T. XXX. f. 2.

(t) Ovis maturis jintumclcente Abdomine, longitudinallter

dehifdt.

(12) Silurus pinna Dorfali poftica Adipola
, Squamis ferie

fmiplici, cirris fex, Caiida bifidd. Syft. Nat, X. Myftus cir,

ris fex lonjiflimis , unico Squamarum aculeatarum ordine

utrinquc in Lateribus. Gron. Muf II, n, 177. T, 5.f, 1, 2^
^oóphyL Gron. Fafc. I. N. 3 83.

I. Deel. VULSTUK. Hst



ii6 Beschrijving van
IV. Deeze Soort heeft onze Autheur overgeno*

Afdeei*,
^^^^ jj^^j. QijoNovius, die dit Vifchie,

XXXIV
Hoofd-' '^^"^ ^^^^ ^^^^ ^^^^'^^ gefchonken,

STUK. befchryft en afbeeldt* Hetzelve komt in zyn

Geflagt van Myftus; waar van de Kenmerken

„ zyn 2 het Lyf hooger dan breed , langwerpig^

5, veeltyds ongefchubd: de Navel digter aan de

5, Staart : de Kop naar vooren fchuins afloopende,

55 ongefchubd, ongewapend: de Bek aan 't end

55 van de Snoet gemeenlyk met Baardjes voor"

zien : zeer kleine Tanden in de Kaakcn : het

5, Kieuwenvlies met vier Beentjes : de Vinnen

5, zeven in Getal : op de Rug twee , waar van

3, de agterfte een Vetvin ^ zonder Beenige

5, Straalen : de voorde der Borftvinnen zeer

35 fterk, neergedrukt, aan beide kanten ZaagS'?

wyze getand."

Zyn Ed. heeft , in dit Geflagt , drie Afdee-

üngen gemaakt, waar van de eerde zodanige

Viffchen bevat met vievy de tvv^eede met 2;i?x,

de derde met agt Baardjes. Van die met zes

Baardjes heefc hy vier Soorten, onder welken

deeze uitmunt , door ééne ry van gedoomde

Schubben op ieder Zyde. Om die reden worde

dezelve Bagre armé of gewapei^de Bagre , ea

yan den Heer Adanson, die Iiem aan de Kuft

van Senegal gevonden hadt, Machoiran gety-

teld.

De vierde Soort van Bagre , welke deeze

fchynt te zyn , wordt aldus befchreeven. De-

zelve
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zelve heeft het Lyf langwerpig, tien Duimen IV*

uitgeftrekt; den Kop breed en famengcdrukt ,

^^^^^^^

met den Bek ftomp en tandeloos. Van de zes ^^^^ö*

Baardjes zyn de vier onderften één Duim , de stuk.

boveoften twee Duimen lang. Hy heeft de Oo-

gen klein, blaauwagtig, een vierde Duims van

den Bek af. Op de Rug en agter de Kieuwen

is hy gedekt met Schilden, waar van de laat-

ften fmal zyn. De Rugvin heeft een wederzyds

getande Graat, die dik en breed is, en twee

kleinen onder aan den Buik. Op de Rug is de

Vifch bruin , aan de Zyden bleeker en gevlakt.

Langs de Zyden loopt wederzyds een ry van

Tandjes, met de punten agterwaards gekeerd.

Men eet hem , doch hy is niet zeer Vleezig

en wordt weinig geagt. Dc Hollanders noe-

men hem Zïfp^Bagre (*).

Onder de drie andere Soorten van Myjlus

is de tiende van Linn^eus, die de Vetvin zeer

lang , en een andere , die dezelve driehoekig

heeft. Deeze laatile wordt PoiJJon^Cbat of Ie

Machoran genaamd , in de Algemeene Befchry-

ving der Reizen De vierde Soort heeft

de Baardjes zo lang niet, de Onderkaak korter, ,

den Bek plattig en breed. Dit zou de vyfde

Soort van Bagre by Marcgraaf zyn, en die

gene , waar van in *t Werk van S^ba de Af-

beeld

WILL. Plfc, p. 140.

Hiji, Gener. des yoya^es. Tom. T, Lihu $* Cap. %^

353.

LDEEL, VIII.STUIii. H3
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IV.' beelding gegeven wordt 5 met den naam vao

Afdeel, g^rjiakten Baardvifch Een zodanig Voor-

XXXIV.
^^^p ^ ^jj. Verzameling van den Heer Vos-

sTüK.
'
MAER 5 worde door Gronovius omftandig be-

fchreeven*

/ Dc Myfius, die maar vier Baardjes heeft, i»

de dërde Soort van Bagre^ cn verfchik, voor

't overige ,
weinig van de voorgemelde , die

elf Straalen in de Aarsvin heeft. Van de Baard-

jes is het éénc paar , boven de hoeken van den

Bek geplaaiftj driemaal zo lang als de Kop: het

andere paar is zeer kort , en hangt aan de Kin.

De voorfte Rugvin heeft 8 Beentjes, waar van

het voorlykfte, ftyf en fcherp, zo lang is als

het geheele Lyf : de Vetvin is klein : de Borft-

vinnen hebben ieder 12 Straalen , de voorfte

fcherp: de Buikvinnen, die klein zyn, 8; de

Aarsvin 32; de Staart, die zeer gevorkt is, 15

Straalen. De Vifch is ongefchubd. Goud- en

Zilverkleurig , op de Rug donker blaauw. De
HeerW. vak der Meülen heeft deezen in zyn

Kabinet.

Van den Baardvifch met agt* Baardjes zyn

twee Soorten, uit de Rivier Coic in Syrië, by

Alcppo , afkomftig , door den Heer R üssel

, vereerd gewcefl: aan den Heer Gronoviüs,

Men vindt 'er de Afbeelding van in de Hiftoric

vanAleppo, en wel in de Leidfche Uitgave,

Tab,

(t) Myfius maculofus , cirris fcx longis , Capite longo

plano* SïB, Tief. Vol, UI, Z^. T*. XZIZ. N. 0^
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Tab, V. Fig^ 6 ,
7. De laatfte heeft de Baardjes tv.

korter dan de Kop is , en de tweede Rugvin ^^^^"^eu

Evvormis:; de ander heeft dezelvcn lanaer dan ^^^^^»

den Kop, en de agterrte Rugvin zeer lang , van stuk*

de voorfte byna tot aan de Staart uicgertrekc.

Deeze verfchilt, v^^cderora, naauv/lyks van die

Soort, welke de Heer LiNiSiEUs Clarias geby-

caamd heeft,

(13) Meirml met de agterjle Ru3,vm éénflraa^ ^ P'^'^;

lig i de Schubben op twee ryén^ en vierBaardw Dreg-Doi-

jes aan den Bek.

Dit zou het Vifchje zyn 9 dat in Brafil Tamo*

üta genoemd wordt , en van de Portugeezea

Soldido , volgens Marcgraaf ; zynde door

Valentyn voorgefteld onder den naam vaa

Dreg'Dölphyn , die daar van afgeleid kan wor-

den, dat het door zyn Lyf naar den Dolphya

cn door zyn gebaarden Bek naar een Dreg ge-

lykt. Elders wordt 'er de naam van Bootshaak

aan gegeven (*), indien dit het zelfde is (f).

Klein betrekt het onder de Harnasmannen^

Cataphrad;i; in 't Werk van Seba heet het Ple-

cojlo^

(if) Silums pinna Dorfall poftica iiniradiatS , 'Squamis or-

^nc jduplici , cirris qiiatuor. Syft. Nm. X. Callichthys,

J,mxn. Acad. I. p. 3i7- T. 14, f. i. Calllclithys cirris qua-

'tuor , lateribus diiplici Squamarum ordine. Gron. Muf,

n. 70. Mallus Paluftris minor loricatiis. Barrer. ^^uin^

RUYSCH Theatr, Attim, pag. 8. Tab. V. Fig. 2,

(•}•ƒ ^Qöphyl, Crpn. Fafc, I. p. I27« N. 38^%

hDmuYUUSTim^ H4
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IV. cojlomus^ en Barrere noemt het, kleinere ge*
Afde! e., jj^.jrjj^p Moeras-Barbeel.

UöovZ* Tamoata is een Rivier-Vifchje , dat de

STUK» Iar\i;Le van drie en een half Duim heeft* De
Kop :s éé Duim lang en het heeft een weinig

meer breedte van Lyf. De Kop gelykt naar

dien van een Kikvorfch , hebbende den Bek

niet wyd en Tandeloos, met een Baardje, van

een Duim lang , aao iéder zyde. De Oogen

zyn zeer klein met Goudgeele Kringen. Van

boven is de Kop met een hard Schild gedekt

en het Lyf geharnafl: met een bekleedzel van

langwerpige Schubagtige Lighaamen , in den

omtrek zeer fyn getand, en op vier ryën ge.

fchikt ;
loopende de Schubben , in 't midden

van ieder Zyde, op de Rug en onder aan den

Buik, te famen. De Kleur is geheel Yzer-

graauvv , voornaamlyk op den Kop. Men vindt

het in de Beekjes van Amerika , uit welken

het , wanneer die uitdroogen , over 't Land

heen weer ander Water gaat zoeken.

De Heer Gronoviüs zege, dat het in de Ri-

vieren van Suriname zig onthoudt , wordende

aldaar Kwik^i genaamd, 't Getal der Beentjes,

die zyn Ed. in het Kieuwenvlies vondt , was

drie , in de voorfte Rugvin 8 , in de Borftvin-

cen 17 , in de Buikvinnen en in de Aarsvia

ieder 7 , in de Staart 14. Zeer naa komt dit

overeen met de Telling van de Callichthys in 't

Vorftelyk Kabinet der Akademie van Upfal in

Sweeden , uitgenomen dat men in het Voor-

werp
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werp aldaar niet meer dan 7 Straalcn of Beent- IV.

fes in de Borftvinnen telde.
Afdeel.

^ XXXIV.

(14) Meirml met de agterjie Rugvin éénjlraa- Hoofd-

lig , de Schubben op een enkele ry , zes Baarde
*

jes^ de Staart ongevorkt. Cataphrae.
tus.

Duifter is 't, waarom deeze meer den
^y»^^^^^^^'

naam van Gebarnajle voert dan de voorgaande

Soort ; ten ware dit mogt gefchied zyn , om
dat 'er die «aam aan gegeven is in 't Werk

vanCATESBY; die dezelve noemt Amerikaanfche

Harnasman.

Gronoviüs, die zig verbeeldt dat het deeze

zy, welke Ikan Renne in 't Werk van Valen-

TYN geheten wordt ; doch aldaar zeer flegc

is afgebeeld ; geeft zeer naauwkeurige Figuu-*

ren van een zodanig Voorwerp, dat door hem

uit de Kabinetten van Seca gekogt was. Het

zelve hadt het Lyf hooger dan breed , den Kop

breeder dan hoog, ja breeder dan het Lyf ia

*t midden, van boven Bcenig ; den Bek klein

met zes dunne Baardjes en zeer kleine Tand-

jes , zo aan ;de randen der Kaaken , als aan

den ingang van de Keel : de Oogen klein , digt

by den Bek, doch ver van elkander ftaande.

De Rug was breed en tot aan de Rugvin met

een

(14.) Silums pinna DOrfali poftici uniradtata , Squamis

Ofdine iimplici , cirris fex , Cauda integra. Sy/i. Nat. X»

èallichthys cirris ftx , iatcribus uno Sqiiamarum ordine

GRON. Muf. I. n. 71. T. III. £ 4,5. Cataphia^luS AmerL
jcanus. Catesb. Car, Hl, p. j^. T. 19.

, h Peel, VIIi/stuk. Hg
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IV. een Schild bekleed, dtt den geheelen Kop be»
Afdeel, dekte : de Zydcn wareq toe aan de Rugvin toe

HooFiZ*
ODgefchubd ; verder gedekt met éénc ry vaa

s^TüK. Beenige en gedoomde Schilden : de Borfl en

' Büik ongefchubd, wit en bruin bont: de Na-

vel een weinig digter aan de Staart dan aan den

Kop. In de voorfte Rugvin vondt hy 5

Beentjes, waar van het eerfte zeer ftyf, dik

CU lang , wederzyds Stekelig : een dergelyk

Beentje in de Borftvinnen : in de Buikvinnea

6 , in de Aarsvin 9 en 19 in de Staart. By

't openen werdt van zyn Ed. een groote Lugt-

blaas gevonden, die van binnen, overlaDgs|,

door een Vliezig middclfchöt verdeeld was,

even als in de gewoone Meirval. Het Vifchjc

was witagtig, Vezelig en hardvan Vieefch^

XXXV. H 0 0 F D S T ü K.

Befcbry'üing mn 't Geflagt der Harnasmannen,

dus uoegens de Schilden y daar him Lyf mede

iekleed is y genaamd.

De Naam van Geharnafte of Harnasman

wordt niet alleen , gelyk wy zo even geziea

hebben , aan een Vifchje van het voorgaande

Geflagt ; maar ook , en wel inzonderheid , aan

cene Soort in het Geflagt der Knorhaanen ge-

geven 9 die men op onze Kaften vangt (*X
Niet-

i'^) Zie 't voorg. VII. STUK, bladz, zp3,
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Niettemin geef ik denzclven thans aan dit Ge- iv,

flagt, welks Latynfche naam, Lorkaria^ zulks ^^^^ei»*

aanduidt.
^XXV.

Behalve de glad- of effenheid en platheid van stuk.

den Kop ; de tandeloosheid van den Bek , die Kenmerken^

terug trekbaar is, en de zes Beentjes in het

Kieuwenvlies; bcftaan de Kenmerken ook^ ea

wel voornamelyk, in het Lyf als met een Htr-

nas bekleed te hebben.

Twee Soorten van Pkcojlomus y dus wegens sooxteh^

de omplooijing van de Lippen by den Heer

Gronoviüs genaamd, worden van onzen Rid-

der, als Verfcheidenheden , tot dit Gcflagt be-

trokken (i). De laatfte Soort verfchilt van de

andere voornaamelyk daar in , dat in dezelve

het bovenfte Beentje van de gevorkte Staart de

langte van het Lyf heeft; in de andere is hec

veel korter. Van deeze geeven wy de Af-

beelding.

De cerfte Soort van Plooybek, die de Rug
twee-Vinnig heeft, is, gclyk wy gezien heb-

ben, door den Heer Linn^eüs gebragt io het:

Geflagt der Steuren Deeze , die de twee-

de Soort geweeft is by Gronoviüs, heeft, ge-

lyk de derde , maar éénc Rugvin. Thans maakt

hy

(i) Loricaria, Nat. X. Gen. 151, Muf. Ad, Fr. li

p. 79. T. 29. f. I. Plecoftomus Dorfb mooopteryglo , ofllculo

fupcriori Caudac bifurcx Sctiformi, Gjion". J^^uf, l. N. 6%^

T, 2. f. 1 , 2. B. Plecoftomus Ore edentulo, olÏÏculo fuperiorf

Ciudx bifmca: longitudine Corporls. Gron". Muf. I. N. <sp»

In 't VI. STUK deezei: Nat. Hifi. bladz. 557*

1, DEEL, VIM, STUK,
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IV- hy van deeze zyne eerfle en van de twee-Vin*

Afdeel. nigQ^ zyne tweede Afdeeling in het Geflagt der

H^oFD
P^o°yt>^'^^^"- Dezelve , daar men in 't Werk

STUK. van Seba ook eene Afbeelding van vindt, wordt

aldus door hem befchreeven.

Geftaite. Hêt Lyf IS langwerpig Spilrond^ zeer plat

pi. LxiVo van boven, by de Rugvin nagenoeg vierkantig,

aan de Scaart tweenoekig , gedekt met ruuwe

Beenige Schubbcu. De Kop is taamelyk groot,

ook breeder dan hoog, van boven Beenig, van

onderen naakt, fcherphoekig op zyde. De Oo-

gen , digt by de Neusgaten , zyn ver van el-

kander af, digter aan de Kieuwen dan aan den

Bek, met Oranjekleurige Kringen* De Snoec

is rondagtig ftomp , met breede Lippen, ea

een kleine gaaping, geplooid. Het Kieuwen-

vlies heeft , wederzyds , drie Beentjes. De

Zydftreep loopt, van agter den Kop, door 't

midden der Zyden , tot aan de Staart toe , regt

uit. De Navel is veel nader aan de Snoet daa

aan de Staart. De Schubben zyn Beenig, ruuw,

op de Zyden gcdoornd. Voor de Rugvin vindt

men 'er drie , eenigermaate Ovaal ; voof 't

overige zyn zy breed en fmal aan den ag-

tcrkant gedoomd. De Staart is breed gevorkt,

hebbende het bovenfte Beentje by de derdhalf

Duim , in een Vifch van tien Duimen , en hot

onderfte iets meer dan een Duim. De Kleur

van de Rug en de Vinnen , die met zwarte

Stip-

(*) Lau 6* angufl^ , zefit dc Heer Gronovius,
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Stippen getekend zyn , is donker- Afchgraauw, IV*

het Lyf van onderen witagtig.
A?defj^

XXXV
In 'c getal der Vinftraalen is een verwonderly- ^qqpj^*,

ke overeenkomft tuflchen die Voorwerp en 't stuk,

gene men in 't Kabinet van den Koning van

Sweeden vindt. De Rugvin, naamelyk
,
grooc

en drieiioekig zynde, omtrent op een derde

afftands van de Snoet geplaatft , heeft 8 weer-

looze, takkigc Beentjes, uitgenomen het eer^

fte, dat ongetakt is en grootft. De Borftvio-

nen , op de gewoone plaats , hebben 7 takkige

Beentjes ; behalve wederom het eerlle dat al-

lerdikft is en ongetakt, een weinig krom. De
Buikvinnen, ver van elkander en tegen-over de

Rugvin, hebben 6 zodanige Straalen , welkei:

eerfte, wederom, van de overigen , als vooren,

verfchilt» In de Aarsvin, wier Beentjes 6 zyn,

heeft dit, ten opzigt van het eerfte en laacfte

plaats, zo wel als in de Staartvin, die met 12

Beentjes is geftevigd.

Het andere Voorwerp mag men eigentlyk Draad-staart.

Draad* Staart noemen , dewyl het aan de Staart-

vin een Soort van Draad heeft , zo lang als 't

geheele Lyf. In de Geftalte van hetzelve was

met het voorgaande naauwlyks eenig ander aan-»

merkelyk verfchil. Het hadt de Rug insgelyks

gedekt met fmalk^ '^reede^ gegulpte Schubben,

welker randen de ^Zyden getand maakten. Zo-

danige Schubben vondt men ook agter de Buik-

vinnen , tot aan de Staart ; maar voor dezelve

ivashetLyf, van onderen , gedekt met kleine

x dbhï., VIII. STuKt lang-
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IV. langwerpig vierkante Schubbetjes; uitgenomen
Afdeel, ^qqj. Borftvinnen , alwaar het c'eenemaal

Hoofd-
^^g^^^^ubd werdc gevonden. Het bovenfte

STUK, Beentje van de Staartvin hadt de langte van

zeven en een vierde Duim ; daar het Voorwerp,

tot aan het end van de Staart , byna agt en een

half Duim lang was , zynde het onderfte Beent*

jie iets meer dan een Duim

De Ingewanden werden aldus bevonden. Hec

Middclrift fterk ; het Buikvlies Zilver kleur: de

Rob langwerpig , van wydte naauwlyks als een

dunne Ganze-Schaft, halfrondswyze over den

geheclen Buik loopende , en overal even wyd

:

' de Darmen met een drievoudige omwending

,

Vin de flinker naar de regter Zyde , eindigende

op 't laatft in de Navel , die , tuflchen de Buik-

Vinnen en ver van de Aarsvin af ,
digter aan

èe Snoet dan aan de Staart geplaatfl: was. De

Lever groot, in twee Kwabben verdeeld , waar

van de bovenfte breeder en dikker , de onderftfs

langer en fmaller. De Kleur was even als' ia

de andere.

(*) Dus" kan de lArmeetlng goed gemaakt worden , die

g^intfch niet ftiookt , wanneer men de langte van het Voor-

werp, tot aan het end van de Staart, op i J^oet % Duim en

$ Lynen neemt , gelyk men het vindt in 't Mu/Aum Ich-

ihyolopcnm van den Heer Grqnovius. Het blykt dat r

yoet 'cr uitgelaten moeft zyn , en ik kan my wederom niet

genoegzaam verwonderen , dat zyn Ed, zulks niet onder de

Errata, necejjario corrigenda. , aan 't end van dat , noch in

zyn volgend Werk, aangetekend heeft.

XXXVI.



IV,

xxxvu
XXXVI. HOOFDSTUK. Hoofd.

naaiiwkeurig Berigt mn de SalmvilTchcry, Int

inzouten , rooken enz. gegeven wordt»

cn zeer uitgebreid Geflagt komt ons voor Naami

onder den Latynfchen naam Salmi waar

van de Engelfche mmi Salmon^ de Franfche

Saumon 9' zo 'wel als de Neerduitlche Salm^

zyne afleiding of liever zynca oorlprong heeft.

Die Geflagt begrypt , buiten en behalve de

gewoone Salmen, ook de Houtingen^ Forellen y

en Spiering^ benevens derzeiver Vcrfcheiden-

heden van Europifche cn uitheemfche Vis-

fchen.

De Kenmerken^ in/t algemeen, bcftaan inKenmerkefiii

een Kop die efl'en is, of zonder ftekels, met

Tanden op de Kaaken en aan de Tong* Het

Lyf heeft, agter de Rugvin, cene Vetvin,

en de Buikvinneïi hebbea meer Straalcn dan

i,D££L, VULSTUK. ge-

STÜK^

Befcbryving van 't Geflagt der Salmen, 'waar

in niet alleen van derzelver Levensmanier >

Voortteeling , en andere Eigenfchappen , maar

ook van die der Forellen , Houtingen en der-

gelyken , als ook van de Spiering , die mede tot

dit Gijlagt behoort , omjiandig , volgens de

nieuwfl:e Waarneemingen , gefproken , en een
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IV. gewoonlyk. In het Kieuwenvlies worden van

Afdeel.
^ ^^^^ Beentjes geteld (*>

«ooFD^*
't Getal der Soorten is, by onzen Autheur,

«TUK. vierentwintig, die hy in vier Afdeelingen hcefc

Soorten, gebragt; waar van de eerfte onder den naam
^ Trm^ Forellen * voorkomt, of Salmen die het

Lyf bont hebben ; de tweede onder dien van

X Osmeri SPIERINGEN Welker Rug- cn Aarsvin te-

genover elkander ftaan; de derde onder dica

4. Coregoni
'^^'^ HouïiNGEN 1 5 met de Tanden naauwlyks

zigtbaar ; de vierde onder dien van Braasem-

5 CWf/«; AGTiGE§ , in welken het Kieuwen- Vlies niec

meer dan vier Straalen heeft. In de eerfte

^ Afdeeling zyn elf, in de tweede twee, in de

derde vyf , in de vierde zes Soorten. De Heer

Gromovius fcheidt de laatftgemcldca af vaa

dit Geflagt.

L A F D E E L I N

Die het Lyf bont hebben,

i. (X) inet de Snoet voorby de Onderkaak
Uiar, uitjleekende.

Salm

(^) LiNNiEUS zelf tekent 'er 12 aan , en ik vind door

5TELLERUS gemeld, dat 'er zyn die 13, i4> ja 18 Beentje^

iti het Kieuwenvlies hebben. Nov. Comm, Acad. Petrop. Tom.

lil. p. 417-
)

'

(i) Salmo Roftro ultra inferiorcm Maxillam prominente-

ART. Gen. 11. Syn, 22. Spec, 48. Faun, Suec, 305* SyJ?,

Nat, X. Gen. 152. Salmo omnium Autorum. Will. p. Ï85-

192. Raj. p. 63. Charlet, p. i;o. JONST, Tab. XXdJU
f. !•
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Salm, die de Staart naauwlyks gevorkt heeft,

hec boveofte der Zyden alleenlyk mee zwarte

Vlakken befprengd ; wordt deeze van den Heer

Gronovicjs getyteld. Het is de gewoone

Salm , die men Lacbs noemt in Duitfchland , in

Sw^eden Lax , in Finland Lobs. By de Grieken

vindt men 'er geen gewag van gemaakt , en on-

der de oude Latynfche Schryveren, zelfs, is

PuNiüs de eenigfte die 'er van fpreekr. Zo
onbekend, nu, als hier uit blykt dat hy in de

Zuidelyke deelen van Europa zy, zo gemeen

is deeze Vifch in 't Noorden : ja hy zwemt

zelfs de Rivieren op, en komü dus tot aan Smtm

zerland, in de Rhyn. In alle Rivieren van

Groot'Brittannie vangt men hem , jaarlyks

,

zeer menigvuldig. Ook valt hy overvloedig

in de Waal en Merwe , Maas , als ook op de Lek

enYsfel: zo dat men te Dordrecht , Schoonho-

ven en Kampen, als ook te Geertruidenburg

en elders in ons Land , 'er veel Vertieringvaa

heeft: doch de ftapel van deezen Vangil is,

cigentlyk gefproken, op de Stroomen vanSwee.

den en Noorwegen , of van het zogenaamde

Noordland. Dewyl nu de Heer Gisler een

zeer omftandige befchryving van die Visfchery

aan de Koninglyke Akademie van Stokholm

medegedeeld heeft (*) , zal ik daar uit het

lYcezentlykfte hier voordraagen*

„ Drie-

fenfcl^ 9Ii&ï}anfaL nuf öag ^agu 1751 miü 1752
XIII. & XIV. ^:5anti.

IV.

Afdeel.

xxxvi.
MOOFD-
STUK.
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IV. M Driederley Soorten zyn 'er, die men by

Afdeel, ^jen naam van Salm, van Salm-Forellen en

ff OFD*
5, Forellen , onderfcheidc. De eerttc Soort,

STUK, ' 99 daar wy hier van zullen fprceken , wordt

Verfchiiderj, genaamd Zee-Salm of witte Salm(5to3^:tó6^/?x)

saiiïien.
omze tc onderfcheidcn van den JVraklachs^

die, door zig af te ryen in de Rivieren,

5,
geheel graauw geworden is, hebbende zelfs

,

door de vermagering, eene kromte aan dc

Onderkaak gekreegen ; welk in het Man-

„ netje zig meell openbaart. Deeze wordt ook

„ graauwe Salm (Graulachs) genoemd , of Salm

mee de kromme Kin. Het is de groocfte

van allen; hebbende Kuit en Hom, die

mecftendcels tot volle rypheid komt , en in

5, de Rivieren gefchooten wordt; daar de wit«

„ te Salm 'er voor den Rytyd uic vertrekt.

5, Tegen 't end van Juny zwemmen zy den

„ Stroom op, en zakken in September niet

weder af, gelykde witte Salmen, maar bly.

ven den geheelen Winter over. Hunne Kop

„ wordt langs hoe magerer en bleeker. Dan is

'er nog een roode of KalfsvIeefch.Salm {Rod^

5, lachs)d\Q aan de Schubben een Vleefchkleu-

„ rigen rand heeft; doch door deezen wordt

5, aiet volkomen in de Rivier Hom en Kuit

gefchooten. Van beiden is de zwaarte drie

„ of vier Lispond; daar de gewoone witte

„ Salm maar een of anderhalf, en de vetfle of

zwaarfte derzelven niet veel meer dan twee

„ of drie Lispond bedraagt. ^
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„ Een aanmerkclyk verfchil is 'er ook onder ^V.

de Salmen, naar de Wateren, waar in zy
^^^yi*

^,
gevangen worden. In eenige Rivieren zyn zy hoomj-*

3, fmaller en langer , in anderen breeder en stuk*

3, vecter. Men bevindt dac in een zelfde Ri-

3, vier, naar de gefteldheid van hec Water,

de Salm verandert. Wanneer hy in de Zo-

55 mer, door het Saizoen, eenige veranJering

3, ondergaan heeft, kan hem weinig helpen

,

5, voor dathy wederom Voorjaars-Water krygt,

't welk hem als een nieuws Leven geeft,

55 en hem de Stroomen opwaards lokt, daar hy

3, langs hoe vetter wordt, krygende langs hoe

„ witter Huid en langs hoe rooder Vleefch.

5, Het groocfte verlangen van den Salm is sabn-wind.

„ naar Stroomend en verfch Water; weshalve

hy den Oever zoekt, zo dra het Ys losgaat:

3, maar als hy, in Zee , genoegzaam zoet Wa-

„ ter bekomen kan , door het fmelten van het

5, Ys , dan vergeet hy dikwils de Scroomen op

3, te zwemmen, en, wanneer derzeiver Water

3, door den Regen troebel wordt, zwemt hy

3, fomtyds te rug. De Wind doet daar in ook

5, veel, die , met den Stroom heen waaijende,

3, van de Boeren Salmwind geheten wordt;

5, anderszins ftrykt de Vifch den mond der Ri.

„ vieren voorby, in de Zeeboezems. Op de

„ Rivier gekomen zwemt hy voort, zo lang

3, de Salmwind waait: anders gaat hy op ea

„ neer , wordende alsdan gemakkelykft in de

Fuiken of Zetnetten gevangen.

V Deel, yiu. Stuk, I 2 3, Het
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IV. 99 Het opzwemmen van den Salm, uit Zee,
Afdeel» gefchiedc ^ naar gene alle ervarene Viflchcrs

XXXVl,
tK^risten , by zekere Schooien , welke eea

STUK. „ Driehoek maakcn, gelykde Ganzen vliegen:

Het op. zodanig dat de groocue gemeenlyk voor uit
zwemmen '

t^,, ,

tierxUvieren. 5, gaat; Omtrent een Jbile daar ageer zwem-

5, men twee nevens elkander, ook een Elle

van één , en dus , indisn het School uit

5, dertig üuks befraat, volgen aan ieder zyde

5, vyftien , op -gelyke wyze, In de Rytyd

3, gaan de Kuiccrs doorgaans vooraf, en de

^, kleine Hommers^komen agter aan. Men heeft-

,5 ze 5 in groote Rivieren, fomtyds met zo

5, groote Schooien aangetroffen , dat 'er ge-

3, heele Netten door weggerukt zyn. In dit

5, geval hoort men het geruifch van hun zwem-

men als een Stormwind of rommelend ge-

3, raas van ver af zynde DonderHagen
; terwyl

3, de Vifch met het halve Lyf boven Water

3, zig vertoont : doch met harde Wind zoekt

3, hy de diepte, en dan hoort men niets van

3, hem. Door Onweer, het geraas van Schie-

33 ten, het ontmoeten van Houtvlotten of Net-

33 ten en Ondiepten, wordt zyn Marfch ia

3, wanorde gebragt : anderszins gaat dezelve

3, geftadig voort 3 leggende een Myl , enjmeer,

3, tn een Etmaal af. Men heeft opgemerkt,

3, dat zy , een Waterval ontmoetende
, zig

3, verdeelen; doch daarna zig weder, hoewel

3, in kleiner Schooien
, by een verzamelen.

„ Dit zelfde gebeurt, indiea de Rivier zig in

ver-
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XXXVL
HOÜFD.
STÜK.

55 verfcheide takken vcrJeeJt, of by den Sa. jv.

3, menloop ^an haare Armen. By Tornea heeft ^^'^''^el.

55 men waargenomen, dac de Sa!m meer den

55 eenen Arm , die donkerer is , opftygc dan den

5, anderen, die bleeker is van Grond. Op de

5, LiustorpS'Rmev hcefc men ondervonden,

5, dac een School Sahnen beneden een Salm-

5, huis, 't welk de geheele breedte beflaat,

,5 een geheelen dag kan ftaan blyven ; zvvem-

,5 mende, zo dra de Korven opgehaald zyn ora

5, bezien te worden , aanftonds door de Ope-

5, ningen heen. Somtyds komen, ieder Dag,

5, wel drie of vier Schooien opzwemnien,

55 zonder dat men een eenigen kan bekomen:

fomtyds grimmelt de geheele Rivier van

,5 Salm.

„ De tekenen van het opzwemmen zyn als

55 volgt. Hy tuimelt als een Bruinvifch,

,5 kleeft en fpuit in 'c Water, 't welk men by

5, het afzwemmen niet befpeurt. Meeuwen en

,, Vifch-Arenden volgen in menigte het :'chool,

om 'er van te rooven ; doch moeten ook me-

nigmaal het Leven 'er by infchieten, wan-

,5 neer zy de Klaauwen in groote Viflchen flaan.

5, Men vangt de kleinften doorgaans aan den

5, Oever , de middelden in de diepte. Mee
ftil Weder kan men ze, als gezegd is, boven

Water zien zwemmen. Veelal volgt ook het

eene School het andere, en de eerften zyn

de vetften. De Zomerwarmte doet veel om

„ den Vifch traager te maaken in het opzwem-

ldeel. VIII. stuk. I 3 55 men;

Tekenen
r op-

55

55

55
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IV. 5, men ; zo ook de Regen , die het Water troe-

Ativ KL,
j^^j. ^Qj.(jen. Hoe ftcrker de Scrdom is,

hu'JiD- 3> ''^^^ Iheller de Vifch opzwemc. Als de Salm

sTuic. zig in Watervallen heeft afgemarteld , en

lum komen dan twee Armen van een Ri-

„ vier voor; waar van de eene traager, de an.

3, dere fneücr afloopt, zo verkieft hy den eer-

3, üen. Het tegendeel daar van gefchiedt,

3, wanneer hy zulke Armen aantreft niet ver

35 van Zee, en wanneer hy zig niet moede ge-

3, arbeid of met zoet Wacer vergenoegd heeft,

j, Hiervan komt het ook , waarfchynlyk , dat

„ hy, hoe hooger de Rivier op, hoe langzaa-

„ mer zwemme. In ftaande Water kan mea

33 ze gemakkelykfl: magtig worden.

Behendig- 3, Zonderling is de behendigheid van deezen

3, Vifch. Men ziet daar van de blyken als hy

3, Watervallen in de Rivier ontmoet. Eerfl:

3, een weinig onder groote Steenen geruft heb*

3, bende, fchiet hy, als een Pyl, twee of drie

,3 Ellen hoog uit het Water, en, te rug val-

„ lende, beproeft hy het van nieuws aan, tot

3, dat hy daar boven gekomen zy ; wanneer hy

33 met de Staart flaat 3 als 't ware om zyn

^, blydfchap te betuigen. Indien een vooraf

3, fpringt 3 volgen 'er veelen hem na. Zo lang

3, hy den Kop in 't Water heeft, bezit hy

5, dubbele kragt, en in 'tfpringen neemt hy zig

5, zo wel in agt , dat hy altoos met de vlakke

Zyde , of de Staart , vooraan 3 nedervalt.

33 Tegen een fterken Stroom op moetende wer-

ken.
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5, ken , ziet menze ook dikwils buiten 't Wa- IV.

ter , wel twee Vademen hoog , voortfprin-

5, gen, om den Togc te bevorderen. Terug- ^^^q^.^^*

„ dryvende keert hy zig niet om , maar gaat stuk.

35 met de Staart vooruit. Als hy zig wenden

3, wil, of dwars voor den Stroom komt, ver-

3, Heft hy zyne kragt, en wordt naar de kanten

33 gedreeven, alwaar hy dan dikwils in de Fui-

,3 ken loopt. Sommigen maaken hun werk^

5, om ze met Vuur te verfchrikken , en dus

„ hunne Ruftplaacs te ontdekken , by zulke

33 Watervallen : als wanneer zy de Salmen

„ kunnen fteeken ; dewyl die altoos naar hunne

3, Ruftplaats wederkeeren. Als het onder den

,1 Waterval niet taamlyk diep is, kan de Salm

5, geen hoogen Sprong doen. Bygroote Wa-
3, tervallen vindt men hem dikwils tegen de

3, Rotfen dood geflagen.

3, Niet minder Voorzigtigheid wordt van dee- uf^,

„ ze Viffchen gebruikt, om de listigheid der

genen , die hun tragten te vangen , te leur

,3 te ftellen. Met helder VV^eer en klaar Water

33 zwemmen zy , veelal , onder de Netten door,

3, of bezyden om. In 't eerft ziet menze tot

3, aan de Schuttingen toe komen , en verfchrik.

33 kende gezwind tcrugwyken ; dit eenige maa-

33 len gedaan hebbende, worden zy eindelyk

3, ftouter , komen nader en neemen , ora zo te

fpreeken , alles op , tot dat zy een plaats

3j vinden, daar zy onder door of over kun-

L Deel. VIII. Stuk, I 4 3, nen
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IV. 5, nen (^). In de Viffchery by Lulca gebeur-

Afdeel.
j^et- eens, dac men zig verwonderde over

"^ooFD
dengeringen Vangft, tot dat men, by hel-

STUK. 5, dere Zonnefchyn , ontdekt hadc , dac de

5, Schooien ,
agtereen , door een hollen Boom

kroopen, die diep onder Water lag; welkeo

5, men, by 't ophaalen
,
Slymig en vol Schub*

5, ben vondt* Wanneer de Salmen geen Ope*

ning of Doorgang aan de Schutting vinden,

5, en dezelve te hoog is , om 'er over heen te

fpringen , kunnen zy 'er den geheelen Dag

,5 voor blyven ftaan , en zulks doen zy , by

5, de Watervallen, op plaatfen daar geen fter-

3, ke Stroom is , verfcheide Etmaalen , ruftende,

beneden de Schuttingen , met de Koppen

„ nevens elkander ; doch in fnelle Stroomen

„ moeten zy fchielyk een kans wagen , om
voort te komen , en hebben dan geen gele-

genheid , om alles zo naauwkeurig na te

^, gaan. Regc voor of tegen Stroom heefc

5, de Salm ,groote kragt : hy kreunt 'er zig

3, naauwlyks aan , of zyne Kaaken aan ftukken

3, geflagen , de Oogen uitgeftooten of het Lyf

3, befchadigd zy, door het fpringen : hy be*

3, geeft zig, op nieuws, in *t grootfte gevaar:

,3 doch, wanneer hy zyn Staart niet vryelyk

3, kan gebruiken, is hy zyn kragt kwyt. Hier-

53 om moeten dc Fuiken en Zetnettcn zodanig

(*) Vorgclyk bladz, zp , in 't voorg. VII. STUK»
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,j
gemaakt zyn , dat dc Vifch , daar ia komen-

mende, krom lege; want dit beneemt hem Afdeeu

alle mast om zig te redden. XXXVL
^ , , . , ^ .

Hoofd-
je
Dc cyd van t opzwemmen is , naar t Sai- stukv

-5, zoen en naar de Stroomen , verfchillende. Den Tyd van '1

w 3 Juny 1749 begon men grootcn ZecSalrnjmeir"^'

3, met Netten, op de Angerm^nnifche Rivier

5, te vangen, 't geen vroeg was; doch in 't

„ volgende Jaar, 1750, ging de meefte reeds

in de Mey-maand voorby, 't welk zeer on*

55 gewoon is. Op de Rivier van Tuna wordt

3, men gewaar , als men 's Voorjaars , in

3, de Salmfteeken , den teruggaande Salm

3, vangt, die den Winter over in 't Meir Mar-

3, men geblecven is 3 dat deeze in de Water-

3, val Kiingfta den regten opzwemmende

33 Salm ontmoet: zo dat het opzwemmen vaa

„ den eenen zig naar het afzwemmen van den

33 anderen fchikt. Mooglyk is
, voorbelden, ook

„ de zelfde reden. De Zee-Salm verlangt, dat

3, de Rivieren van Ys bevryd zyn , eer hy de-

3, zeiven opzwemme, dat gemeenlyk in Mey

3, plaats heeft: die in 't midden van de Zomer,

„ of laster , begint op te zwemmen , komt

„ meeftendeels niet boven de vyf Mylen van

,5 Zee. Terwyl de Salm opzwemt eet hy

5, niets 5 en heeft daarom een ledige Rob , ja

de Galblaas verdwynt byna geheel : men

3, wordt niet gewaar dat zy iets nuttigen, eer

zy beginnen te rug te zwemmen. Den 12

„ Auguftus 1749 ving ik, met den Hengel, aan

I.DKEL. VIII. Stuk, I 5 5, de
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, IV. 59 de Zeekant een witten Salm, die zeer vefe

Afdeel* en de Maag vol kleine Vifchjes hadt^

XXXVL Rivier te hoog wordt , iu de Herfft,

STUK. 59 begeeft zig de Salm overvloediger en fneller

Het af. te rug; dewyl hy zig in de Stroom zodanig

3, afgewerkt heeft, dat hyniet langer opzwem-

men , noch op zyne plaats zig houden kan.

^5 Met Scormagtig Weer^ Regen en Sneeuw,

5, gaat hy ook fterker nederwaards : doch een

3, gedeelte onthoudt zig in de fterkfle Water-

„ vallen , toe tegen Kcrstyd. In de Tornea en

3, andere Rivieren van Weitbothnie, eindigt het

„ afzwemmen eerder dan in de Angermannifche

„ en in Medelpad. In groote Mciren , gelyk

„ Halgomfee, blyven de Salmen dea Winter

5, over, die 's Voorjaars daar in gekomen, en

door de Watervallen opgefteegen zyn. Men

5^ vindtze daar gantfch blaauw , en wel zo vet,

3, indien niet vetter , dan de Salmen , die 'er

3, uit de Zee en Inhammen door de Zeegaten

,3 ingekomen en van den Stroom afgemat zyn,

3, Door het Kuitfchieten vermagert de Salm,

5, doch in ftil Water komende , en 's Winters

5, iiitruftende , fchoon flegts in binnenlandfche

„ Mciren , herftelt hy zig Men is taa*

5, melyk verzekerd, dat het kleinfte deel der

,3 Salmen , die 's Zomers de Rivier opzwem-

^ men, in de Zee terug komt: want een ge-

55 deelte

C*} Dit fchynt eenigermaate ftrydig met het gezegde vïU|

STELWRUS, Zie 't voorg, bladz. zu
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^ deelte blyft in dc Meiren en Moeraflen, iv.

door welken de Rivieren loopen , een gedeel- ^^^^eel.

3, te in de Rivieren zelf ^ en het grootfte deel
^^Jj^*

5, in de Zeegaten. Wanneer zig het Grond- stuk*

5, Ys in de Herffl: vertoont, dan gaat de Salm

5, het gezwindfte neer, en zet zig dan in diep

9» Water.

3, Den voorgaanden Herffl , toen het Ys op winter-vcr*

5, de Indals.Rivier van den Grond begon op^^^^'

3, te fchieten, begaven zig de Salm en Hou-

5) ting daar onder, ftygende door den Mond

„ der Liuftorps-Rivier opvi^aards . en bleeven

55 ftaan in het Meir van Logdoe. Hoe eer de

Vifch in de Herffl, op de gezegde wyze,

„ daar in komt , zo veel vroeger is de Winter

5, op handen. In 'c Kerfpel Nerpis krygc men,

3, den geheelen Winter door , Salm. Ik hebze,

53 in verfcheide Rivieren, omtrent St. Paulus-

33 Dag gezien. Na dat de Rivier is toege-

„ vroozen , blyft de Salm flaan , daar hy zig be-

„ vindt , en na Nieuw Jaar begint hy zyne

,3 Schubben en vi^itte Kleur weer te krygen,

doch is dan wat mager :maar, als de Rivieren,

in 't Voorjaar , in beweeging komen
, gaat hy

3, verder af ; fchoon 'er nog Ys in ware. Dc
„ Salm, DU, in 't ondcrfte van den Stroom,

„ naby de Zee, gekomen zynde, blyfc daar

niet flaan . maar gaat aanflonds af in de Zee.

35 boezems; 't geen men ook in de Waterval

3, Solcftca gewaar wordt. Verder opwaards

^, toont hy zig meer, wordende met Neccca
i.deel. vulstuk, en
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IV. p en door middel van Steeken, den geheelea

Afdeel. Winter gevangen, op plaatfen, daar het Ys
XXXVJ. bekwaame Openingen gelaten heefc

«TUK. Het opzwemmen der Rivieren, door de Sal-

men en dergelyke Viffchen meer , gcfchiedt,

gelyk wy reeds gezien hebben , om Hom en

Kuit te fchieten , dat is , tot de Voortteeling (!)

Van deeze is, volgens de Waarneemingen van

den Heer Grant, elders reeds omflandig ge-

fproken C-l-)* By het gene daar van gezegd is

,

ten opzigt van de Viüchen in 't algemeen (^),

zal ik hier nog de Waarneemingen van Stel-

LERUS 5 in 't Land van Kamtfchatka , op dc

Salmen in 't byzonder, te berde brengen (§).

Kunne Paa- „ I. Heb ik
,
(zegt die Aucheur) in ondiepe

„ plaatfen waargenomen , dat de Mannetjes en

99 Wyfjes , door onderlinge wryving der Bui-

H ken , de uitvlöeijing van Hom en Kuit bc-

„ vorderen : 2. dat zy elk op zig zelf , door

wryving tegen Steenen , het zelfde doen

:

„ 3. dat de Mannetjes, in January eh Fcbruary,

„ de Wyfjes jaagen en 5 door Minnedrift aange.

„ fpoord, voor zig uitdryven; doch in tegen-

„ deel de Wyfjes , met vcelerley omwegen , hun

f> trag-

(*) Zelden brengt hy by ons den Wineer over
, gelyk hy

doet in 't Meir Siljan van Dalekarlie, en verandert dan veel

van gedRante; zegt Linn^eus Faun. Suec, p. ii6.

(-[•) In 't VIL Stuk, bladz. ig.

(i) Uit^czogte Verhand, IV. D. bladz. 1^6»

(^) Als boven bladz. ig. '

(5) Cmmcnt, Afod^ Fctrop, Tom. 11^. p. -fog;
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9,
tragten te ontwyken. Dus heb ik ook waar- iv.

„ genomen , dat de Mannetjes de Staarten der ^^^^^^

99 Wyfjes met de Tanden vatten , en dezelven
'^^J^*

,» zo ftyf vafl: houden door zekere Welluftige stuk.

„ begeerte, dac de Staart niet alleen van Vel

t, beroofd , maar de Beentjes van de Vin zelfs

afgebeeten worden. 4» In de Rivieren worde

,1 's Wintel s waargenomen, dat zy in eensge-

„ zindheid op de dieper plaatfen leeven ; zo

„ dat de een zo digt tegen den ander aan ge-

5, drukt worde, als of zy, door Menfchelyke

„ fchranderheid , op zo veel liniën of ryëa

waren gefchikt. Buiten twyfel doen zy in 't

„ diep der Zee even 't zelve of herhaalen , door

99 de ingceving der Natuur , het gene zy onder

„ in de Zee gewoon waren te doen, in de Ri-

„ vieren. Hierom is 't waarfchynlyk , dewyl

„ Villchen , van eenerley Soort , onder dc

„ Wateren , een zo langduurigen tyd in gczel-

M lige gemeenfchap doorbrengen , dat zulks niet

gefchiede om elkander te verwarmen ; dewyl

„ zy altoos , gelyk de anderen , op 't Gevoel

koud zyn , maar wegens zekere Veneriaale

f» zoetigheid, welke zy uit dit onderling Byjlaa-

99 pen * genieten (*). " * Mutm

Een merkelyk verfchil is 'er over den tyd der
"^"J^'*^^

Voortteeling. Sommigen hebben gewild , d^t voorteeiing

„ zulks

(*) zie hier het onderling ByJJaapen derVilTchen, waar van

In 't voorg. VII. STUK, bladz. i8, gefprokeu werdt, en dat

men ook hyleggen zou kunnen vertaaien , verklaard. Het al-

gcmecne , dat hier vooraf gaat en op yQÏgt , in de Petcrsb. Ver*

handelingen , is aldaar voorgedragen,

I.DEEJ-. VIII. STWK.
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IV. zulks in de Winter, anderen dat het in de Zo
Afdeel. gefchieden zou. De Sweedfche Heer Hel-

Hoofd-
lant meent dit uit het Berigt der genen , die

STUK. den Salm, den geheelcn Herfft door, op de

Rivier van ïordea fteeken, te kunnen ophel-

deren , en fpreekt daar van aldus (*). „ Na
St. Jakobj of tegen het end van July, wil

„ de Sahn de Rivier niet meer opzwemmen;

hoewel deeze tyd een weinige verandert

,

naar dat de Vifch vroeger of laater in 't Jaar

. „ aankomt of voortgaat. De Zomer Nagten

,

„ nu, zyn nog op deezc plaats, of by den

„ Poolcirkel , tot een end wegs in Auguftus

„ toe, zo helder, dat men alsdan met Steeken

eerfl: een aanvang kan manken. De Salm

I
fpringt, diestyds, nu en dan uit het Water,

„ en begint de Rivier af te zakken , houdende

altoos den Kop tegen Stroom en de Staart

„ vooruit. Midden in de Rivier dryft hy niet

gaarn , doch zoekt gemeenlyk een Soort van

„ Valgrond door den Stroom gemaakt , uit grof

Zand of kleine Keifeltjes beftaande , met een

^, Steilte nederwaards. Op zulk een Valgrond,

daar fomtyds weinig, fomtyds meer diepte is,

tj onthoudt zig de Vifch in de fterkfle Stroom.

Indien de diepte daar te groot is , kieft hy

^, den Oever , en begint , in 't midden van

„ Auguftus 5 met den Buik tegen Steenen te

„ wry.

(*) Verhand, der Kmy Ah/^L van Stoiholmy voox *t Jaoc

iJ^Z-fi- Vil. Stuk.
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„ wryven, die daar door zo wit worden, dac iv.

„ men deze plaatfen niet alleen by nagt door ^^deeu

„ het Vuur, dat tot het Salmftceken gemaakt
"^^JJ*

„ wordt > maar zelfs op helderen Dag kan zien «tuk.

„ en van den overigen Bodem der Rivier, ee.

„ nige Roeden ver , onderfcheiden.

5, Zulk een plaats of Greppel, indien ikze

„ zo mag noemen , is dikwils zes Voeten

9f breed , doch op ver naa zo lang niet. On-

der 't wryven houdt de Vifch doorgaans den

Kop ftil , maar het overige Lyf kromt en

„ zwenkt hy voor- en agterwaards. Menig-

„ maal vindt men 'er een Hommer alleen,

„ dikwils een Paar, Hommer en Kuiter, die

„ zig daar digt by elkander houden , als of zy

„ aan elkander genageld waren ,«zyd aan zyd ,

„ en, wanneer de een, onder 't Wryven, het

3, Lyf beweegt of buigt, zwenkt ook de an^

„ dere , zo dat men ze dikwils , met het Steek-

yzer , beiden te gelyk magtig wordt. Twee

„ Kuiters zal men nooit by elkander vinden,

doch wel twee Hommers , maar gemeenlykft

een Hommer en een Kuiter, en dc Kuiter

„ ftaat dan een weinig laager in de Stroom,

5, dan de Hommer ; ja een Hommer wryft zig

dikwils alleen. Indien de Vifch, middeler-

„ wyl, verfchrikt wordt, zo komt hy dikwils,

^, binnen een Uur, op die plaats terug; doch,

„ zo men hem vangt, dan gebeurt het dik-

wils, dac op die zelfde plaats weder andere

LDEEi,, Yiu, mK# Sal-

1
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IV, ff Salmen zig komen wryven , en daar ook
Afdeel» gevangen worden*

HooFD^* 5, De regte tyd , wanneer zig de Salm

STUK. 55 wryfc, is by hec aanbreeken van den Dag

en in 't vallen van den Avond, niet in 'c

„ midden van de Nagc. Onder 'c wryven laac

„ het Mannetje zyne Hom , en hec Wyfje

9f haare Kuic loopen ; waar omtrent aanmerke-

lyk is, dat in de Salmen, zo wel als in an-

,y dere Viflchen , het Mannetje de Hom eerfl:

„ van zig geeft en daar mede eer vaardig zy,

„ dan het Wyfje met haar Kuit; maar de Stroom

ff voert 5 het gene de Viflchen van zig gee-

99 ven, ce gelyk heen en verftrooit hetzelve,

zodanig dat men niet kan zien, wat weg het

neeme. Om Bartholomseus, wanneer de Kuit

het grootfte en zo groot van Korrel is als

„ Erwten, fchat men dezelve in waarde een derde

„ deel van den Vifch zelf, die alsdan veel

„ flegter is van Vleefch, dan in de Zomer, en

en zo wel , om dat hy alsdan de Rivieren af-

„ zwemt, als om dat hy niet zo goed is van

„ fmaak, met reden van het Landvolk JVrak^

„ lacbs wordt geheten (*). Om St. Michiel,

en in 't begin van Oktober, is de Salm ge-

„ heel zonder Kuit en uitgeteerd : als wanneer

„ ook de Rivieren by den Poolkring beginnen

te

(*) Dat Is Wrakke Salm. Zo zegt meti by ons ook Wrak»

ke Harlag enz. Zie bladz, 130. hier vo^r.
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te bevriezen, dat zeven Maanden aanhoudt, IV.

zynde het Ys doorgaans twee Ellen dik.''
Afdeeu

XXXVf
Uit deeze Waarneemingen blykt , dat de tyd

""hoofd-

der Voortteeling van den Salm in de Herffl zy. stuk.

Evenwel zou daaromtrent een aanmerkelyk ver-

fchil kunnen plaats hebben , naar de geftcldheid

van 't Klimaat ; doch dat fommigen eerft tegen

't end van November beginnen zouden , en den

geheelen Winter door daar mede voortgaan

,

tot in het Voorjaar, gelyk van Bafel aan Ges-

KERUs was gefchreeven (*), is te onwaarfchyn»

lyker, daar Linn^eüs aanmerkt, dat de Schie-

ting van Hom en Kuit in de Zuidelyke deelcn

van Sweeden eerder plaats heeft , dan in dc

Noordel yke deelen (f).

Aangaande de plaats , waar de Voortteelins: ^^^^^^

Vooitteeiing,

geichiedt, zullen wy den Heer Pontophdans

hooren , die tevens ook van de manier ge-

waagt (I). Gemelde Willooghby fpreekt

het Gevoelen tegen van Gesnerus , aan-

„ gaande de Voortplanting van den Salm in de

99 Zee ; meenende dat zulks alleen maar ge-

„ fchicdein de verfche Rivierwateren, uit wel-

u ken

(*) wiLLOUGHB. Pi/c. p. 190, Doch die plaats komt

ifty verward en duifter voor. Circa finem fere Novemhrh ^
éiltiora loca contendunt

y
pariendigratia ; " » m , ^ n

Incipiunt autem non multo poJi Solflitium ê>* fubinde per Au-

tumnum ïy Hyemem parere per^unt ,
aliqui etiam ad Veris,

ufque^ id eft Martii ^ initium.

(t) Faun. Suecica, p,

(i) aSaturL ^\% bon ^ojta» 11- Th.p. 249.

I. DfiSI.' VUL STUK» K
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IV. „ ken hy vervolgens zig in Zee begeeven zou.

Afdeel. q^^j, j^^ egier, heeft hy zekerlyk mis: want

Tl »> fchoon VVV nicc willen ontkennen , dat zulks
Hoofd. " j'

'

SïüK. „ ook in de Rivieren gefchieden kan; dewyl

„ men midden in Duitlchlaud , ja ook geheel

„ bovcti in de Ryn 5 by Bafd , Salm vangt

;

weet men doch hier te Lande zeer wel , dat

„ de Salm haar Kuic voornaamclyk by den Uit-

9, loop der Rivieren , ten mmdc digt daar by ,

in brak Water, uiifchiet, en wel op deeze

wyze. Zy buigt zig geheel krom en (leekt

den Kop in 'c Zand , om te meer kragt te

5, hebben » fpuicende dus de Kuit door de Na-

9, vel: daar op komt de Hommer, en, andere

„ VilFchen terug houdende, die de Kuit willen

5, opvreeten, kromt hy. zig op even dezelfde

„ manier, dat de Staart zig naar den Kop toe

5, buigt, om zyneHom op de Kuit uit te ftor-

ten. Deeze Hom is niet, gelyk in andere

VilTchen^ vergaard in een menigte van fyne

3, Buisjes, als vauGedarmte; maar by elkander

„ in eene Vergaarplaats , die naar de Lever

gelykt. In de Kabeljaauw, Haring en andere

„ Viflchen, die Hom en Kuit hebben, zal de

5, Voortteeling, waarfchynlyk,op even de zelf-

35 de of dergelyke manier gefchieden."

De duifterhtïd omtrent dit Stuk 5 of, naa-

vooftteeiiiig.ï^^^^ de Bevrugcing der Eijeren in de Vis-

fchen, op gelyke manier als in de meefte Land*

dieren , binnen in het Lighaam , dan , gelyk m
vcele Kruipende Dieren^ buiiea hetzelve , m
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ts-el of , gelyk in de Pad Jen en Kikvorfchen , IV;

mee onderlinge aanraaking der Lithaamen , of ^^^^^^«^

zelfs met een Soort van omhelzing door middel ^-^Vy^pQ

van de Vinnen ^ en wryving der^Teeldeelen ; stjiu

of geheel zonder zodanig iets, op een gancfch

verfchillende wyze, met befproeijing in 't hon-

derd van de gefchooten Kiiic, door hec Man-

ïiecje,mec zyne Hom, zonder byzyn van het

Wyfjcj gefchiede: deeze duifterheidi zeg ik,

hebben de naauwkeurigfie WaarneemiDgen der

Hedendaagfchen nog niec kunnen ophelderen.

De een , naamelyk , is , gelyk wy gemeld heb-

ben, voor 't eene; de ander voor 'c andere Ge-

voelen Zelfs zyn 'er , die uitwendige TeeU

deelen in de Salmen meenen gezien te heb.

ben , daar onze Autheur zulks volftrekc ont-

kend heeft in de VifTchen (f). Doch het blykt i
^

op meer dan eene plaats , dat hy een Menfch

v^^are ; inzonderheid in die Siuk , wanneer hy

verzekerde , dat nergens , in de geheele Naruur^

eenige Bevrugting gefchiede buiten 't Lighaaiii

van de Moeder (4-). ' De naauwkeurige Waar-

neemingen van den vermaarden Roesel, door

ons bygebragt , toonen zulks (§). Ook vind

ik opmerkelyk dat de Sweedfche Heer Hsllant,

voorgemeld, toen hy omtrent de Waarneemia-

gen van LiNiSiEüs, dat de Wjjjes de Hom in*

(*) zie 't voorg.JVIL STUK, bladz. 15, i<j.

(-f) Deftltuuntur Pene Vulvdvc, Sy/f, Nat, Ed. X. p. 239,

(l) ARTEDi, JckhyoL Part. Pifc. p. 32.

Zie het VI. Stuk de/.er Nat. Hiftork^ bladz. jo^.

tDEti.. VULSTUK». K 2
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IV. Jlokken , de Boeren , die zig met Salmfteeken
Afdeel.

g^^Qeercn y ondervraagde, van hun toe antwoord

HooPD. ^^^^^> '^^^^ Water niet helder genoeg ware

sruK. om zulks te bezien ; al wcrde het Steekvuur

nog zo groot gemaakt. Evenwel is dit iets,

dat anderen ook niet ontkennen, doch de Ge-

volgtrckking , waar toe het van onzen Autheur

fchynt by gebragt te zyn , komt hun niet waar-

fchynlyk voor(*). Zie hier wat de Heer Gisler

daar van zegt (f).

„ Veelen berigten dat het Wyfje , eer het zyn

Kuit fchiete, de Hom van 'c Mannetje heeft

M ingeflokt. Dikwils flaan zy en beweegen zig

nevens elkander, als wanneer de Kuiter fcheef

„ tegen den Hommer zo digt daar by ftaat,

99 dat zy byna de Hom uit hem fchynt te zui-

9) gen; doch, of de Kuit door die inllokking

„ van de Hom bevrugc worde , weet men niet.

„ De Salm, immers, begint omtrent dien tyd

p, alles tc verflinden , wat hem flegts eetbaar

9, voorkomt; 't gene daar uit blykt, dat zo wei

Hommers als Kuiters de Maag vol van eigea

„ Kuit hebben, die zy by 't afleggen van de

„ Kuit inflokkcn. Even zo zuigen zig ook de

„ Houtingen aan elkander , en byten de een

„ in des anders Vinnen ; daar de Salmcn zig

„ aan elkander vafl: haaken met de uitfleekende

ff Kin, om de Hom en Kuit uit te arbeiden.

99 Do

(*) Zie het Vir. Stuk, bladz. 20,

(t) SttiMmf. Fah. als boven. XIII, Stuk bhdz. 12.%
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„ De Kuiter houdc zig altyd aan de Landzyde; iv.

5, dat een ingeeving der Natuur is, devvyl zy ^^^^el,

„ meer klemming en wryving noodig heeft.
i^oofd^*

Een Waarneeming van deezen Heer, fchync stuk.

gemelde Duifterheid een weinig op te helderen, Nieiiure

cn het eerflgemclde Gevoelen te begunftigen.m'mg daax

In 't midden van November, des jaars
1748,'^^^^^'^^^^*

kreeg hy een Hommer , met de kromme Kin

,

benevens een Kuiter van een Lispond zwaar,

die beiden mee het Steekyzer in de Rivier ge.

vangen waren. In de plooijen van de Zit-

plaatfen der Kuit, die geheel ledig en toege-

vallen waren, werden van hem nog eenige ten

vollen rype Kuitkorrels gevonden. Deeze wa-

ren bleek Vleefchkleurig en aan de eene zyde

toonden zig , inwendig , als kleine, bleekroode,

Olieagtige , hoopswyze tot een ronde Kloot by

een verzamelde Blaasjes, van een halve Linie

breed. De Korrels waren van binnen met een

ligcgraauw Slym , als Wit van Ey , gevuld,

dat 'er uitliep , zo dra men een dunne eenvou-

dige en taaije Huid opende. Na dat hetzelve

uitgcloopen ware,*zag men iets dat naar jonge

Groey van Salm geleek , anderhalf Linie lang

,

geheel doorfchyneode, Spongieus, wit en Sly^

mig J waar in zig de gedaante van het Bekke-

neel , de Ruggegraat , de Oogen , de grootfte

Beenderen des Lighaams en de Wervelen , dui-

-^elyk vertoonde. Als men het zagt kookte,

wierdt het dik , gelyk Wit van Ey.

i,peel. vulstuk. ''K 3 „ Hieï
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IV. j> Hier uit ziet men , (zegt die Schryver,)

Afdeel. dat ia de Salmen een Eywit^ benevens het

XXXVL Lidtekentic van HARViEUs , duidelyk zigt-

stuk:. 9» baar zy ;
gelyk Artedi dit in de meelte

„ Kraakbeenige Viffchen opgemerkt heefc (*).

Ook kan men, zo bet fchynt, hier uit be-

„ fluiten a dat de Revrugtiag van deeze terug

„ gebleevene Eijcren gefchied zy , terwyl de

9, Kuit nog binnen 'c Moederlyk Lighaam zig

3, bevondc; dewyl zig anders alle deeze deeleo

„ der Salmen , en de natuurlyke geftake van

hun Lighaam , zo duidelyk niet hadden kunnen

vertoonen. De beide Zicplaatfèn van de Kuit

3, waren ledig, als gezegd is; doch men zag

j,, 'er reeds het begin yan nieuwe Korrelen Kuit,

die onder de buitenfte Huid in ontelbaare

menigte, veelen in de oude Lidtekens, an-

^, dere nevens en tuITchen dczelven
, lagen,

j, De Uitgang van de Kuit bevondt zig onder-

3, tiy, doch een weinig digter aan de Aarsvin,

39 dan de Navel, die met een Duimbreed Vet

omringd, van binnen geheel donkerblaauw

,

„ glad en rimpelig, cn aan 't end zo zwartag.

„ tig bruin zig vertoonde , als of zy van Koud

99 Vuur ware aangetaft ; dat van de fterke wry*

ving by het Kuit fchicten zal voortgekomea

„ zyn."

jjSic » Weinig Viffchen (merkt hy aan) zullen 'er

u zy%

ICjbtbyaL p. zz» ut fupra.



„ zyn, die hunne Kuic met g oocer bezwaar- iv,

„ lykheiJ en vermoeijing uicfchie:cn, dan de

„ Salmen. Vooraf, raamelyk, moeten zy in^^^^^l*

„ de R vieren alle overiolüge Vettigheid en stuk.

Volvlcezigheid afwerken , eer hun Zaad

„ vrugcbaar worde, en in de Tyd der Paaring

»» worden zy zp uitgemergeld, dat hjan noch

„ Vleefch noch bloed , om zo te fwecken 9

t, overblyft. De Oorzaak , dat dceze Vifch,

„ by 't afleggen van de Kuic, zig met zo veel

9) geweld wryft en zo fterk beweegt , komt

,

behalve den Stroom, die daar toe behulp*

„ zaam is , ook daar van daan , dat de Zit-

plaatfen van de Kuit geen byzonder Vlies of

„ open gangen hebben, v;aar door de Kuic ge-

„ makkelyker en fneller zou kunnen uitgaan

;

maar in deSalm vak ieder Korrel van de Kuit,

„ na dat zy uit de plooijcn van de Zitplaats is

,^ ontwikkeld, in de ledige holligheid des Buiks;

„ waar uit zy vervolgens langs den Bodem,

„ dien de Zwemblaas maakt , moet gearbeid

„ worden , tot dat zy door de Openingen , die

„ onder en aan beide Zyden van den Endeldarm

„ zyn 5 ontlalT: en uitgeworpen worde. Daar-

„ om duurt het ook zo lang, eer al de Kuit

„ gefchooren zy : dewyl 'er geen Lyfmoedcr,

„ noch Rok , noeh Buis is , door welker Samen-

„ trekking de uitwerping bevorderd zou kun-

ncn worden. Dc Hommers hebben het ge-

„ makkelyker ; alzo de Zitplaatfèn van hun-

„ ne Hom met open Buizen tot uicwerping zya

ldeel. viu.stuk. K 4 7> Voox^
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IV. „ voorzien In grooce Salmcn is wel een

Afdeel.
gj-Q^p ^n nog meer Kuit, dac vier Pond of

Hoofd*
drie-en-twintigduizend en veertig Greinen be-

STUK. „ draagt. Ook kan men nagenoeg zo veel Kor-

„ reis van Kuic rekenen : want ieder Korrel

„ weegt 5 omtrent den tyd der Voortteeling, in

grootc Salmen iets meer dan een Grein. Hier

f, uit ziet men , dat deeze Vifch zig ongeloof-

lyk zou vermenigvuldigen , indien alle Kor-

„ reis van de Kuit bevrugt werden (f).

Jonge Groey. Niet eer, dan by het afzwemmen van de

„ Rivier , begint de Salm Hom en Kuit te

„ fchietcn. Sommigen raaken de Rivier fchic-

„ lyker af, anderen laater, en, die het omSt.

„ Andries eerft doen , hebben in 't geheel geen

v„ Hom of Kuit meer ; zo dat hunne Groey

„ altemaal in de Rivier moet blyven. Even-

„ wel , alzo niet alle Salm de Rivieren op komt,

„ zullen 'er ook zyn, die in de Zee voorttee-

„ len. Zo lang groote Graauwe Salmen de Kuit

,» hard hebben, verwagtmen den Winter niet;

maar , als de Kuit begint los te gaan , dan h
M de

(*) Dit 15 mlfTchien wel een noodig vereifchte , om de
Kuit op verfcheide wyzen , zo binnen als buiten het Lighaam,

te kunnen bevrugten : want dus , dunkt my , zyn die verfchil-

lende Wakrneemingen beft overeen te brengen. Ook heeft

men iets dergelyks in de Salamanders waargenomen. Zie het

VI, Stuk deezer Nat. Hijiorie,

(t) ongemeene blyk der Goddelyke Voorzienigheid

liraalt daar in door , die het gene overtollig in de Natuur
en een bclctzel van de algemeene Samenlöcving der Diereix

zoüt zyn , ten nutte doet ftrekkea van die ^.elfclc Saaieiileö-

ving.
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^, de Winter op handen* In de Rivieren ziet jy.

5^ men nergens Kuit, doch daar moet jonge Afdeeu

„ Groey van Salmen zyn : dewyl men twintig

„ Mylen van Zee Forellen vangt , die buiten htvkS

„ twyfel Aframmelingen zyn van de opge.

,f zwommen Salmen. Hier omtrent is 't aan-

merkelyk, dat de Salm zulke Meiren en Ri-

vieren , die meer naar Wocftynen en Ge-

„ bergten toe leggen , waar het Water friflcher

„ en kouder is , boven de laage Meiren en

„ Waterftroomen verkieft , en zig daar hec

„ Iterkfte voortplant. Wanneer hy gelegenheid

5, krygt om in een Meir of Rivier te komen,

die te vooren afgefchut w^ren,zo bereikt zyn,

„ Groey, in drie of vier Jaaren , de zv^aarte van

„ drie of vier Mark: doch de Sa!mforeIIen,die

„ in de Rivieren zyn voortgeteeld, worden zo

„ groot niet ; hoewel het ook waare Afkome-

„ lingen van den grooten Zee-Salm ^ met de

„ kromme Kin , zyn.

„ Sommige Jaaren leveren ongelyk meer verfchii det

.

j, Vifch, dan anderen, uit. Als 'er , des Win-

„ ters, voornaamelyk op het Gebergte, veel

„ Sneeuw gevallen is , en daarop een vroege

Warmte volgt, die, *t Ys doende fmelcen,

„ een vroegen Voorjaars»Vloed maakt , dan

„ zwemt de Salm üerker op. De Viflchers

5, zien gaarn, dat, de Voorjaars-Vloed den 18

„ Mey gepafleerd zynde , de Vloed van 'c

„ Gebergte daar op aanftonds volge , omtrent

St. Jan op 't hoogde zy , en ten regcen tyde \

j. DjL^. viiLSTvit. K 5 O
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JV. weder afnceme. Vyf '^waare Vloeden zyn
Afdeel. yoorftc deezer Eeuw af tot 1749,

Ho^D^*
?, op de Angermannifche Rivier geweeft, die

STUK. 99 vroegtydig gekomen en van goede Salnajaaren

„ gevolgd zyn. Als de Rivieren, in de Herffl:,

„ met zv\^aarc Ysfchotzen gevuld worden , die

59 aan de Oevers in groote hoopcn famenfchui.

„ ven , zo houdt men dit voor een goed Te-

„ ken. Hoe hooger het Water in de Zee is eo

hoe warmer Zomer men heeft, zo veel me-

„ nigvuldiger ftygt de Salm den Stroom ops

doch de Wind, die naar den loop der Ri-

p, vieren verfchillende wordt vereifcht , doet

„ wel het meefte. Ook is het opzwemmen van

kleine Vifch, en het vinden van Luizen ia

de Kieuwen der^ Salmen, een blyk van eea

„ goed Jaar.

vïsrykeRi.
Zodanige Rivieren , die hunnen Uitloop

^eren. hebben naar 't Zuiden, en aan de Noorde-

„ lyke zyde met lange ftrooken Lands gedekt

„ zyn , vindt men Vifchryker dad anderen,

„ Hoe verder naar Noord-Bothnie toe , 'hoe

„ hooger de Salm opftyge. De gefield-

„ hcid der kanten doet ook daar toe. Witte

5, Oevers houdt men voor dc beften, inzon-

derheid wanneer die Bofchagtig zyn , dat

„ de Vifch onder de Schaduw kan fpeelen:

weshalve het niet raadzasm is , 't Geboomte

„ uit te roeijen. De Salm wil ook in zyne Loop

niet zyn verhinderd : hy fchuwt Ondiepten

,

^5 tea ware het Water door Storm of Vloed

99 zeer
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„ ^eer drabbig mogce zyn. Bovendien hangt IV*

„ de reden , waarom in fommige Rivieren
.

' . , ^ , XXXVU
„ meer , m anderen minder Salm gevangen h«-ofd*

„ worde , van de legging der Rivieren zelf en stuk,

„ de gefteldheid van het Water af. Dus vindc

men in de eene Arm der Lulea- Stroom over-

„ vloed 5 in de andere nooit een eenigen Salm.

„ Zo nuttig als een digc en gelyk Houtgewas a neeming

^, aan den Oever der Rivieren is , zo fchadelyk s lik-^v^gil^

„ zyn eenige hier en daar (laan de en over 't

„ Water hangende Boomen; de^vyl door der-

„ zeiver flingering de Vifch fchuuw gemaakc

„ wordt. Houtvlotten zyn zo hinderiyk, dat^

5, al waren 'er eenige duizenden in 'c opzwem.

„ men, dezelven akemaal teruggaan zouden

>

wanneer hun het Houc ce gemoet kwam

„ dryven. Even 't zelfde gefchiedc^ met voor*

„ dagt, fomtyds door middel van dwars over

„ de Rivier gefpannen Touwen , met Stokken

„ van een EUe lang daar aan , en Steenen daar

„ tuflchen. Inzonderheid wordt de Salm fchuuw

gemaakt door het fchitteren der Houtvlotten

„ van gezaagde Planken , en het Zaagzel be-

derft den Grond tot den Salmvangft c'eene-

,v maal , zo wel als andere Viflcheryën, De Har-

ftigheid van het Vuuren Kout , zal daar vaa

„ de voornaamfte Oorzaak zyn. Groote Ze.

„ gens, die de geheele breedte van de Rivier

V beflaan^tot de Viflchery te gebruiken ^ maaks

„ ook den Salm fchuuw; ja alles wat hem on-

„ gewoon voorkomt en fghaduw geeft of be-

I, DXEL. vixi. sxvK« «t wee«
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IV. „ weegiDg maakt , inzonderheid op plaatfcQ

Afdeel. ^j^ar het Water zeer helder is. Vaa
XXXVI. Robben of Zee-Honden lydc de Viflctiery

STUK. 99 veel fchade. Het een en andere , of moog-

„ lyk ook de Verzanding der Rivieren , zal

Oorzaak zyn , dat thans niet meer dan een

vyfde deel van den Sahn opzwemc, als ia

„ voorigen tyd. Even 't zelfde heeft plaats

in de Aalviflchery ; zo dat , volgens een Be-

99 rigt van .den jaare 1605 , in Angermannie

„ waren 35 Aalhuizen , daar in 't jaar 1748

„ maar 2 gevonden werden.

Aangaande den Salmvangft fpreekt verder de

Heer Gisler zeer omftandig , doch , om niet

al te uitvoerig te zyn en de menigvuldige

duiftcrheden , in zyn Berigt voorkomende , te

vermyden , zal ik ,den Heer Pontoppidans ia

deezen weder volgen , die aldus daar vaa

fchryft.

5iImLulzen. 5, Men houdt het daar voor, dat de Salm

„ zes Jaaren noodig heeft , om zynen vollen

„ Wasdom te bereiken; als wanneer hy derd-

half Elle lang kan worden , en van 25 tot 30

Ponden zwaar. In de Strooraen Mandal ea

„ Tannefiord wordt , onder alle Noordfche

Kutten, de vetfte en befte Salm gevangen;

hoewel men hem anders , byna overal , in 't

Voorjaar , van 't midden van April tot aan

„ het midden van July , vangt. Alsdan komt

„ hy
5
by groote Schooien , uit de Zee , ca

„ begeeft zig opwaards in de Rivieren en Stroo.

99 n>eQ^
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5, men , ten deele om zig in verfch Water te iv.

verkwikken , ten deele om zekere Soort van Afdeeu

Ongediert , door de ftcrke Schuuring van ^"^y,^*

5, den Stroom, af te wryven en kwyc te raa- stuk.

ken. DicOngediert, dac men Salmluis noemt,

5, is groenagcig en zet zig tuflchen de Kieuwen,

3, plaagende , in de Warmte van 't Voorjaar,

3, den Salm, en dienende dus om, naar 't oog-

5, merk van den Schepper , deezen zo koftbaa-

5, ren en nuttigen Vifch in de Handen der

„ Menfchen te jaagen, die dan ook verfchei-

„ de Konftgreepen gebruiken om hem magtig

te worden.

„ Sedert weinige Jaaren heeft men, hier om- Nerren tot

3, flreeksjtot den Salmvangfl: begonnen gebruik ^

c or>,

5, te maak€ii van een groot Net , dat in veele

„ Bogten en Driehoekswyzc uitgezet wordt,

„ en waar mede men fomtyds wel twee of drie-

honderd Salmen te gelyk bekomt. De oude en

algemecnc manier is , den Salm te vangen in

„ Laxe-Verp^ naamelyk, in een uitgefteldNet,

inzonderheid by den Mond van een Rivier,

55 die een hoogc Valling in Zee heeft, welke

ook daarom van den Vifch , wanneer hy dea

witten Schuimenden Waterval ziet, gezogt

5, wordt. Doch dewyl dergelyken niet overal

aan te treffen zyn, weet men den Salm door

„ lift te verfchalken, maakende hec ftuk vaa

een Rots met Kalk wit ; zo dat hy zig vaa

verre inbeelde , zodanig eenen Waterval te

i.Dï-ËL. VULSTUK, 9) zien^
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IV. 5, zien. Daarentegen worde van iedereen vef-

Afdeel.
^ z:ekcrd , dat de Sali:i een afkeer heeft van de

HoüFD roode Kleur ; weshalve ook de genen , die

«TüK. 5, hem zoeken te vangen , geen roode Borftrok

of Muls durven draagcn. Zeker Man, hier

5, in Sundfiord, liet, om deeze reden, nu on-

5, langs 5 de roode Dakpannen van zyn Hi^is

55 afneemen en 'er blaauvve in de plaacs leg-

55 gen. Even zo fchuiiwc ook de alm alle

55 Krengen, en wanneer die onvoorziens of door

3, de nydigheid van een kwaadaarcigen Buur-

,5 man indeNettea geworpen zyn , zuivert mea
dezelven mee Vuur; doch dat hetzelve juiH:

5, door tegen elkander v/ryven van twee ftuk*

5, ken Houts moet aangefioken zyn 5 ruikc

55 wat overgeloovig, By het Werpnec ^zitten

,

.^5 in 't Voorjaar, altoos twee Man ; de een is

55 in een Schuitje of liever op een hoogea

5, Paal , om te letten 5 wanneer de Salm Schools-

55 wyze aankomt, en dan geeft hy, doorroe-

55 pen of wenken, den ander een teken, die

5, zig op 't Land bevindt, en een Touw in de

55 Fland heeft, waar mede hy het Net kan digc

5, haaien. Op deeze manier worden dik wils

5, tien, cwiücig of dertig Salmen, in eens ge-

5, vangen: ja de menigce derzelven is fomtyds

15 zo groot , dat men 'er eenigen uit moet nee-

5, men , eer het Net opgehaald worde , ten ein-

j5 de het niet fcheure. De , Salm naamelyk is

)5 een zctr fterkc Vifch, ea men heeft ray wiU
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^ len verzekeren , dat een eenige een Man iv.

5, kan optiilen , wanneer deeze hem mee den ^^^^'^^t*

Lyjler (leekt. ^SVI.
Dit Werktuig is een Soort van Elger of stuk.

^, Vork, met drie Yzeren Tanden, aan een lan* saimfleeken.

5,
gen Scok , welke tot een ander Soort van

3, Vangfl gebruikt wordt. Men maakt , naa-

„ melyk, een L.^xe-iij^er of i^almkill, van Hou-

5, ten Latten , dwars over de Rivier, en daar loopc

de Salm , wiens begeerte zeer groot is om

3, in ftroomend Water hooger op te gaan , niec

5, alleen in; maar blyft 'er in ftaan , tot dac

3, men hem 'er met den gemelden Elger uit-

5, neemt. Ik heb zelf gezien , dat in een

„ half Uur, dus, twaalf groote Salmen gevan-

3, gen werden, Hoe groot de drift van deezea

^5 Vifch zy, om al hooger op in de Rivier te

5, komen , kan men eerftelyk daar uit opmaa-

ken, dat hy, daar het zo ondiep is, dat hy^

3, met 'de Rug boven zwemmende, niet ver-

,3 der kan voortkomen, zig op Zyde werpt,.

3, en dus half kruipende voort arbeidt, totdat

3, hy weder diep Water bereike. Ook toonen

3, zulks zyne hooge en lugtige Sprongen, zo

3, in de Rivier als in de Watervallen, tegen

5, den fterken Stroom aan. Schoon, naamelyk,

„ de hoogte der Klippen , over welfden het

Water nederftort , twee of drie Ellen be-

^ draage; wil hy doch niet terugwyken , of

3, het , wegens de beletzelen
, kamp geeven

;

^3 maar hy regt zig op den Staart overend, en

I. Dï^EL. vm. Stuk fyv'mgt^
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IV. 5, fp^ingc met al zyne kragt , tot dat hy die te

Afdeel. boven komc. Hierom zou miflchien zyn La-

HooFD^*
tynlche naam , Salmo , wel van het fpringen

sTüK. s, {a Jcdiendo') afkomflig kunnen zyn.

" Gevaariyke Een wonderlyke en ftoute Salmvangfl: ,
Vangft.

^^^1^ ^.^ daarom niet te minder voordeelig

5, is ^ is de gene , welke men in het Stift

Chriftiaanzand , by eene over den Stroom

55 Mandal , tuflchen de fteile Bergen en op uit-

fteekende Balken ruftende, Biellands-Brug,ge*

woon is te gebruiken* Deeze Brug, een der

5, Konftigfte Werkftukken van dit Land , hangt

,5 agttien Ellen boven het Water , 't welk

5, niettemin , door de fmelting van de Sneeuw

3, in het Gebergte , zo hoog kan opzetten ,

5, dat het de Brug bereike. Niet wyd vaa

„ deeze Brug Noordwaards, naby een Boereu

5, Bruiker, genaamd de Vos, ftort de Stroom

over een uitfteekende holle Rots heen, ca

5, maakt dus een zwaare Watergulp. Onder

deszelfs overhangend Gewelf waagt men zig,

„ zwemmende op eenige platte Korven , die

5, van Teen gevlogten en , tegen 't geweld vaa

„ den Waterval , aan een Balk vaft gemaakt

„ zyn. Zo deeze Balk breekt zyn de Viflchers

verlooren , en worden in de Klippen gefla-

5j y ë^^Y^ fomtyds is gefchied ; waarna men

hun , voor den Waterval , half dood dry-

vende gevonden heeft. Anders zwemmea

„ zy, op de platte Korven, tot binnen onder

de Rots 5 in wier verfchrikkelyke holte de

„ Salm
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5^ Salm zig onchoudc; waar van men dan toe iv.

twintig ftuks en meer uit de Openingen kan ^P!>p^Et,*

5, jaagen^ daar men ia (laat is om^^e te van-
"^^^^^^

5, gen." STUK,

Dat 'er in Vrankryk ook aanmerkelykeSalm'- saim-vis*

viffcheryen zyn , blykt uit die, welke het voor. vr^Lyk*

caamfte bellaan uitmaakt van het Steedje Cbau^

lin in Neder - Bretagne , brengende, volgens

het Berigt van den Heer Deslandes, fomtyds

wel vierduizend Salmen op, in cén Jaar. 't Is

aanmerkelyk , dat fchoon de RWxqï Azen^

waar deeze Stad aan legt , in de Baay van

Brefl uitloopt, egter in een andere Rivier, of

op de Reede » daar men fterk vifcht , byna

nooit eenige Salm te vangen zy.

De Toeftel , om den Salm te vangen , beftaat

op die Rivier in zekere Schutting van Paaien,

welke daar van de geheele Breedte beflaat ea

een foort van Dam maakt , daar men over gaan

kan. Aan de eene zyde is een Kift van Tralie-

werk , in 't vierkant overal vyftien Voeten

breed, en in 't midden, daar de Stroom aan-

komt, een Gat hebbende, van agtt/en tot twin-

tig Duimen wyd. Dit Gat is van binnen bezee

met Blikken Plaaten van fpitfe figuur en een

weinig omgekromd, zodanig, dat zy van buN

ten gcmakkelyk open gaan , en van binnen het

Gat geheel toefluiten. De Salm, nu, komt 'er

dus met gemak, in, en gaat uit de Kift in een

Hok , wordende aanftonds van de Viflchers

,

die op de wagt ftaan , met een Schepnet daar

i.de£l. vulstuk. L
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IV. uit gehaald. De Paaien cgcer, van de gemelde
Afdeet..

Schjj-ting ,zo digt niet zynde, of de Vifch zou

Hoofd
'^^ tuffchen door kunnen ; zo worden daar voor

STUK. ook Netten gefpiinnen , en den Vifch , die daar

in loopt 5 werpt men in het gedagte Hok, dac

als een Hoüwer of bewaarplaats is om hem te

fpecnen. Men bedient zig ook wel van den

eerflen , dien men gevangen heeft , als tot een

Lokaas voor de anderen , welke hem volgen en

in de Staart byten , wordende dan naar den

Oever gehaald en met den Elger geflagcn of

op 't Land geworpen.

De Salm.Viffchery begint aldaar omtrent het

midden van de Maand Oktober, als wanneer

de Salmen de Rivier beginnen op tc zwemmen^

en van dien tyd af neemt dezelve toe, tot dat

zy, tegen 't end van January, omtrent op haar

flcrkfte zy ,
blyvende op dien zelfden voet

byna, geduurende de drie volgende Maanden*

In Mey fchieten de Wyfjes Kuit, die bevrugt

wordt door de Hom van de Mannetjes, welken

haar volgen. Alsdan begint men de Opper-

vlakte van de Rivier bedekt te zien met jonge

Salmpjes, die de Zee zoeken , ais hun alge*

meene Vaderland, De Salmen , welken men

alsdan vangt, zyn flegt en onfmaakelyk. In de

Maand July , wanneer men de Hennip te rot-

ten legt in de (taande Wateren , uit v/elken de

Rivieren hun Water hebben, verdwynt deSalm

^ . t'eenemaal.
Salm -Vis-

fche- in Aangaande dea tyd der Voortteeling komt
Schoth-ni. ° ^ -



DE SALMÈN,

dit Verhaal van den Heer Deslandes raimelyk fV.

mee die uic de Noordelyke Landen overeen;
Y V V7

1

mids men alleenlyk in 'c oog houde, dat dezcl.
tiuuFiyl

ve in de Zuidelyker plaatlbn wac vroeger gc-^ stuk^

fchicde, gelyk Linn^xts ten opzigt van Swee*

den zege. In eenige Byzonderheden , egcer^

fchynt hec te verfchillen met de Berigten uic

Schotland, alwaar een voornaame SahnVis-;

fchery is ^ op de Rivier Nefi ^ van welke dd

vier Opperden in dc Magiftraac dc4- Stad In^

vernefs de Hoofden en Bewindhebbers zyn**

Men vangt den Vifch aldaar niet alleen met

Werp- of Ïrek-Netten"^ die door de Viflchers ^

't zy tot de Kniejen in 't Water (taande, of

met Schuitjes worden opgehaald 2 maar merl

fleektze ook met Elgers of Harpoenen dood in

Houten Kiften, daar de Salm in loopt, zonder

dat hy 'er uit kan komen» Daar wordt aange-

merkt , dat de Vifch , dus gcftoken of gehar-

poeneerd , in lang zo goed niet is ^ ails die

met het Treknct gevangen v^wdt ; wanneer zy

den Salm aanftonds doodcn , door hem met een

Steen op den Kóp te flaan , en dit belet hem het

Gewoel in 't VVacer , waar door zy anders veel

Van hun Vet verliezen» Men bevindt de genen^

die met hen Net gevangen , en aanftonds toe-

gemaakt worden , ook veel harder : datr de

gene , die men een Etmaal over houdt , vee!

tvceker is, en niet met zulke vafre Aderen van

Vet doorregen De Salm, merkt men aan,

fchiei
^

C^) a Tour thró' Great Brlïi:^, VOL, IV. p, 22^,

LDeex,. VIII. Stuk. L %
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IV. fchiec aldaar in de Hcrfft Kuic op Ondiepten

Afdeel. yr^^^^^
Rivieren ,en bcdekr dczeive met Zand.

XXXV T

HÓÓFD*
^^^^ "^'^ Voorjaar eerft een klein Vifchje

STUK, voortkomt , dat dan naar Zee loopt. In de Ry-

tydzyn deeze VilTchen zeer fchraal en mager,

ja naauwlyks meer dan Vel en Been. Ook is

de Salmvangfl in Schotland , om die reden,

van den 8 September toe den i December

geheel verbooden (*).

Ongelooflyk is 't welk een menigte van Salm

in de Noordelykc deelen van Groot Brittannie

gevangen worde, alwaar het een gemeene Spy-

ze is jzo verfch als gedroogd, Van Perth voert

menze naar Edenburg en van daar wordt de

Vifch, in menigte, gezouten en ingepakt, tot

Vertiering buitenslands ; naar Engeland , Vrank-

ryk en zelfs aan de Ooftzee. Even zo wordt

de Salm, in ongeloofl^ke veelheid, van Ber-

wick aan de Tweed y over Land gevoerd naar

Sheals, by Newcaftle, daar men ze in de Pe-

kel legt en dan naar Londen brengt , onder den

Naam van NewcaJUe Süm. Het Vlek Cardi-

gan niettemin , aan de Weitzyde van Enge-

land, op de Rivier Tyvy gelegen, is beroemd

w^egens de veelheid van den beften en groot*

ften Salm, in het geheele Ryk, die deeze Ri-

vier uitlevert (f ).

Ia verfcheide deelen van Engeland zal waar-

fchynlyfc

(*) pag. i04.

(t) Uid. VOL. II. p, 3^^.
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•

^ fchynlyk de manier van Salmvangd verfchil- IV,

lende zyn* Dus verneem ik dac men te Ly-
\XXVf

mington, 't v^elk aan de Vafle Kuft, tegen over '^p^^.^

het agterfte van 'c Eiland Whigc gelegen is, stuk.

een voornaame Viflchery hcefc in de Kreeken

en Riviertjes, die aldaar niet zeer breed zyn.

Deeze worden afgedamd met een Soort van

Kiftwerk, waarin Valdeuren zyn , diemendigc

doet als 'er de Salm door heen geloopen is. Ver-

fcheide zulke Dammen heeft men 'er , boven

elkanJer, tot dat de Salm op 't laatft in een

naauwe Kom loopt , waar uit men hem met een

Net kan ophaalen. Somtyds wordt hy ook wel

in 't overfpringen op die Dammen gevangen.

Voor anderhalf honderd Jaaren , reeds , werdt Bepaaiing in

in ons Land eene bepaaling gemaakt omtrent '

het zetten der Salmfteeken en Schuttingen ia

de Merwede en Maas , van Gornichem af toe

Dordrecht , en van daar voorby Rotterdam,

Delftshaven , Schiedam , en voorts tot in hcc

Zoute Water toe; ten einde daar door niet de

Vaart geflremd , de Vaartuigen in gevaar ge-

bragt of de Rivieren zelfj door Verzanding,

verlamd mogten worden : zynde derhalven , by

vernieuwing van dat Plakkaat, in den jaare 1752

het gebruiken van Elzen , Eiken of ander hard

,

als mede van te dik V/ilgen Hout , tot de

Salmftaaken , als ook het zetten der Fuiken

of Schuttingen van den Wal af , dieper dan

vier Voeten onder Water, met gemeene Eb-

be , of op Zandplaatcn , op zwaare Boeten ver-

"ldml. YiiLSTuii.* L3 boó-
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IV. booden (*). Naderhand, egter , in den 'aare

Afdfp-.l.
y-j^-j^ is, op bet Vertoog der Gedeputeerden

liXXVl Maasfteden, aan dezelven, benevens de

^TüK. Heeren Gekommitteerde Raaden , door hunne

Edele Grootmogenden Magt gegeven , om

daar van , naar bevind van Zaaken , eenige dis-

penfatie toe te ftaan , ten voordeele van de

Viflchery » wanneer Zy , na onderzoek der Om-

ftandigheden , bevonden , dat daar door aan de

Rivier of Scheepvaart geen hinder werde toege-

bragt Cf). In de Herfft van 1762 hebben de

Scaacen wederom goedgevonden te gebieden,

.
dat alle Salmlteeken, op dc Merwe en de Maas,

van Gornichem ton Dordrecht , voor het end

des Jaars zouden moeten weggeruimd zyn (|).

galm- Schut- Deeze Schuttingen of zogenaamde Salmftee-»

lipgen.
j^^^ ^ beftaan uit Staaken , die men op bekwaa-

me plaatfen midden in de Rivier plant , eenige

Voeten van elkander; zodanig dat zy op een

ry 5 overdwars, doch eenigzins Fuikswyzc ftaan,

fteekende hoog uit het Water. De tuffchen-

wydte wordt , met Horden van dikke Teenen,

tot ver boven *c Water digt gemaakt co agter

deeze Schuttingen zet men , op eenigen afftand

,

beneden Stroom , de Fuiken , die met haare

Vleugels aan elkander fluiten. De Salm, nu,

de Rivier opzwemmcnde langs den Grond, en

te*

(*) zie Nederl. Jaarheken, Septemb. 1752. bladz. p23.

(T) De zelfde Fehr, 1757. bladz. 91,

Dc zelfde Tan Seftemhn 176;. bladz, 775»
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tegen zulk een Schutting fluitende , fpringt, jy.

vcrfchrikc zynde, op , om 'er over heen te ko- ^fi^f^fiL.

nien, cn vak te rug, wanneer hy, in verbaasd- ^^j^'^^^^*

hcid, in de Fuiken loopt, die mee haare Ope- stuk,

*

ningen naar de Schutting gekeerd (taan.

Zodanige Salmfieeken zyn 'er, gelyk uit hec

zo even gemelde blykt
,
op verfcheide plaatfen

boven Dordrecht gevveefl:
, gelyk onder ande-

ren een voornaame te YiTehnonde , by Rot-

terdam , en laager naar den Mond van de Maas,

vindt men 'er nog heden; gelyk dus in den jaa-

re 1702 verbooden vi^erdt, de Salmfchuttingen of

Staakcn van hunner Ed. Grootmogende Viflche-

ry op Flacquee uit te haaien , op te ligten , 'er

door heen te vaaren of dezelve geheel onder

voet te zeilen , op een Boete van vyftig Gul-

dens , boven en behalve de vergoeding van

Schade aan de Pachters van deze Viflcherye

* De Salm-Schuttingen, naamelyk, zyn alleen zegens of

geweeft in Verpagte Wateren, gelyk dit zelve

plaats heeft met de Zegens , waar mede de

Viffchery by Schoonhoven en elders gefchiedt.

Deeze Zegens, die, als gewoonlyk de Treknet-

ten 5 met een Zak , doch zeer breed , zwaar

en lang zyn , worden aan 't eene end met Schui-

ten van de Wal , en dan in dier voegen weder

terug gebrage, dat het Net een Kring maakt,

die den Vifch befluit en dwingt in den Zak te

loopen. Het Net vï^ordt, in de gemelde Vis.

fche*

i"^) Gr, PlakkaatL V.1D£EL. bl. 1563%
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IV, fcheryën , door middel van een Molen , waar
Afdeel.

^..^ .p^^^,^ j YV'al getrokken cf

fiooFD. opgenaaid.

STUK. Vcor 't overige beftaac dc Salm-Viflchery,

vioiiwencfop Lek, Waal, Merwe en Maas, in het
Schakcis, ^

gebruik van]VIouvven of Schakels , dac een dry*

vendWand is, hebbende op ieder Vleugel een

Schuit, en by nagt een Lantaarn, die op een

Vat 5 een ftuk Houts of Kurk dryft. Die van den

Kinderdyk , by AlblafTerdam, hebben , als 'c ia

de tyd is, hun mcefte bcftaan van deeze ViflTche-

ry, welke gtooilofd is aan alle de genen , die op

hun hocfflag op de Dyken befcheiden zyn:

doch de Salm en Steur mag niet worden ver-

kogt of vervoerd, zonder dat dezelve afgefla*

gen en by den Afflag de negende Penning daar

van betaald zy , op een boete van honderd

Daalders
,
volgens de Ordonnantie der Staatea

van Holland en Weftfriesland des jaars i723(*).

In den jaare 1749 was de Salmvangft te Schoon-»

hoven zo gezegend , dat aldaar van twee Vis*

fcheryën, tulTchen den 16 Mey en 10 Juny,

952 Viflchen: waarvan men, in veele Jaaren^

geen voorbeeld hadt gezien (f).

Gebruik. De Salm is van een zeer groot gebruik,

door gantfch Europa niet alleen , maar ook ia

Afie. Geheele Natiën , in 't Land van Kamt-

Ichatka, beooüen Tartaria, daar geen Koora

(*) Cr, PUkk^ath, VT. DeiL. UzHz, loil^

(t.) ^cdarL JasTk. JJy 1743». bhd^:,
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geteeld kan worden , wegens de byftere Koude JV.

van 'c Klimaat, leeven van Salm alleen , en ^^^^su
XXXVI

zyn aan Koorcfen, noch Schurft, noch Stuip*
j^o^po^*

agtige Ziekeen onderhevig. Dus moet deeze stuk»

Vifch een zeer gezond Voedzel zyn ^'(dat fom»

mige Geneesheeren ontkend hebben,) en tevens

zeer voedzaam , zweemende , onder alle Vis-

fchen byna, het meefte naar Vleefch, door zy*

ne vaflheid en prikkelende de lufl: tot byflaa-

pen meer aan dan Vleefch., inzonderheid de

Kuit ; 't welk uit de Levensmanier der Oofter-

fche Volkeren blykbaar is (*).

Doch de bereiding doet veel tot de hoeda^ Bereiding

nigheid van deeze W^aar. Men eet de verfche^^^^^^^^^

Salm, die op onze Markten komt, doorgaans

gekookt; als wanneer hy, dat aanmerkelyk is,

naauwlyks eenige Smaak aan 't Water mede-

deelt. In dit geval, egter, moet hy, zo dra

hy gevangen is , dood geflagen zyn ; dewyl an-

ders het Vleefch week wordt en onfraaakelyk.

Het Hart blyft , indien de Vifch levendig worde

open gefneeden en gegromd, dikwils zo lang

in beweeging , tot dat hy gekookt en opgege-

ten zy. Men kanze ook, aan Mooten gefnee.

den zynde, met Boter beftryken, met Kruide

nagelen befteeken en dus op den Roofter braa-

den of in de Pan bakken en zelfs in een Paftcy

zetten. Veelal wordt de Salm met Azyn of

Citroen^Sap gegeten ; 'c welk dc Vettigheid!

(*) Nev, Ccmment. Acad. F^tfêp, Tom. HL p. 4 X^,
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IV. bedwingt, en dus den Vifch bekomelyk maakt.
Afdeel, ^elfs voor zwakke Maagen»
XXXVI. 'p^j. bewaaring wordt de Salm ingezouten
Hoofd- ^ , ,

STUK. of gerookt , waar van onze zo bekende Schoon-

Het inzou- hovifche en de Noorfche Salm een blyk geeft.

De befte toebereiding , tot het eerfte , gefchiedc

als volgt ('^). De Vifch wordt, zo dra het

het doenlyk is , aan den Buik overlangs [open

,5 gefneeden en gegromd : men fpoelt of wafcht

3, hem fchoon uit , en fnydt hem dan aan de

5, Rug overlangs open. Eenige fteeken hem,

5, terwyl hy nog leeft , een Mes in de Staart?,

5, dat 'er het Bloed te deeg uitloope ; verder

3, wordt hy aanftonds opgefneeden en men laat

hera ,
vyf of zes Uuren lang , dus leggen

;

wanneer hy rooder wordt dan op eenige

3, andere manier , en ook duurzaamer is , daa

,3 de gene die vol Bloed fterft. Vervolgens

,3 Zout men hem in een Vat, met de Vlecfch*

3, zyde uitwaards gekeerd , zo dik , dat het

Zout *er ongevaar een Vinger- of Duimbreed

3, boven legt. Grof St. Ubes Zout is daar

,3 toe het befte , dat Korrels heeft als Erw-

3, ten 3 daar men de groote brokken uitzift.

33 Een al te zwaare drukking of op-een fta*

3, pcling maakt den Salm droog. Na een Maand

33 of daar omtrent gelegen te hebben , is hy

33 reeds zo ftyf 3 dat men hem in Tonnen kan

3, pakken 3 't welk aldus gefchiedt.

33 Men

C^) Ik volg hier wederom deii Heer GlSLER , in de Ss&L

holmfc ycrhandelingtn , Jils boven»
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„ Men legt onder aan de kanten in het Vat, iv.

eenige halve Viflchen , op dat ieder deel ^^^^el*

,3 van de Pekel beter opgevangen kan worden^ ^q^^^*

5, Men fpoelt daar in alle de halve Viflchen stuk.

55 wel af 5 en , na dat de Pekel 'er fchoon is

,5 uitgezeegen, worden zy in de Ton, zo ftyf

„ het mogelyk is , met de Huidzyde onder-

waards en naar de wanden toe , te famea

„ gepakt ; doch de bovenfte Laag legt mca

j; met de Huidzyde boven. Vervolgens laat

,5 men, uic het Vat, door een Wollen Doek,

Pekel in de Ton zygen, tot dat die boven

„ den Vifch ftaa : dan wordt de Vifch door
,

5, een zwaar Dekzel , met Stcenen beladen

,

5, ingeperft en eindelyk de Ton toegekuipt.

3, Dit gefchied zynde, legt men ze op zyde,

j, en boort aan ieder kant een Gat , 't welk

„ met Deeg of Potaarde omlegd wordt , dat

3, het een foort van Trechter maake. Deeze

„ Gaten giet men vol Pekel , en fchuimt de

Vettigheid of Thraan , welke 'er op komt,

fchoon af. Hier mede een of twee Wee-

5, ken aanhoudende, fluit men de Gaten toe,

„ en dan zal de Salm niet ligt bederven.

„ De inzouting gefchiedt behoorlyk, wan* sptengtiu

5, neer een Vierendeel goed Zout tot een Ton
Salm gebezigd wordt : van meer Zout wordt

de Vifch bleek, ftyf en droog: met minder

blyfc hy zelden goed. Ook moeten de Va*

„ ten wel Pekel houden. De magerfte Salm

,

die hoog op de Rivieren gevangen wordt,

^ ï.rrixL. VULSTUK, 5, is
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IV, „ is tot het inzouten beter dan de vette. Men'
Afdeel. maakt 'er ook wel, met fynZout, gefpreng-

i^a^ü^' „ de Salm van , die verfcheide Weeken góed

STUK, „ blyft. Zelfs kan men deezen Vifch , wan-

„ neer hy ,
onopgefneeden , met Pynboomtakken

3, omlegd wordt, eenigen Dag^n, ongezouten,

3, tot gebruik bewaaren. Aanmerkelyk is 't,

3, dat de gefprengde Salm, van iedereen, zon-

„ der eenig Ongemak, al$ een byzondere Lek-

,3 kerny , na drie Dagen , van eenige na éénea

3, Dag , ja van fommigen na vyf of zes Uurea

3, vcrloops, kan gegeten worden. Men vindt

„ 'er zelfs verfcheidene, die, onder het toe»

3, maaken , dunne ftrookjes van den Salm fay-

den , welken zy met fyn Zout beftrooijen
,

„ en uit de hand eeten: 't gene bezwaarlyk

3, met een andere Soort van Vifch gefchiedea

3, zou kunnen*

BLooken. ^, Tot het Rookcn gebruikt men befl: den

33 vetten en middelmaatig groocen Salm , die ia

de Schorren aan het Zee.Strand, of beneden

3, in de Rivier, in 't begin van de Viflchery,

„ gevangen wordt. Deeze wordt van buiten

'
33 zeer fchoon met een Linnen Doek afgeveegd

33 en voorts, op de gewoone manier, aan de

53 Rug in twee helften gefneeden. Wanneer

5, hy zeer dik van Vleefch is 3 maakt men

3, een nieuwe Sneede van den Kop naar de

3, Staart toe 3 twee Duimen diep , op dat het

3, Zout wel doordringe. Dan wordt de Vleefch

^, zyde 9 tc deeg , m^thet eigen Bloed van den

Vifch,
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j5 Vifch , 't welk men ten dien einde bewaart , IV.

„ beftreeken : men wryft hem , vervolgens , zo
XXXVI

van binnen als aan de Huidzyde, met fyn
p^^^^p^/

^, Zout in
;

voornaamelyk daar het dikfte stuk,

Vlcefch is, en doetze vervolgens, den eea

5, na den anderen, in een Trogj dat zy het

„ Zout, twee, drie of vier Dagen lang, in

3, zig trekken. Men neemt hem 'er fchielyker

5, of laater uit , naar dat hy dunner of dikker

„ is, en het Zout meteen bosje Stroo afge-

veegd hebbende , legt men hem op dunne Stok-

jes, eenige Dagen, in de Zon te droogen ^.

dat hy wat ftyf en vaft worde. Vervolgens

3, wordt de vSalm, dus toebereid , in een Rook-

9, huis opgehangen , daar men hem , [even als

3, gev^oonlyk de Bokkingen, ] met een fmeu-

^, lend Vuur rookt, zonder Vlam of aanmer.

kelyke Hitte , keerende hem fomtyds met

,5 de Staart om hoog , op dat de Vettigheid en

5, het Zout , gelykerhand , door den gantfchea

„ Vifch verfpreid worde. Dit Rooken duurt

5, van twaalf tot vyftien Dagen, of langer,

wordende de deugd daar aan gekend , dat de

„ Vifch als half doorfchynende zy. Dan wryfc

5, men hem fchoon af, hangt hem nog in de

5, Lugt te droogen , en bewaart hem vervolgens

„ op een drooge plaats.

5, Dit Rooken , dat veel oppaflen vereifcht

,

3, wordt nogthans wel betaald: want, behalve

^, dat de Baas , den geheelen Winter , genoeg

Spyze heeft voor zyn Volk, aan de Kop-

I. DE£L. VIII. Stuk. „ pea
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IV. 5, pen en Ruggen , die hy kan inzouten of^

Afdeel.
^ aanftonds gebruiken ; zo wordt hem voor de

jHooFD ,5 gerookte Zyden van een Salm^ naar dat die

STUK. 9) groot is, van 6 tot 1 8 Daalders Koperen

Munt betaald ; daar hy voor een Lispond

5, gezouten Salm , op 'c hoogde > 6 Daalders

„ krygt CT'
ceMte en Ongemeen was de grootte van èên Salm

,

i^rootte.
^.^ ,^ .^^^ ^^^^ Abefdeen in Schotland

gevangen werdt , weegende zeventig Pond (f)*

Anders is de gewoone grootte van twintig of

dertig > fomtyds veertig ja vyftig Pond; des die

Vifch byna eens zo zwaar was , als de Sal-

men gewoonlyk zyn* Het Lyf is langwerpig^

met een kleinen Kop, en fpitfe Snoet , de Staart

gevorkt : de Kleur blaauwagtig op de Rugj

voor 't overige wit en door den weerfchyn der

Schubben Zilveragtig. Hy heeft in de Nek

een groenagtige Kleur; weshalve dc Sweeden

hem Groen-Nek heeten. Langs de Rug heen

loopen Strecpen> met kleine glinfterende en

zwarte Vlakjes gefternd. In de Rugvin zya

geteld 15, in de Borftvinnen 14, in de Buik-

vinnen 10 , in de Aarsvin 13 -en in de Staartvin

19 S traalen.

lö

^ (*) Een Sweedfche Dnalder / Koperen Muntj Is ongevaar

ten Hollandfchel Schelling^ Men ziet daar uit , hoe vcrbaazenct

goed koop de Vifch, of hoe fchaars het Geld, in die Gewes-

ten zy.

(1) Europ. Mercarius van 17550 II. Deel. bla^. 193. E-

venwel is de langte, die men daar opgeeft, geenszins* imet <fc'

Jiwaarte evenredig.
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In onze Provinciën geeft men 'er altoos den

naam aan van Salm , doch in Duitfchland , aan Afdpel.

den Rhyn, wordt dezelve Sahn genoemd tot XXXVL

aan St, Jakob, en vervolgens, tot aan St, An-
^^^^^

dries Dag , dat is den laatften van November ^verfchiiiendö

Lachs , 't welk van het Hom en Kuit fchieten ,
^^^^^^

genaamd Leichen , zyne afleiding fchynt te

hebben, In Engeland zyn verfchilicnde be-

naamingen in gebruik, naar den Ouderdom;

wordende die van het eerde Jaar SmeltSj van

het tweede Jaar Sprods ^ van het derde Morts,

van het vierde Forktails of Vorkftaarten, van

het vyfde Half-fifb, dat is HalfvilTchen geheten.

Welk een Verandering daaromtrent in de Noord-

fche Landen plaats heeft, hebben wy hier voor

gezien (*).

In de Ooftelyke en Noordelyke deelen van

Afie, aan het Ruffifch Keizerryk onderhoorig,

zyn , naar 't fchynt , nog ongelyk meer Ver-

fcheidenheden van Salmen. Men vindt 'er met

groote Schubben , gelyk de gewoone Salmen

en met kleine Schubben gelyk de Salm-Forellen,

Onder deeze laatften is 'er een
, genaamd MaL

ma , die zo wel in Rivieren , als in de Zeeboe-

zems of Meiren, gevangen wordt, en de Tai-

men van Siberië. Sommigen hebben de Staarten

opgewipt, in anderen zyn dezelven gevorkt.

Met een geflooten Bek is de Bovenkaak, in

eenigen , de langfte ; in anderen de Onderkaak,

De Lever en Milt, worden, in eenigen, on-

ver-
(*) Blaclz. 130.

i.deeu vulstuk.
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IV. verdeeld,* in anderen mee Kwabben gevonclen*

Afdeel. »^ Gaal der Vinftraalen , niet alleen , verfchilde

^oFD- gï'oo^^^y'^^ 9 ^^^^ ^^'^ Wervelen vaa

STUK. de Ruggegraat : dat 71 was in de Tfcbawytfcba^

der Inwooneren. van Kamtfchatka , en maar 54

in de OsmeruSy van de Itaelmannen Imiacha

genaamd

(a) Salm met Jfchgraauwe vlakkeiiy^ de Staart

Graauwe o ^

Deeze is *t , dien men in Engeland of Schot*

land the Grey^ en j'nSweeden Graulaehsy dat

is graauwe of gryze Salm noemt ; hoewel

fommigen dien naam in 't byzonder geeven aan

den Salm met het kromme teken of de Haaks,

wyze Onderkaak, gelyk gezegd is: doch dit

zyn de Mannetjes der voorgaande Soort , zo

onze Autheur aanmerkt. Veeleer fchynt dee-

ze te behooren tot Lax^Oring ^ Lax-Ockel

en ErichS'Lachs. Dus noemt men , in Swee-

den, een kleine Salm 5 die lang en rank is^

met een dikke en niet zeer Schubbige Huid,

zynde van Kleur Loodgraauw met zvvartagtige

Vlakken en een andere die korter is, met roo-

de Vlakken gefprenkeld.

„ In den jaare 1750 , den 2 Mey , onderzogt

ik, (zegt gemelde Heer Gisler), de ge*

^, iteldhcid van deeze Verfcheidenheden - vaa

Sahn^

(f) Nov. Comment^ Ae/id. Petrop. Tom. III. p. 417. &c.

(2 ; Saimo maculis cineieis , Caadx exrremo ïcquali. Art?.

Gen, iz Syn. 23. Spec, 50. Faun, Suec, 307. Salmo cinereus

ïiUt grifeus, WlLL. p. 15)3*
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Süflni'Forellen , die met den hoogden Voor- ir.

jaars-Vloed in eene dwars. Rivier, welke zig ^^'^^^ei^»

1
„ in de Angermannifche ontlafl, gevifcbc wor- "^^q^!^^*

5, den. Hun Lighaam was langen fmal, aan stuk*

de Staart fpits ; de Kop in 't Wyfje kort , docd

3, inzonderheid voor aan de Oogen, in 't Man*

„ netje , langer. De Borftvinnen hadden vaa

3, 13 tot 15 Ribben ) de Rugvinnen, daar te-

5,
genover, 13: de Vin aan de Opening van de

5, Navel , midden tufichen de Sraart en de

5, Buikvinnen, 11 ; de Sraartvin ongevaar 30

,>
Beentjes. De Kleur was , over 't geheel ^

55
Loodgraauw, met kleine zwarce Vlakjes^

ais Kruilen, Stippen, Sterren, halve Maant-

jes , enz. digt by elkander geplaatfl. Een

„ krom-Salm , of een Mannetje , dat een mer-

3, kelyk kromme Kin hadt, was de grootfte

„ en woog i!2 Mark, hebbende tevens de

3, Huid dikker en graauwer: de overigen ,vaa

^, 5 tot 8 Mark zwaar, waren altemaal Wyf.

3, jes zonder kromming. Een deel derzelvcn

was wat donkerer van Kleur en dikker van

„ Huid , hebbende de Staartvin brccder en

5, meer overdwars geplaatft , , en het gehcelc

Lyf een w^einig korten Blanke fmalle Salm-

Forellen krygt men even zo groot in dc

binnen-Meiren van Jemteland als in de Zee;

„ doch hun Vleefch is vafter en zy fmaaken

^, niet zo goed."

Ik zal niet op de caauwkeurige onderfcheiding

deezer Viffchen ftaan blyven: want, gclykifc

l.DEEL. VUL STVK. M
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IV. aangemerkt vind , dat op de Kleur weinig

Afdeel.
[^^^^^ rnaakeo zy , dewyl de Soorten ODder

flo^FD*
^^'^^^^^^ voorcteelen; zo zie ik ook dac *cr,

stuk/ onder de Graauwe Salmen , roode gevonden

worden die men Kalfsvleefch - Salmen noemt,

van de allergrootfte Soort , en dat 'er Salm-

Forellen zyn , in Switzerland , die de grootfle

Salmen overtreffen 5 als zynde 50 , ja , zo

fommigen getuigen , wel eens 100 Ponden

rwaar. Ook onderzoek ik niet , of de kleinere

Salm , aan den gewoonen gelyk , die in Swee-

den Laxunge geheteD wordt, tot deeze Soort

behoore (*j ; zynde maar een Voet lang of

iets grooter. Ik zal flegts te berde brengen,

wat VViLLouGHBY gecuigt van den Grey , Gra-

ja of Graauw-Sa!m.

„ Deeze komt in grootte naafi: aan den Salm,

9, doch verfchilt 'er zeer veel van in Lighaams-

5, Geftalte, als zynde breeder en dikker, over-

5, al met donker Afchgraauvve Vlakken digt

„ befprengd ; waar van hy zynen naam heeft.

„ Zyne Staart is aan 't end gelyk en geenszins

gevorkt : het Vleefch lekkerder dan dat van

5, de Salm-Forellen , ja van den Salm zelf

;

„ weshalve het ook byna eens zo duur verkogt

wordt*

(*) Tc vooren dagt LiNNiiüUS, dat die alleen in Ouder-

dom vciTcIülde van de voorgaande (Faun, Suec, p. ii6.)

thans brengt hy hem tot deeze Soort 't huis. Volgens Gisler
zouden 't meeft Mannetjes zyn, die het tefte School in *t'

opzwemmen volgen, hebbende een finallc Kop> eejl bhsisi

X.yf, met een seei gefplcetcu Staar^
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wordt. De Graauw-Salm , verfch uit de

3, Rivier gehaald , geldt 8, lo of 12 Stuivers;

3, terwyl een Forel , van gelyke grootte,

53 naauvi^lyks op 5 Stuivers gefchatv^ordt. Maar,

33 dewyldeeze, met een w^onderbaare fnelheid>
^

33 uit de Zee in de Rivieren komt, en naar

IV.

Afdeel»

XXX VI.

Hoofd-
STUK,

5>

5)

5>

3>

geen Aas ziet, kunnende 5 door zyne fterkte

en vlugheid , byna alle beletzelen , die hy

33 ontmoet , met groot geweld en gemakkelyk

overfpringen ; vangt men hem zelden , ea

hy is aan weinigen bekend ; voornaamelyk

,3 dewyl hy niet voor 't begin van Auguftus,

3, om de Voortteeling, de Rivieren opzwemt,

„ en dan ook doorgaans den tyd der Over-

„ ftrooming waarneemt, daar de Salm-Forellen

3, in 't begin van Mey tot ons komen , en de

53 Salmen zelf het geheele Voorjaar door(*}.

(3) Salm met zwarte Oogjes die bruin geringd ni.

zyn y de Borjivin met zes flippen. sIm%'oléL

De Breede Salm met roodc cn zwarte Vlak-

ken ,

(*)- Men zóu mogen denken of deAc Graau\\^fa!m ook dc

Sdlmon Coureur ware> daar Deslandes van fpreekt , die hy

?.egt dat 12, 15 en fomtyds 20 Voeten hoo^ uit liet Water

kan fprlngcn : doch dcszclfs Vlcefch
, getuigt hy , is Slymig en

naauwlyks eetbaar ; 't welk veel van het gemelde verfchilt.

(3) Salmo occllis nigris iridibus brunncis, pinna Pedtorali

pundis fex. Faun, Suec. 3 08. Salmo iatus , maculis rubriS

nigrisqne 9 Cauda xquali. ART. Gen 12. Syn. 14. Salma

Iatus, Cauda fubrCiSba , Maxillis xqualibus, maculis nigris an*

miloalbido. GKon. MufAl. n. 16^. Trutta Taurlna. ChARL.

p. iss. Trutta Salmonata. WiLL. p. 193. RAJ. p. 63,

I.DüiL. VIU.STUK* M 2
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IV. ken, de Staart egaal, van Artedi, is de Sal-

Afdeel,
r^non-^Trout y BulUTrout of SW/ der Enge! fchen

HoOTD^*
in Sweeden genaamd Orlax of Beurtingy en

STUK. fomcyds ook Tuarspol of Dwars-Staart , om dac

de Scaarc overdwars legt. Men vindt 'er ia

Switzcrland, die de zwarte Vlakken wit ge-

ringd hebben , en bovendien grootere van O-

ranje Kïeur, in de Zyditreep. De Kleur* is op

de Rug en Kop donker, aan den Buik witag-

tig: met de Vinnen bleek, doch de Vetvia

rood 5 volgens Gronovius (*).

De groocte en de roode Kleur van 't Vleefch ^

doet aan deeze , zo fommigen willen , den

naam geeven van Buil- en Sal ra-Forel ; doch de

Engellche Scurf heeft het Vleefch niet rood,

is kleiner en flegter dan de Graauw-Salm , za

WiLLöüCHBY aanmerkt. Met reden oordeelt

Ray, derhalve, dac deeze van de Traite Sati^

monée der Franfchen verfchille. Sommigen ag-

ten de Salm - Forellen van den Salm afkom-

ftig , of door vermenging van Salmen en Forel-

len geteeld te zyn. 'c Is zeker dac menze vröe.

ger ziet opzwemmen dan de Salmen en Hou.

tiogen; en zy kecren ook fchielyker re rug.

Men vangtze in 't Voorjaar met den Hengel.

Die om St* Maarten opzwemt, in Sweedea

Martini'Lacbs genaamd , gelykt in 't aanziea

meed

^fjophyl. Gron, Falc. I. N, iCj. pag. 120. Pinna

^ipofa rulescit. Ik denk dat het ruhescit zal mocten zya>
want in Mus, Ichth^ol , zegt zyn Ed.- rukicat^
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meen: naar Forellen, en is zeer goed. Men iv.

vangt 'er van vyf tot agctien Mark en fomtyds ^^^^^^^

van tien Pond zwaar. Dit is ongemeen in de -^^'^^ ^»

Voorjaars-Vifch, maar niet zo zeer in die Beur- stuk..

ting of Taimeuy vi^elke in de Herft, na den

Salm, op komt zwemmen, blyvende den ge-

heelen Winter over; en gaande *s Vooijaars,

met het Ys, den Stroom weder af. Deeze

behoudt altoos zyne Zilverwitte Kleur , en blyfc

rood van Vleefch, zynde vyftiea of twintig

Mark groot. Het fchynt dat deezc , voor hec

opzwemmen , reeds Hom en Kuit gcfchoocen

hebben. De Dwars-Scaarten , die den Zee-

Salm altyd volgen , fchieten fomtyds aan *c

end van den Salmgang, doch gaan ook om Sr.

Michiel in de kleine Rivieren en Beeken , die ^

aan de Zeekant onderloopen, op veele plaat-

fen Kuit fchieten. Aldaar worden zy, na zwaa-

re Herfftregens , fomwylen , in overvloed ^

met Aalkorven oTuiken gevangen (f).

Weinig verfchil is 'er in 't getal der Vin-

ftraalcn gevonden tuflchen dceze drie Soorten.

In de Salm-Forellen van Sweeden, die meeft

voorkomen in de Rivieren van Dalekarlie eu

Nordland, vondt men in de Rugvin ii, in de

Borftvinnen 13, 10 in de Buikvinnen, 9 in de

Aarsvin en in de Staartvin 20 Beentjes. Uie

lait den Rhyn by Bafel , aau den Heer Grono-

VI

(t) Stokhol-ms. VerhanL aU boven. XIII. STUK. tl' iQ-v ..

I,DEEI-. VULSTUK. M 3
/
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IV. viüs vereerd door den Heer Ammam , hadt in

Afdeel,
Borft- en Buikvinnen ieder 12, in de Aars.

HooFo^
vin 10, in de Rugvin 14 Beentjes. De Staart

STUK, was zeer breed , onverdeeld en byna regt.

Aan de Salm-Forellen worde , door onzea

Autheur, de Woonplaats toegefchreeven in de

Rivieren van Europa: de witte of gewoone ea

den Graauw-Salm ftelt zyn Ed. in de Europi-

fche Oceaan te fauisveften , en in de Rivieren

voort te teclen. In de Rivier boven Dartmoutb

vangt men *er veel van by de twintig Duim

lang , genaamd Salmon-Peal , die te Londen wel

drie Gulden het ftuk waardig zyn, Gronoviüs

merkt aan , dat de gewoone Salm in de Rhyn

,

by Bafel, woont (J^y

IV.
(4) Salm met roode Vlakken^ de Onderkaak

Fario. een «weinig langer.

Men noemt deezen , die in de Rivieren zo

wel van Sweeden als van Switzerland voorkomt

,

geraecnlyk Trutta of Tnitta FluviatiliSy om ze

van de Trutta Salmonata te onderfcheiden. Ia

Vrankryk is dezelve bekend onder den naam

van TruiteGü onder dien van Treiit'm Engeland.

De Sweeden geeven 'erdcntytclaan vanJöre//,

Stenbit cn Backreu. Gronoviüs onderfcheidc

hem

() Zie 't VI. Stuk deezer Nat. Hiftoney hladz, 543.

(4) Salmo maculis rubris , Maxilla inferiore fublongiore. Art.
Cm. 12. Syn, 23. Spec, 51. Faun* Suec. 309. Trutta Flu-

'iatilis. WILL, p, RAJ, p. éj, JONST. Tab. XXYU
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hem van de woone Forellen , die ook de Kaa. IV.

ken egaal hebben, doordien de Staarc duidelyk
^^XVI*

gevorkt is , ea de Zyden , boven aan , met Hoofd-

zwarte en roode Vlakjes gefprenkeld zyn (*). stuk.

Buiten twyfel heeft dccze Sprenkeling aan-

leiding gegeven tot den Latynfchen naam Va»

rius oï Variolusy die bont betekent: waar van

de Hoogduicfchc naam Forell zyne afkon: (l zal

hebben. Dat Trutta^ de gewoone naam, van

het zwemmen tegen de Rivier op^ (atnidendo^

afkomftig zou zyn, gelyk Charleton wil;

is wat ver gczogt. Aiitedi leidt denzelven

van den Franfchen naam Truitt af, die zynen

oorfprong zou kunnen hebben van Trotta of

Torrentina , gelyk de Icaliaanen deezen Vifch

noemen , om dat hy in de kleine Rivieren ca

Beeken , die van de Gebergten ftortcn , Tor-

rentes genaamd , overvloedigft gevonden wordt.

Forellen vindt men hooger opwaards, in de

Rivieren van Europa en Afie , dan de Salmen : zy

beminnen dc koude Wateren, die Sceenagtig

van Bodem zyn, of ftcrk vlieten en ftortingen

maaken tulTchen fteile Rotfen. Zy zwemmen

met niet minder vlugheid dan de Salm tegen

den Stroom op en fpringen (bmtyds wel drie

of vier Voeten hoog. Men vangtze by ons , zege

WiLLOüGHBY, dat is in Engeland, zeer dik.

wils met de Handen, wanneer zy huisveften

onder deWortelen van Elzen en Wilgeboomen

:

want

(*) ^öophyL Gron. Fafc, I, N. 371. 12 1»

L£)£SL. TUI. STUK. M 4
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IV. want de Viffcher, 'er zagtjcs by komende
'

Afdeel. vvTyft hun den Buik, en, terwyl hec hun plei-

^XXVI.
^j^j. Jq^j. geftreeld te worden , vat hy ze

Hoofd- ° ' j

STUK. in de Kieuwen. Dus getuigt ook de Heer

yereL ToüRNEFORT 3 op zyne Rcistogt in de Oofterfchc

Landen, dat aldaar de Forellen , die uitmun-

tend waren ,
zig met de Handen lieten grypen.

Hun ^'ocdzel fchynt in verfcheiderley Water-

Infekten, Wormen en kleine Vifchjes, te be-

ftaan. Naar Muggen zynze zo greetig , dac

men hun met zodanige Infekten
,
Konftig ge-

maakt, aan den Hengel kan vangen. Ook zya

verbooden Praktyken , van het Water te be-

fmetten of te vergiftigen , daar toe in geb/uik.

In de Maanden July en Auguftus worden zy

vetfl: en zyn dan op haar befte,

van^fb der De Vangft der Forellen is , gelyk die der
qpoxeiicn.

gaarfen , eenige moeite cn koften waardig.

Men doet het met betrokken Lugt , en 's mor-

gcns hoe vroeger hoe beter, mids dat men de-

Stecnen op den Grond in 't Water kan zien.

Men moet teren den Stroom op gaan in 't

Viffchen ; want de minfte troebelheid doet den

Vifch vlugten, hoewel hy wel haaft naar zyne

ruftplaats wederkeert. In 't Hengelen zyn de

kleine Wormpjes beft, gelyk tot het vangen

der Baarfen ; doch in troebel Water heeft mea

groote Wormen noodig. Sommigen neemea

geele Wormen , uit Paardemeft ; anderen een

füort van Aas , dat met Momic en Moskeljaac

worde toebereid. D$ Konftige Vliegen , die

meojt
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men, als gezegd is, daar toe gebruikt , zou- iv.

den, in verfchillendc Maanden, van verlchillcn- ^^^deel

de Kleur moeten zyn XXXVI

Wanneer de Forellen voortteelen zullen, stuk.'

dat in de Maand Oktober is , zo fommigen wil- ForeL

len; verbergen zy zig in zekere greppels, daar

zy des nagts, met een Fakkel, ligtelyk in te

ontdekken, en dan met een Vork te fteekea

zyn. Anderen getuigen, dac zy in 'c midden

van September haar Kuit Ichiecen : anderen we-

derom, dat zy zulks in de Maand December

doen. De verfchillende Landaart zal waarfchyn-

lyk iets daar aan toebrengen , zo wel als tot de

Kleur , niet alleen van hun Vleefch , dat in de

Winter bleekft is^ maar ook uitwendig. Dus
ondervindt men zelfs , dac in helder Water,

met Steen- en Zandgrond, de Vifch lichter vaa

Kleur, en op Slykerige of Modderige Gronden

geheel zwartagtig is. Even 't zelfde worde ia

enze Baarfen waargenomen (f)-
'

Dus vangt men , in een zelfde Rivier , dik»

wils Forellen van verfchillende Kleur, en hec

verfchil fchynt zo groot niet , dac men, met

fommigen , niet zou kunnen denken, dat dc

Forellen en Salmen tot cene zelfde Soort van

Vifch bchooren, die mqoglyk door vermenging,

in de Voorctceling , een weinig verfchil van .

Ge-

La nouvelle Maifon ruftique par LIGER. Paris 17^%,

Tom. ll p. J57-

(t) Zie Bladzyd^, c, hier voor.

IéD|;£l, vm.STVK. M 5
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IV. Geflalte aanneemt. „ Kleine Forellen , van
Afdeeu

Vierendeel PoDds en minder, krygt men
XXXVI

^

Hoofd- ^> Watervallen mee Hengels. Die zya

STUK. 3, Afkomclingen van de naar Zee gezwommen
^0^^^' Salmcn , die van Stenbit zig ligtelyk door

„ hunne Witheid, de zwarte Vlakken en rood»

agtig Vlecfch , onderfcheiden l^ten

Gebruik. Onder de Rivier- Viffchen zyn de Forellen de

edelfte , volgens het eenftemmig oordeel van

alle Natiën ; doch zy moeten verfch gegeten

voorden ; dewyl zy zeer fchielyk fterven niet

alleen , maar ook bederven. Voor alle Soorten

van Geftellen, byna, zynze goed tot Spyze,

mids dat men 'er niet te veel van gebruike : ja in

hoedanigheid komen zy zeer naby aan den Salm;

om niet te zeggen, aan Vleefch. In de Ge-

neeskonft heeft het poeijer 'van de Kaaken en

Tanden veel aanpryzing , tegen hec Slym-Gra-

veel: hun Vet is niet alleen verzagtende, maar

ook oploffende en dus tegen Zweertjes en Kloo.

ven 9 zo aan het Fondament , als aan dc Tepels

en Lippen, dienftig.

C5)

(*) Bit zegt GiSLXR , die te vooren F^rell en Stenhit ^

Bekreu en Reufisk , als een zelfde Soort had aangemerkt

,

tot welke de Laxeuring , die by hem de Salmforell is, ook

behoort volgens Linn^us. Ik zal , door meer hier van te

fpreeken , de verwarring niet grooter maakcn. Alleenlyk

inerk ik nog aan , dat deeze Soort, volgens onzen Autheur^

in Swecden zelden de langte van een Voet, en de voorgaam-

ile gcmeenlyk twee Voctca bcieikr. Fatm. Sm* p, 117,
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(j) Salm die langwerpig is , met twee ryën iv.

Tanden aan 't Gehemelte y en alleenlyk zwart ^^^eel,

gevlakt.
XXXVI.
Hoofd %

STUK.

V.
In Duitfchland vangt men een Soort van Fo-

rellen , Hucb genaamd , vvclkc te Wecnen zeer Hudn.

veel geagt wordt. Vooreerfl: is dezelve grooter

:

men vindtze naamelyk van over de twee Voe-

ten : ten anderen heeft zy het Lyf dunner ea

fchraalder, geen roode en niet dan zwarte Vjak-

ken. Gesnerüs fchryft 3 dat alle de Vinnen

van deeze Soort , behalve die van de Kieuwen

en Staart , bruin en met Vlakken , ten decle

zwartagtig , ten decle Goudgeel , getekend

zyn.

Door het niet hebben van Tanden in 't mid-

den van 't Gehemelte is deeze inzonderheid

ook van de Forellen vcrfchillende. Wat de

Vinftraalen belangt , die fchynen daar in niec

geteld te zyn. In de Forellen waren dezclvea

nagenoeg als in de Salmen gevonden.

(6) Salm die de Staart gevorkt beeft en niet vr.

dan zwarte Vlakken , op den Buik een over-J^^^^^fjJ^

langfe groef.

Deeze , die Meir-Forel getyteld wordt by de

Au-

(s) Salmo oblongus , Dentium llneis duabus Palati , ina-

culis tantummodo nigris. ART. Gen, 12. Syn, 25. Triittat

fiuvbtiiis , Huc,^ Gcrmanis diéta. WiLL. p. 199. Raj. p. <Sy,

(6) Salmo Cauda bifurca , m^culis folum nigris , fulco

longitudinali Ventris. ART. Gert, 12. Syn. 25. Tmtta LX-

cuftris. WiLL. p. 198. Raj. p, 64.. N,^, Tmtta Sakiionatx^

parvus Salmo. CHARL. Onom^ p, ISS*
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IV. Autheuren, zou eigentlyk de Salmon-Trout der

Afdeel. Engelfchen cd Truite Saumonée der Franfchea

Hoofd
' zyn , volgens fommigen. Het is die , welke

STUK. gezegd wordt tot zulk een byftere grootte in

Forel, het Meir van Geneve aan te groeijen , dat hy

de Salmen ver te bovca gaat. Men hadt 'er ge*

zien tot vyftig Ponden zwaar, zo de Ingezete-

nen van die Stad verzekerden.

De Heer Gronovius, die tot deeze Soort,

onder den naam van Salni , ^elke de Staart

naauwlyks gevorkt heeft , de Kaaken egaal , de

Zyden en Kop met menigmldige kleine zwarte

Vlakjes befprengd; de gewoone Forellen van

Duitfchland betrekt : getuigt ;dat zy inzon-

derheid van de Salmforellen , die geringde of

geojgde Vlakken hebben , door de Kleur ver^

fchilt, In deeze, naamelyk, is de Kleur van

den gcheelen Kop Afchgraauw , met zwarte

Vlakken dunnetjes gefprenkeld : die van de Rug
^ zwart: van de Zyden boven aan* blaauw, wor»

dcnde laager al bleeker , doch zo wel boven

als onder de Zydflreep met kleine ronde zwarte

Vlakjes getekend: aan den Buik witagtig : de

Vinnen rood , behalve de Rugvin , die Afch.

graauwagtig is met zwart gevlakt. De Vin-

ftraalen fchynen , in dat Voorwerp , niet geteld

te zyn* Zulke Forellen zouden zig, volgens

zyn Ed. , zo wel in Engeland , als in Duitfch-

en Switzerland, bevinden (*>
Ik
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Ik geef hier de Afbeelding van een Forel uit iv.

Duitfchland , my door den Heer van der ^^^^'^^

Meülen daar toe vcrflrekt
,
zynde , in verfchei-

'^^^Qpi^l

de opzigten , met den zo even gemelden over- stuk.

eenkomftig , doch hebbende de Vinnen niet rood: fi- lxiv.

ook zie ik weinig zwarte Vlakjes onder de Zyd-

ftrecp. In de Rugvin , die zwart geftippeld is

,

tel ik II Straalen, in deBorftvinnen 13, in de

Buikvinnen 9, in dc Aarsvin 10, en in de Staart*

vin zullen 'er ongevaar qo zyn. De langte i»

nagenoeg zes Duimen , de breedte anderhalf

cn de dikte drie vierde Duims.

(7) Sahfi , die kleiner dan een Voet is , met
^^^j:^

vyfryën Tanden aan het Gehemelte. Goud-Ford,

't Woord Carpio, dat men gemeenlyk Kar-
T

per vertaalt, heeft by de Ouden een Soort van

Forellen betekend , die in het Meir di Garda ,

het grootfte van Italië , in het Veroneefch Ge-

bied , gevangen werden. Oudtyds droeg dit

Meir 'den naam van Benacus. Hedendaags worde

deeze Vifch nog Carpione genaamd , en van dc

Icaliaancn , in de Noordelykfle deelen , voor

een byzondere Lekkerny gehouden , zo dat zy

tot een Spreekwoord gebruiken : die Spaanfche

Wyn gedronken beeft en Forellen gegeten
^

gaat

op

(7) Salmo pede minor, Dentium ordinibiis quinque Palati.

ART. Gen, 13. Syn. 24.. Carpio Lacus Benaci. WlJLL.
^ 197' C6. Carpio, JONST. Tab, XXX. üg. 13*

I. Df.el, vim. Stuk.
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IV. op den bals in de Gevangenis Cf). Waarfchyn-
Afdeel,

j vvillen zy daar door aanduiden , dat iemandyvvyr ^

Hoofd'* ^^^^ ^^^^^ lekkere Koft tot allerley baldadig.

' STUK. heden aangezet worde. Ondertuffchcn worden

dceze Forellen voor zo gezond gehouden, dat

noenze zelf toeftaat te eeten aan de Zieken en

de genen die aan 'c Hoof^ gekwetfl: zyn.

Deeze Vifch is niet aan Italië , of aan het

Meir alleen, bepaald. Men vindt 'er naamelyfc

in een Meir van Weftmoreland , Wyiandzr^

Meir genaamd , het grootfte van Engeland,

. die verzekerd worden de zelfde Soort van Vifch

te zyn, voerende aldaar den naam van Gilt dat

is vergulde Charre. Hierorrt , en om zyne waar-

digheid , kunnen wy 'er den naam van Goud-Fo'^

rel aan coepalTen.

Niet ten onregte wordt deeze alleenlyk als

eene Verfcheidenheid van de Meir-Forellcn aan-

gemerkt; verfchillende zeer weinig daar van,

dan in grootte. Hy is ook breeder van Lyf

,

bleeker van Rug, en kleinder van Schubben

5

hebbende den Buik en Zyden Zilverkleur, den

Bek blaauwagtig en den Kop doorfchynende,

In het Gehemelte zyn vyf perkjes van Tanden

en twee ryëa op de Tong. Het Vleefch wordt

door het kooken rood.

ynï- (8) Salm , die de Rug zwart , de Zyden blaauw^

Berg-Füid. den Buik Goudgeel beejt.

Het
(*) Chi beye Malvafia Sc maiigla Carplon, incapo s' en valu,

prigion.

{%) Salmo Dorfb nigro , latcribus coerulcis, Ventre fulvo.
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Het zou fchynen dat het deeze Soort van IV.

Forellen ware. daar wy zo even van gefpro-
xxxvr

ken hebben ; doch uit de Waarneemingen van Hoop^*
WiLLOüGHBY blykt, dat in het gedagcc Wy- stuk.

nander-Meir nog een andere Vifch gevangen ^^^^^^

worde , dien men noemt the red (dat is dc

roode) Charre. Deeze is van de gilt of witte

Cbarre^ die om haare Zil verkleur dus genoemd

wordt , zo hy aanmerkt in Soort verfchillen-

de , en veel grooter , hoewel tevens niet zo

veel geagt. De Viffchers hielden de witte of

kleinllen voor Mannetjes en de roode of groot-

ften voor Wyfjes ; doch uit de Aanmerkingen

van den Heer Farrincton , welke de Heer

Pennant medegedeeld heeft aan den Heer

Gronoviüs 5 blykt , dat onder de roodbui- -

kigen ook Hommers , onder de witbuikigen

Kuiters gevonden worden* 't Was dan moog.

lyk, dat de Kleur alleen het onderfcheid der

Kunne waar , gelyk de Heer Gronoviüs zig

verbeeldt. Evenwel fchynt het verfchil in

grootte , dat aanmerkelyk is (*) , en in de Kleur

van het Vleefch , dat door 't kookcn niet rood

wordt in de groote Soort, als ook de wit ge*

ftip.

Fam, Suec. 3 lo. 'Reuding. //. Weflgoth, 257. Salmo vix

pedalis, pinnis Ventris lubris,
. Maxilla inferiore paulo longiore.

ART. Gen, 13. S'jn. 2S» Spec. 52. UmbU minor. WiLL. p.

196, RAJ. p. 6$.

(*) WiJLLOUGHBY tekent aan, dat de roode meer dan de

dubbele grootte van de witte heeft. Charra rtSra , quam
'vacant , alba, (the gilt Char) , phi quam duplo mAjer efi.

Xibr. IV. p. 197-

1* D«ftL« VIU. $TVK«
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IV.

Afdeel.

xxxvr.
Hoofd-
stuk,

ForeL

iCngcIfche.

flippeldheid op de Rug , weinig aanleiding ^aaf

toe te geeven.

In verfcheide Meiren van Wales, in 'tWes-

telyk deel van Engeland, wordt deeze Vifch

op vcrfchillende tyden gevangen; in het een«

naamelyk in Oktober, in 't andere in Novem*

ber^ in een ander wederom in December, in

ccn ander in January. Daar uit fchync te bly-

ken, dat hy van 't een in \ andere verhuift:

ook zwemt hy b'choolswyze en begeeft zig om
te paaren naar de Ondiepten , gelyk de Salmea

cn Forellen. In de Zomer vertoont hy zig

fomtyds aan de Oppervlakte van het Water,

doch wordt dan niet gevangen. Men zet 'er

Netten toe uit , in 't Engelfch Trammels ge-

naamd , met Aas voorzien , als een foort vaa

Fuiken , waar in dc Vjfch van zelf vafl: loopt.

Men twyfelt niet , of dit zal de Vifch zyn ^

die van de Ouden Umhla minor óf kleine Umbla

genoemd werdt , tot onderfcheiding van de vol-

gende. In 't Land van Wales noemt men hem

Torgocby dat Roodbuik betekent, en het zal

de zelfde zyn , waar van Gesnerüs zegt , dat

de Duitfchers hem, om gelyke reden , Reutels

noemen , de Swccden Reuding. Van dc Bc-

woonders der Laplandfche Bergen , in welker

Meiren hy zeer gemeen cn byna dc cenigfte

Vifch is , wordt hy Raud genaamd. Hier vaa

heeft hy den bynaam vaa Alpinus , dat is

Berg- Forel

Het
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Het fchynt my toe , dat de genen , die men IV.

in Noorwegen Oertc of Oeret noemc, tot dee.

zc of de voorgaande behooren. Men getuigt
"^^^JJ*

daar van , dat zy aan een kleine Soort van stuk.

Salm, aldaar T^rt genaamd , niet oDgelykzyn, Noojfche^,

doch den Kop wat dikker en korter; de Staart

breederen een weinig donkerer hebben» zynde

ook niet zo vet en fmaakelyk. Men vangt de

Oertc , die in de zoete Wateren aldaar de ge-

meenfte Vifch i$ , niet alleen aan den Uidoop

der Rivieren met Netten ; maar 't is aanmer-

kelyk, dat dezelve, in 't Stift Haranger ^ ook

gevangen worde in Meirtjes op het Gebergte ^

die, zo veel men ontdekken kan , geen gemeen-

fchap hebben met andere Wateren , veel min

met de Zee. Hoe hooger die Meirtjes leggen,

hoe grooter en vetter deeze Vifch zy.

Het ongelukkigfte is , dat men deezen lek-

keren Vifch, aldaar, zelden gezond in Handen

krygt. „ Men vindt hem doorgaans met een

dikken Kop , het Lyf mager , ,en in de In-

^, gewanden kleine Blaaren als Gortkorreltjes.

5, Deeze Ziekte wordt vaa fommigen aan hec

„ Hout-Zaagzel toegefchreeven , dat by de

„ Zaagmolens in de Rivieren valt; volgens

het denkbeeld van anderen komt zulks daar

„ van daan, dat de Kuit, die naar de grootte

„ van den Vifch zeer groot is , terug gehou-

3, den , en niet in tyds uitgeftort worde. Doch

wat de reden daar van zyn zou , zie ik niet

„ (zegt de Heer Poi^toppidans), ten ware dat hy

i,£)EiL, YiiLSTVKii N ,1 daar*
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IV. ;, daartoe altyd geen bekwaame plaats kan vin*

Afdeel. ^q^. want, zo een igen hebben aangemerkt

,

HooFD^* zouden deeze Viflchen voor zig , door de

sTUKx „ beweeging van de Staart , in Zand of Kley

^, onder de Bergen Gaten uithollen f, waarin

„ zy met elkander de Kuit en Hom fchieten

,

5, en waar voor zy vervolgens Sceenen wente-

5, telen 5 om die te bewaaren. M^n vindt even

het zelfde aangaande de Rivier-Forellen aan-.

3, gemerkt (*).

3, Onder de Oereten is zekere Soort , die

3, Reur (milTchien Roodvin) geheten wordt,

5, dewyl zy door de Kleur der Vinnen , die

3, roodagtig zyn , van de anderen is ondcrfchei-

5, den. Men houdt deeze voor gezonder ea

5, zy zouden de gedagte Ziekte niet onderhe-

„ vig zyn (t). Zodanig eene roodheid der

onderfte Vinnen wordt door den Heer Gro-

• 5, Novins thans, benevens de roodbuikigheid,

„ aan de Mannetjes toegefchreeven (|).

Laplttiidfchc. De Heer Linn^eüs heeft,: op zyncn Reistogt

ia de Laplandfche Bergen , deezen Goud-Forel

waargenomen. Hy verwondert zig , hoe 't

mooglyk zy,dat dezelve aldaar leeven kan; de*

vryl die altoos kilkoude Wateren weinig

Wormp-
TruttJB Fluviatlics circa Fefta Natalitia turmatim coa-

gregantiir ; Scrobes Caiidis excavant , féque OLlodeclm circiter

in unum collocantes , inibi foetificant atque fupra fceturam

Lapidcs advolvi;nt. MARSIGL, Danuh. Paniion. Tom. IV»

P. 78.

(t) B^tnth ïjijt. \m j^o^ta. II. Th.p* a64»
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Wormpjes of Kruiden teelen. Hy verbeeldt zig, iv.

dat dezelve ia de algemeens Zondvloed daar ^^^^^^

Vifch, om derwaards op te Iteigeren. Deeze ^orei,

Viflchen , ondertuilïjnen ,
zyn 'er in taamelyke

veelheid, en (trekken tot een aangenaam On-

derhoud voor het Bergvolk in Lapland , dat

hun 's Zomers vifcht en voor 'c Vuur braadt,

cctende ze dus zonder Boter , Zout of Brood.

Het is byna de eenigfte Vifch in die Berg-Mei-

ren , en zyn Ed. dtrnkt dat het de zelfde zy a!s

de Torgoca der Gebergten in 't Land van WJa-

ies; te meer om dac de Kleur Zilvcragtigen het

Vhefch zeer rood is. Ziehier de Befchry ving,

welke door hem daar van gegeven wordt (*).<

De langte is gemeenlyk dertien Duimen. Hy
heeft de Schubben zeer klein ; den Kop ghê,

ovaal cn ftomp; de Kaaken getand; de Tofig

met twee ryën Tanden , waar van ieder uit zes

beftaat ; het Gehemelte aan de Zyden getand.

Dc Neusgaten , die klein zyn , maakcn weder*

zyds een dubbeld Gat, het een boven 't andere,

waar van het onderflc , dat grootft is , digc.

De Oogkringen zyn grys ; de Appel zwart.

Onder de Oogen , in dc Kaak of het met Vleefch

bekleede Been , vindt men zeven uitgeholde

Stippen , overlangs gefchikt. In het zelfde

Been, agterwaards, zyn drie Stippen, op een

(1) Fatm. Suec. p. 117,

i.DSEI.. VULSTUK. N 2
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AfdÊbl
' Loodlyn geplaatft* Men vin dt in hec

XXXVI ^^^^^w^ö-VIies I O Beentjes : in de Rugvin zyn

Hoofd- 'er 12, waar van de twee voorden allengs lan-

STUK.
ggj. ^ j^gj. derde en vierde allerlangft , met de

volgende verdeeld. De Kleur van den gehee- •

Icn Vifch is op de Rug zwart ; aan de Zydca

azuur of bleek Hemelfchblaauw ; aan den Buik

Goudgeel of Oranje-kleur ; aan den Kop ea

Keel wit* De Buikvinnen zyn rood , mee den

buitenften rand wit. Het Lyf vindt -men

,

langs de Zydftreep , met geelagtige flippen o-

verlangs gefprenkeld. De Staart is gevorkt ca

van Kleur als de Zyden*

Artedi hadt deezen Vifch genoemd , Salm

mn naauwlyks een Voet lang , met de Buikvinnen

rood 671 de Onderkaak een 'weinig uitjleekende.

Volgens Gronoviüs zyn de Kaaken in deeze

Soort egaal, de Staart zwartbruin , de Zyden

wit geftippeld. Op de Reize door Weftgoth-

land, vondt men in de Rugvin van zulk een

Vifch, 13, in de Borftvinnen 14, in de Buik-

vinnen 10, in de Aarsvin 12, en in de Staart-

vin 19 Beentjes. Dit komt, wederom, zeer

naa met de Tellingen der Vinftraalen in de Fo-

rellen en Salmen, overeen.

IX. (9) Salm van een Voet , met de Bovenkaak
Sahelinus, 7/1
^aivelin. langjt.

(9) Salmo Pedalis, Maxillafuperiore longlore. Art. C?«. 13.

Syn. 26. UmbU alccia, WiLL. p, 19$* Salyelin Geim^JUJt
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Bj^de twee Soorten van Umhla ^ welker IV ^

cene grooter is dan de andere , voegt Ron- ^^^^^l.

xxxvr
DELETiüs nog een derde, dien de Menfchen,

uoo/d*
aan het Meir van Geneva woonagtig, JJmbk stuk»

Cbemliere noemen ; waarfchynlyk van wegen

zyne grootte en voortrefFelykheid. Dceze

komt, in veele opzigtcn , met de Salm-Forellen

overeen ; weshalve hy ook , van fommigen

,

Sahn mn .'t Genseffche Meir genoemd worde.

Zelfs vindt men de Onderkaak in dezelve om-

gekromd, gelyk in de Hommer-Salmen. De
Rug is zwartagtig blaauw , dc Buik Goudkleur.

Met deezen fchynt die Vifch veel overeen-

komft te hebben, welken de Duitfchers, te

LiotzinOoftenryk, &Zi;^/m noemen , wordende

aldaar veel, zo 't fchynt, in de Donau-Scroom

gevangen. Dezelve heefc de Rug zwartagtig;
^

de Zydcn met geele Stippen gefprenkeld ; dc
'

Buik en Buikvinnen geelagtig ; de Schubbeu

klein. In de Bovenkaak begint , van de Neus.

gaten , wederzyds een ry van Stippen , die , 0-

ver de Oogcn heen gebragt naar de hoeken

der Kieuwen\voorloopen , en, vervolgens terug

gcboogen, famenkomen op 'c midden van het

Agterhoofd. De Bovenkaak is in deeze zo

veel langer, dat, met den Bek gcflooten, de

buitcnfte ry Tanden zigtbaar is. De grootftea

weegen byna zes Pond, zo de Vifchverkoopers

^an WiLLOüGHBY verhaalden, die 'er een be^

fchreef van ongcvaar een Voet lang.

i. Deel, VULSTUK. N3
^ (l©)
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IV. (lo) Sahn met de Rug Goudgeel^ op 't Lyf
Afdeel.

Vlakken ^ de Staart gevorkh
XXXVJ.
Hoofd. Dceze, die men in 't Gebied van Trente
STUK*

Sahnarino of Salamandrino noemt , oordeelt Ray
X

$aim^rmus,gQ(^n ander^i Soort te zyn dan de gemelde
saimauüo.

g^^.g^ Goud-Forellen. De Eefchryving van

Salvianüs, naamelyk, komt in alle opzigten

nagenoeg overe(^n. Even als die om 'r Meirde

la Garda in Lombardie woonen hunnen Car-

pioiie , zo houden die van Treate den Salmari*

no voor den uitmuntendften , niet alleen vaa

alle Rivier, maar ook van alle Zee- VifiTchen , en

miflchien hcefc hy daar van den naam gckrce.

gen. 't Is een Rivier-Vifch , die op 't hoogfte

twee Pond zwaar wordt, onthoudende zig ia

de koelfte en Steenagtigfte Rivieren , doch niet

in allen evea wel. Hy komt voort in een Ri-

vier van zekere plaats , gemcenlyk Valdenen

genaamd , omtrent twintigduizend Schrecden

van Trente af , en in een andere by Briflana

,

eens zo ver van gemelde Aartsbiflchoplyke Stad,

alwaar zy menigvuldigft voortceelcn. In 't Voor-

jaar paart deeze Vifch, doch baart in de Zo-

mer 5 omtrent de Steenagtigfte plaatfen, Hy
leeft van Vifchjes

, cn, by gebrek dcrzelven,

ook van veelerley vuil en flibber, dat in de

llroomcndc Wateren groeit* Hy zwemt niet

za

(lo) SalmoDoffo fulvo; Maculis luteis, Cauda bifarcati,

ART. Syn. 24, SalaiaiiniWé SALvun, f, 102 & loi, b. f,

^7»
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ZO zeer Schoolswyze en wordt zelden in groote iv.

menigte gevangen. Verfch gegeten is hy niet ^^^^^l.

taay of flymerig maar broofch, en op allerley ^q^^^'

manieren kan men hem toemaaken
, zynde al- stuk,

toos even fmaakelyk (*)

XL(11) Salm met de Zydjlreepen opwaards cmge^

kromd en de Staart gevorkt.

Thans komt de Eerfte Umbla dis men , voU

gens de Ouden , in fommige Meircn van Swic-

ferland en Italië vangt , nog op 't laatll te

voorfchyn. Dezelve wordt gezegd foratyds dc

grootte van 'twee Ellen te bereiken : anderen

hebben 'er gezien van twintig Duimen, Dac

de Zydftreep opwaar^ds gekromd zy , terwyl die

in dc anderen regt is , zal 't voornaamfte ken-

merk tot onderfcheiding van de Salm*Forellen

uitmaaken,

IL Afdeeling.
Die dc Rug- en Aarsvin tegenover

elkander hebben.

(12) Salm met den Kop doorfchynende en ze^ xii.

uentien Straaien in de Aarsvin. ^spildng!'.

Zeer ongerymd zou het fchynen , den Spie-

ring

(*) Condiri fdcile poteft ^ quovls modo condia^ur
^ fuavis'

fmus femper sjl
^ zegt SALVIANUs.

(11) Saliïioji linels lateralibiis furrum reciirvis , Caudd bifur*

ART. Gen. 13. iSj«.25. Umbla prior WIJLL. p. 19$. KK]
^4. UmbU minor prior. Jonst. Tab. XXX. KT. 2.

(13) SalmoCapire diaphano, radiis pinnx Afti feptendecira.

L BEii.' Vm. STUK. N 4 S'jfi^
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IV. ring onder de Salmen gebragt te zien , indien

XXX^vi
^^^^^ ^^^^ Gezag van onzen Ridder, ea

Hoofd- de toeitemming van den Heer Gronoviüs

STUK. gewettigd ware. Artedi hadt *er een byzon«

Spiering, GcOagt van gemaakt , onder den naam

van Osmtïus , die by de Ouden niet bekend

was. Zy noemden deezen Vifch Eperlanus en

Spirincbus of Spirintbus of ook Stincus , dat

van het Hoogduitfch *Stint of Stinckfifch zyne

afleiding heeft. In Vrankryk en Brabant noemt

men hem, nog heden, Eperlan^ in Engeland en

Decnemarken Smelt of Smelte , in Sweedcn

Nors of Slom.

Dit Vifchje heeft , zó men wil , dien naam

van wegen zyne witheid , naar Paarlen gely-

kende. Het wordt aan de Monden der groo-

. te Rivieren, zo wel van Vrankryk als van En-

geland , in *t begin van de Herfft ; zo ook ia

de Zuiderzee , op de Schelde by Antwerpen ,

en elders in Europa menigvuldig gevangen.

Ook vindt men het overvloedig in cenige bin-*

nenlandfche Meiren van Sweeden , werwaards

het, in 't vroege Voorjaar, langs de Rivieren

opzwemt.

De Stank, Het gene LiNN^üs thans van de Spiering ge*-,

tuigt, is by my een Raadzel Hy hadt in

de

Syft.Nat, X. OsmemsradUsPinnJC Anifepteudeczm. ART. Gen^

lo. Syn» 21. Spec. 45. Faun. Suec,\^ii, Eperlanus. WiLL.p. 202,

p. 66, JONST. Tab. XXIV. Fig. 5. Spirinehus. JONST^.

Tab. XLVII. f. tf,

(*) Noftcï foetidiisprurit mm Sïüice rubi4 _& Viola odorati;
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de Befchryving der Sweedfche Dieren gezegd , iv.

dac 'er twee Verfchcidenhedcn van waren , wel- Afdeel.

ker eenc, van de Sweedcn S/owz genaamd, groo-
'^^^J^

ter zynde, niet ftinkt; de ander Norsy die veel stuk,

kleiner is, een flank heeft als Stront, waar me* Spimng^

de de Straaten te ,Upfal > in 't vroege Voorjaar y

vervuld zyn ; wanneer het Landvolk ftede.

i;?aards komt , om deczen Vifch te koopen ca

als dan regeeren de Beefkoortfcn (*). Arte*

DX heeft gemeld , dat de Spieringen in Maarc

cn April ryën , en alsdan, in groote veelheid

gevangen wordende, een zwaare Reuk , die voor

fommigen onverdraaglyk is , van zig geeven (f).

Dit zelfde ondervinden wy ook in onze Spie.

ring , maar den Violen-Reuk , die *er van fonj-

mige aan wordt tocgefchrceven Q%) , zullea

weiöigen 'er in waarncemen. Ook komt de

Spiering by ons zelden in zulk een overvloed \

om doorgaande Koortfen in de Stad te veroor-

zaaken.

Artedi merkt aan , dat de kleine cn groote

Spiering , waar van door hem één van* drie Dui-

men en één van agthalf 'Duim onderzogt wa-

ren , in gcenerley opzigt verfchillen» De ge-

heelc Kop van boven grysagtig , met kleine

zwarte Stipjes en cenige groenheid daar onder

vermengd, is dermaate doorfchynende, dat de

Herfenen cn derzelver Kwabbtn van buitea

zigt^

(*} Tumque Quercerae regnant. Féiun, Suêc, p. iis*

(T) ^'f'^ pag- 47.

(5) WiLL. Ichth'^ol. Libr. ly. pa^. 202.

VIII. STWK. N 5
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IV. zigtbaar zyn. Tandea heefc de Vifch in beide

Afdeel. Kaaken. De Kleur is verfcheiderlcy op de Rug^

"h^^fd*
boven grys, daar onder groen , door een blaauw-

STUK. agtige ftreep bepaald, onder welke de Zilver*

Spiering, klcur begint , welke , in *t onderfte der Zyden,

een Violetten weerfchyn heefc. De Schubben

zyn 5 naar reden van het Lyf, zeer groot;

weczentlyk groocer dan die der Forellen
,

' ja

naby komende aan die der Heilbothen (*). In

de Rugvin waren ii Straalen: zynde de agter-

fle, een byhangzel van de Huid, met de Vet-

vin der Salmen overcenkomftig. De Borftvin-

nen hadden iien fomtyds 12 Straalen, de Buik-

vinnen 8 , de Aarsvin 17 en de Scaarcvin 19

Straalen. Alle deze Vinnen waren wit , doch

de Borft- en Staartvin grysagcig van Kleur,

zynde het geheele Lyf , inzonderheid naar de

Rug toe ,
byna doorfchynende.

De Heer Gronovius merkt aan , dat het ge-

tal der Straalen in de Aarsvin verfchik , zynde

in fommigen 12, 15 of 17. Zyn Ed. noemt

de Spiering, Salm die eenkleurig lü/ï^gtóg ^V, met

ie Staart gevorkt en de Onderkaak langfi. Hy
betrekt 'er toe , dien , welken de Heer Klein

genoemd heeft , Forel die getand is met de Rug

donker Jfcbgraauw , den Buik Zilverkleur^ da

Schubben afgaande ^ de Staart gevorkt ^ en dien,

welken de zelfde Autheur tytelt. Forel die en-

ge-

(} BA6TEB, Néituurk, Uitfpmn, Tab. XV» N, 2f, 20,
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getand is^ geheel Zilveragtig^ half doorfchynén- IV.

4e y gemeenlek mn drie^ zelden vyf Duim la?ig -^^^^eu

^ (> Dus fchync 'cr, in de Geftalte en Kleur, hS^J^
merkelyk verfchil of verwarring plaats te heb* stuk,

ben. Splerzng.

Omtrent de Ingewanden zal ik het volgende, ^^^"S^wau-

uit de Waarneemingen van den vermaarden Ar-

TÈDi (t), te berde brengen. Het Hart is bleek*

agtig en drie of vierkantig : de Lever rood, in

twee of drie kleine Kwabbetjes verdeeld , met

een fomtyds geheel doorfchynend Galblaasje:

de Maag klein ; met vier of meer korte en dik-

ke byhangzels aan 't Portier : de Lugtblaas en-

keld, in 't midden wyder, aan dc enden naau.

wcr: het Darmvlies Zilverkleur met zwarte

(lippen : 'c getal der Wervelbeenderen negen-

en-vyftig , der Ribben wederzyds vyf-cn-der-

tig. Twee breede witte Beentjes vondt hy in

de Kop , dat de Gehoorbeentjcs zullen zyn.

Nieitegenftaande de Spiering in een kwaad Gebruik,

gerugt en by veelen walgelyk zy wegens de

Reuk , leert de Ondervinding niettemin, dac

het een gezonde en ligt verteerbaare Spyze is,

wanneer dc Vifch wel gekookt en met behoor-

lyke Saus gegeten worde. In de foort van

Spiering wordt egter veel onderfcheid gemaakt,

an de kleinfte voor de Icfckerfte gehouden. De
groote Zce-Spiering , gebakken zyndc, laat

zig

(*) ^oöphL Cren. Fafc. I. p. us, N. 37%
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zig ook wel eeten. Men kanze , twee

twee, na zouten, met de Kop.cnden in el-
YXYVT
Hoofd

'^^"^^^ fteeken , en dus op den Roofter zagtjcs

braaden^ Men ftooft ze ook welin witte Wyn>

met Nootemuskaat en Peper , doende *er een

ftuk van een Citroen en Boter , en op 't laatfl:

wat geroofl: Meel by. Dit wordt dan , met

Kappers , heet opgcdifl: zyadc , met fniaak ge-

geten*

rv.

Afdeel.

XXXV
Hoofd-
stuk.

XIII.
Saurus»

Haagdis-

Vifch.

(13) Salm die in dc Aarsvin tien Straaien

beeft.

Niettegenftaande al de agting, die men aan

een zo vermaarden Man, als onzen Ridder,

verfchuldigd is , komen my deeze Kenmerken

niet genoegzaam duidelyk voor. Dc Foreïlen,

immers, hebben , gelyk wy zagen, ook tien

Straalen in de Aarsvin, en het getal derzelven

verfchilt, inde Salm-Forellen, hier mede wei-

nig of niets: 't welk, gepaard met de vcran»

andering daaromtrent waargenomen in de voor*

gaande Soort , geen zeker Kenmerk maaken kan ;

niet anders dan in deeze Afdeeling, die de Rug-

en Aarsvin tegenover elkander hebben. Ook
hadt Arïedi 'er 11 Vinftraalen aan tocgc»

fchrecven.

Den

f13) Stlmo radiis pinnx Ani decem. Syfi, Nat, x. Osmfr-

ïU5 radiis pinnac Ani undecim. Art. Ge», lo, Syn, 22. Saurus

Salviani , Tarantola Komx. Will^ App. p. 2^, RAJ, f| 4^
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Den Vifch , dien de Grieken Saurus hceten

,

noemen de Latynen Lacertus of Zee-Haagdis,

cn dus zou hec de Haagdis^ViJcb van de Roo-

de Zee zyn , daar Gesnerüs van gewaagt.

Salvianüs getuigt , dat zyne Saurus een zeer

,zeldzaamc Vifch zy , in de Middellandfche Zee;

zo dat 'er te Rome op de Vifchmarkt naauw-

lyks twintig in een Jaar komen. In de vyf

Maanden 5 welken Willoüghby aldaar ver-

toefde, gaande dagelyks de Vifchmarkt bezien,

heeft hy 'er maar één gevonden. De Romei-

nen noemen hem Tarantola^ om dat hy naar

eea Huis-Haagdisje , aldaar gemeen, zo veel

gelykt. Zie hier de befchryving daar van.

Het Lyf was fpilrotid en langwerpig, aan de

Meir-Forellen niet ongelyk; wordende allengs

diklcer tot aan de voorde Rugvin, en voorts

verdunnende tot aan de Staart, De langte was

een Voet, de dikte ttieer dan een Duim: de

Kleur aan den Buik witagtig , op de Rug

zwartagtig groen , met veele groenagtige

,

blaauwe, roode en zwartagtige Vlakken over

de Rug , Kop en Zyden , gcfprenkeld. De
Kop van boven plat , met een groefje tuflchea

de Oogen, die klein waren, hadt een fpitfe

Snoet en een zeer wyde gaaping van den Bek:

in beide Kaaken een ry van lange fcberpe Tan-

den* Agter de voorfte Rugvin , digt by de

Staart, werdt een foort van Vleezig of Vettig

byhangzel, gelyk in de overigen van hetSalm-

Geflagt , gevonden. In de Rttgvin zyn ge-

i.deel, yiu.stujs teld

IV.

Afdeeu

XXXVI.
Hoofd.
STUK,



i3Lö6 BESCHRYVINC VAl^

IV. teldi2 , in de Borftvinnen 13, in de Buikvin-

Afdeel,
j^^q 3^ Aarsvin 10 Scraalcn.

xxxvr
Hoofd-
stuk,

III. A F D E E L I N €•

Die de Tanden naauwlyks zigtbaar hebben.

XIV. (14) Salm met de Boveitkaak langjl en veertien

Addvikh. Straakfi in de Rugvin.

Onder deeze Soort heeft Artedi verfcheidc

Viflchen betrokken, die in 't uiterlyk aanzien

wel .eenigermaate verfchillen, doch in de ge*

dagte Kenmerken overeenkomftig zyn. De
eerftc derzeiven w^ordt, in Savoije en Dauphi-

né 5 Lavaret geheten , en de Duitfcbers aan de

Ammerzee , in 't Beijerfche, noemen hem Gmg*

Jifcb ; die van Cumberland Schalley , volgens Ray.

De tweede , dien men in 't Latyn noemt Albu^'

la nobilis, heet Adelfifchy WeiJJer Blawling of

WyJJfifcb in Swicferland, aan de Elvc Snepel^

in Deenemarken Snebbei Helte , in Swceden

Sijk. De derde noemt men Albiila cosruka of

jBlawling en Felcben in S^voVyt Bezolai de vier-

de heet enkel Albula of Albelen en Wdsgang"

fifch : de vyfde is een Vifch uit hei Meir van

Geneve, aldaar genaamd fVrm> FarraofPala:

de

(14) Saïmo MaxiUa fuperiore longlore, radüs Pinnae Dorfi

quatuordeciip. Sy_fi, Nat. X, Coregonus Maxilla fuperiore Ion-

giore, Pinna Dorfi oflicalorum quatuordeclm. F/im, Suec, jiz.

Art. Gen, lo. Syn, 19, Spec, 37. Ad^, Stokh. ijS^. p. 19J.

Lavaretus, Albula, Ferra, &c. Wijll. p. 1113, &c. 'Raj. p;

.j^x, ecc. jONST, T£b. XXX. fig. 4. XLVI. f. x.
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de zesde de Curimata der Brafiliaaneö , naaft o- IV;

vereenkomende met den Guiniad , die in de Ri-

vkren van 't Land van Wales wordt gevan* ho^d-
gen. STUK.

Wy zullen hier in 't byzonder agt geeven Addvi/eh.

op die, welke , zo wel als de volgende Soort,

in verfcheide Meiren van Sweeden gemeen is,

en zelfs daar ook eenige Verfcheidenheden uit-'

levert. In de grootfte Bergwateren en Mei-

ren, daar de groote Rivieren doorloopen, vindt

men aldaar een zogenaamde Lappfijk of Fialfijky

dat is Berg'fijk , die van drie , vier tot zeven

en negen Mark weegt , zynde zeer breed en

vet. De Zee-fijk^ die midden in de Zomer

de Rivieren en Stroomen opzwemt, is ranker,

fchraalder, langer en fpitfer van Lyf. Kleiner

Bergmeiren , aan de zyden der Rivier-Valeijen,

hebben meefl dc Bergforcllen of Salmforellen

,

als voorheen gezegd is; doch in eenigcn, die

agt of negen Mylen van de Zeekuft gelegen

zyn , wordt ook de Finn^Sijk gevangen, dienaar

een groeten Braafem gelykt, maar zeer mager

is. Van de andere Verfcheidenheden Ipree-

ken wy in 't vervolg.

Dc Heer Gislsr geeft een omflandig Berigtsijk-viiTchc

van de Sijk-Viffchery in Sweeden, daar ik hetswcedcn,

een en ander zal uitkippen. Kort na den Ha*

ringvangft, of daar dc Haringfchoolen Kuit ge*

fchooten hebben , kan men met Netten 'er wat

vangen , die zeer fchraal en van verfcheiderley

grootte zyn; doch daarna ziet men 'er niet veel,

I.DlEL. VULSTUK, tot
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IV. tót aan St, Jakob, wanneer de eerfte Schooien
AFDKtL.

jgj, j.ggj.g opzwemmende Sijk , die van e^aalc
XXXVI

r j ^ ö

Hoofd- 8^°^^^^ ^° ^^'^ ^^^^ ^Y" 3 "it de

STUK. Zee naar 't Land komen. Het tweede School

komt om St. Laurens , het derde te St. Bartho-

lomeus. In 't Jaar 1750 (leeg het eerfte Sijk-

fchool door de Schorren , van 't begin tot het

'midden van Auguftus , Ouden Styl. Deeze

Vjfch bemint, zo wel als de Salm, een tegen*

Stroom van zoet Water; weshalve hy , als een

iZeewind waait, die de afvloeijing belet, zig

ook in de Inhammen en tuffchen de Banken

verfpreidt : doch met een Landwind zwemt

hy fncl de Rivieren op. Met een fterken Zui-

den Wind 5 en eenpaarigcn tegen- Stroom ,

Ilygt de Sijk tot een agtfte en fomtyds een

vierde Myls in een Etmaal , doch in langzaam

vlöeijend Water minder. Met Weften Winden

kan hy anderhalf Vierendeel wegs afleggen.

De Viflchers derhalve , wien zulks bekend is ,

volgen dikwils het School, een geheele Weck,

de Rivier op, en maaken zig ieder Nagt van

een gedeelte daar van meeftcr, werpende het

Net, vyf, agt en meermaalen agter-een^ dwars

over de Rivier, in de diepte; als wanneer pien

bevindt dat de Sijk , met een fterken tegen-

stroom van beneden egaal en vinnig in het

Net loopt* Ook neemt men inmiddels waar,

dat zyn Loop is , even als die van den Salm

,

met twee Armen, of op ryën, die in een hoek

faraenkomen. Met warme Zonnefchyn en zagt

, Weer
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Weer vangt menzo ook by dag , indien 'er aan IV.

de Uithoek-en des Lands met Netten op gepaft ^^^^^^^^'^

wordt* Als de Zee zig tegen den avond on- hoofd^
gcfluimig vertoont , doch 's morgens wat ftil stük, ,

worde en de Lugt betrokken is, flaagt de Vis-

fchery beter , dan mei hcete Zonnefchyn of

dood ftike van Wind; en allerbeft met een

zagte, zoele Regen. Met zwaar Onweer, van

BlikRuu , Donder cn Slagregen , heefc men

,

des nagts van den 9 Augufms , een goeden

Vangft gehad.

j|. De Sijk en Haringfchoolen volgen kort op

elkander, zo dat zy, fomiyds, te gelyk aan

Land komen. Meeflal bereikt de Sijk , twee of

drie Nagten daar na, de plaats, alwaar de Ha-

ringfchoolen cc vooren hunne Kuit gcfchooten

hebben. Dat hy zulks doet om de Kuit te

verflinden is blykbaar, dewyl men, in Saizoe.

ren als 'er weinig Haring is , zeer weinig der-

gelykcn Vifch aan Land verneemt. De Sijk

bemint ook dergelyke gefteldhcid van Grond

cn Water, als de Haring; te wcetcn Zeekus-

ten, Landfpitfen en Engten, öaar een egaale

en wyd uitgeftrekte diepte is, van twee tot ze-

ven en tien Vademen ; als ook Inhammen , die

een Zandgrond hebben , en een beftcndigea

tegen -Stroom van zoet Water. Zo dra de Sijk-

Schüolen hunnen Loop in de Rivieren geno-

men hebben , worden zy gevolgd van groote

Schooien Harr en Salm-Forellen ; ook vanBraa-

fcms en dergelyke Viüchen , 't welk een ge-

LPEEL. yilLSTUKv O 'dun*
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XXXVi
Hoofd-
stuk.

tv. duurige beweeging in het Water maakt , doch

^L^^^^! aan den Oever is naauvvlyks iccs te befpeuren.

Zeehonden en Meeuwen volgen de Schooien

Vifch in de Engten en Rivieren.

'c Gereedfchap, dat men tot deeze Viffchery

gebmikt, bcftaat meelt in Zet en Sleepneiten,

ook (leekt men ze , gclyk den Salm , of vangc^

ze in Fuiken of Korven , van Teen gevlogcen

en dergelyke Werktuigen meer. In foniniige

Rivieren wordt eerfc een Schakel van 't Land af-

gezet, aan beide zyden, en dan daar voor , in

't midden , een boogswys Net. Men gebruikt

*er Wand toe , waar van vier en een halve Maas

gaan in een Vierendeel Elle, zynde de hoogte

van negen tot tien Vierendeelen en de langce ^

op 't hoogde, vyftien Vadem, Hec Sleepneê

heeft twee Armen doch geenen Zak. In hec

afzwemmen, wanneer de Vifch het Land zoekt,

zyn zo diepe of lange NetPiellingen niet noo-

dig,.als in het opftygen, wanneer by de diep-

te kicft. Dit zelfde heeft, ook, nr-et den Salm.

vangd plaats.

?öoitteeling Omtrent de 'Voortteeling wordt waargeno-

men , dat het Mannetje hangt aan de Kieuwen

van het Wyfjé , onder de beweeglyke Dekze-

len ; 't welk door byten of zuigen gefchiedt.

Zy houden zig zodanig vaft en flingeren met de
' Buiken dermaate tegen elkander, dat de Zyden

in 't Water fchemeren en glinfteren. Alsmcn-

ze dus met den Elger treft , wordt men gewaar,

é'dt het een Hommer en Kuiter zy,. die zig op

^ der-
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dergelyke wyze gepaard en met den Kop bo- IV.'

ven 'c Water verheven hebben; alwaar zy op ^^^^^^

gemelde wyze arbeiden en flingeren, tot dat hoofo.*

zy ontlafl zyn van hunne Kuit en Hom, wei- stük,

ke op den Grond, als ook aan Steenen en Net-

ten aankleeft , doch door de op nieuws aanko-

mende Schooien gcduorig los gemaakt worde.

Dit gefchiedt op een Sceenigen Grond en zelfs

in de Watervallen , alwaar men opgemerkt

heeft , dat zy zig het fchielykfie hun Zaad

kwyt maaken. Een kleine Hommer vat de

Kuiter onder dc Kieuw^en aan de Boritvinnea ^

om zig op gelyke wyze. Buik tegen Buik, en

Navel tegen Navel, te kunnen wryven» Na

het fchieten van Kuit en Hom , gaan zy aan»

ftonds 5 in groote Schooien, de Rivier af.

De Sijk heeft by de Klippen aan de Eiland-

jes der Zeckuft , in de Herfft omftreeks St.

Michiel, wanneer zy opzwemt, geheel harde

Kuit , doch , indien zy zig daar ophoudt tot aaa

Simons-Dag, wordt de Kuit loffer en vloeibaar,

zo dat dezelve gelyk een Draad uitloopt, ter-

wyl de Vifch heen en véeer gaat in het Ner*

Men bcfpeurt alsdan , dat zo wel de Mannetjes

als Wyfjes hun Zaad verteeren, waar mede dc

Darmen als volgepropt zyn , wanneer menze

komt re vangen. De Inwooners gelooven voor

yaft , dat de Kuit van de Sijk den Winter over

leggen blyft tot aan het Voorjaar, wanneer de

jonge Gro'^y met het afftroomende Water t'Zee*

waards gaat* In de Herfft van 't Jaar 1733,

I, DEEt. VIII, Stuk, O s haal'
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IV. haalde ik (zegt de Heer Gisler) een Emmer
Afdeel, ^eer kleine jonge Sijken, van twee tot drie

HocTO^.*
Duim lang, uit Torpfio in Medelpad en zette

«TUK. dezelven in de Gijfio^See^ een Meir, waar uit

menze, in den Jaare 17373 met Netten weder-

om kreeg, zynde toen van drie tot vier Mar-

ken zwaarte gegroeid. De Finn-Sijk rydt om-

trent Nieuwjaar, in Bofch- en Bergagtige Mei-

ren', op den Grond ; alwaar men hem dan

vangt met Zet en Treknettcn. Hoe vroeger

zyne Rytyd is, zo veel vroeger komt ook die

der Forellen en andere Salmagtige Viffchen,

Cebriiilc.
toebereiding van de Sijk, omze te be-

waarcn , vercifcht veel .zorg : w^ant , indienze

niet genoeg gezuiverd of te weinig gezoutea

wordt, gelyk het Landvolk veelal in Sv/eeden

doet, dan bederft de Vifch. Dit gefchiedt in*

zonderheid ; doordien de Pekel Bloedig wordt,

maar, wel gewaflchen zynde , blyft hy , tot ia

het Voprjaar, v/it. Evenwel fteckt daar ook

zwaarigheid in: dewyl het fterk Zouten, daar

toe vereifcht , den Vifch droog en fmaakeloos

maakt. Alle zorgvuldigheden kunnen dikwils

niet beletten, dat dezelve, vroeg in de Zomer

gevangen zynde, niet een weinig rood worde,

en aan den Kop of Ruggegraac eenigermaate

bederve. De Ondervinding heeft derhalve ge-

leerd , dat het beft zy , den Vifch daar van te

berooven , en dus in twee helften tefnyden,

eer men hem inzoute. Den beften en grootften

Sijk krygt men vaa N^rdmalingj, zo Isiat in de

Hcrfft,
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Herfft, dat hy maar losjes met Zout behoefd IV.

gefpreogd, en als veifch den geheelen Winter

kan gegeten worden. Ook heeft de SijkviflTche- ^oqfd^*

ry hier in 't Noorden , tot dus verre , aan de stuk.

Kroon weinig opgebragc; dewyl geen Vifch-

plaats, behalve eenige Rivieren, ieder Jaar zo

zeker is , dat men een byzondere Schatting

daar op zou kunnen ftellen (*).

Salm met de Raaken Tandeloos en de Ou' ^7;

derkaak langJL witvifcii^

Dit is de klein fte Alhula of Witvifcb van

Gesneiiüs , die een foortelyk onderfcheidend

Kenmerk heeft , beftaande in dc langte van de

Onderkaak. Anderszins komt d^eze, volgens

WiLLOüGHBY, volkomen overeen met de ge-

woone Jlbeleuy waar van men 'er in Switzer-

land fomtyds ziet van twaalf Ponden zwaar;

de middelmaatigen wecgen vyf Pond , en de

Ferra van het Geneeffche Meir wordt wel eca

Elle lang gevonden*

Om myn gevoelen te zeggen van alle dee-

ze Witviflchen : ik oordeel dat 'er niet meer

5, van zyn dan twee of drie Soorten , naamclyk

„ iAq Lamret ^ die de geftaltcen grootte door-

M gaans

(*) Stckhslmf, Verhandel. 'vxxi 17^5. XV. Th. p. 198, enz,

(15) Salmo M'ixiiiis edentulis , inferiore longlore. Syfl, Nat
X. Ccregonus edentulus , Mnxllla inferiore longiore. Faun, S,uec^

313. AB-X- 9. S'jn, 18, Spec. 40. Albula minima, WiLL*
186. RAJ. p. 61. JONST, Tab. XXX. f. 7,

\



ai4 Beschryving van

IV. 5, gaans van een Haring heeft; a. de Ferra,

Afdfel.
^Y,Q breeder en dikker i« , van figuur als

XXXV 1. Salm, grooter dan de Lavaret, en 3.
Hoofd- T .^ - n Air i ^
STUK. miflchien, de klemltc Albula van Gesnerüs.

53 Dac 'er zo vcelerley Soorten van zouden

zyn, als die Autheur, hoe fchrander en ge-

loofwaardig ook, aantekent, kan ikniettoe-

5, (taan. Altemaal heb ik ze befchreeven, zo

5, wel de Switzerfche Albelen^ als de Savoifche

Lamret^ de Geneeffchc Ferra» de Guiniad

3, van 't Land van Wales en de Scbelk'y v3.n

„ Cumberland , cn het voornaamfle verfchil,

dat ik 'er in gevonden heb, beflondt iq de

3,
grootte , daar de Ferri en Albelen in uit-

j, muntten by de overigen , zynde ook breeder

„ en dikker> gelyk een Salm; de Lavaret en

5, SchcUey kleiner, dunner en fmaller, gelyk

een Haring. Hierom ftel ik maar twee Soor-

5, ten, waar van de eene de twee laatften, de

„ andete de Ferra , Albelen en Guiniad be«

„ grypt. De kleinfte Albelen , die men i0

„ Swiczerland Weijjfijcb^ datis Witvifch noemt,

is door zyne kleinte (zo 'er geen andere

3, Kenmerken waren) genoegzaam ondcrfchei-

„den(*)'V

Een dergelyk verfchil vindt men ook onder

de Sijk in Svveeden, gelyk wy zo even gezien

hebben. Zelfs is daar insgelyks een kleine

Soort, genaamd Sf/;^/o/fl, SnCafijk^ Blikta^ Stint^

. Moiki&y
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Moiku; naar hec verfchil der Landfchappen.

Evenwel vindt men nog cenige Verfcheiden-

heid, dewyl de Sijkloja of Sdne ruim een Vie-

rendeel Elle lang worde , onthoudende zig in

groote Meiren of Inhammen, die door wyde

Stroomen gemeenfchap met de Zee hebben

:

doch de Rabboxs of Smaling^ die'men flegts, in

diepe i eircjes of kleine Rivieren, boven op

de Bergen ontmoet , niet grooter valt dan

kleine Spiering. Deeze laacfte fchiet Kuit om-

ftrceks St, Andries in de binncnlandfche Meirt-

jcs, alwaar men hem, meeft omtrent St. Jan,

met kleine Slcepnetjes vangt.

De Rytyd is tegen het begin van de Winter,

zegt LiNNiEüs; doch, volgens Willoughby,

zoudekleinfte Albelen.of Witvifch in de Maand

July paaren. Het Klimaat kan cenig verfchil

daar in maaken , als ten opzigce van de Salm

gezegd is; ook komt de Winter veel vroeger

in de Noordelykc Landen, Artedi merkt

aan , dat men deeze Soort overvloedig vindt in

het Meir, waar aan Stokholm lege, wordende

aldaai: voornaamelyk , by 't Stecdje Sigtuna en

elders, in de. Maand July gevangen. Men
vifcht ze alleen by nagt met Netten, die veer-

tig of vyftig Schreeden nedergelaten zyn, zegt"

WiLLoüüHBY. Met helder Weer gaan zy die.

per ; met betrokken Lugt ftygen zy hooger,

cn maaken grootet Schooien dan de andere

Witviffchen of!- AIbcIen/ De Kle^^ is op de

Rug blaauw en voor 't overige Zilveragtig.

l, DiEt. VIII. Stuk, O 4 Ia



Beschryving van

Afdeel.
^^^S^'^n zyn gevonden id,, inde Borft-

XXXVL Buikvinnen 123 in de Aars-

Hoofd- vin 15 of 163 en iü de Staarcvin 19 Straalen.
STUK.

XVI. (16) Salm die de Bovenkaak langft heeft en de

Vl^-^^ üwg'i;m met drie -en- twintig Straalen.
*

rei,

Deeze wordt van de Autheuren Tbymalkts

geheten , een naam die van de Reuk van Thym
zou afkomflig zyn. Dus noemde Belloniüs
zelfs hem Tbyinus. 't Is zeker , dathy, verfch

gevangen , niet onaangenaam ruikt. De Duit-

fchers noemen hem Jfcb , Jefcb of Efcb , de
Sweeden Harr^ de Franfchen Thymo of Tbym^
de Italiaanen Tetiielo. In Engeland geeft men
*er den naam aan van Grayling en' Umber ; al-

zo het de Rivier Omber-Vifch is der Autheu-

ren*

Gelyk de Adelvifch naar de Kuit van Harin-

gen, zo is de Thym- Forel naar die der Sal-

men zeer gretig, en wordt dikwils gevangen 5

met zulk een Kuitkorrel aan den Hoek tc flaan.

Indien de Salmfteekers in Sweeden Harren vin-

den^ dan Hellen zyvaft, dat 'er in de nabuur-

fchap

(16) SalmoMaxiUafuperiorekngiore pinn5 Dorfi radiisviVn
tl tribus. Sy/?. Nat,X. Coregonus Maxilld füperiorc longmore

*

pinna Dorfi ofïiculomm triiim. Art. Gen, lo, Syn,zo.Spec
^i. Faun, Suec. 314. Gron. Muf. II. N. us, ThymaJius
WILL. p. 187. Raj. p. 61, JONST. Tab. XXVI. %. s /^^
5, & XXXI. f. 6. Umbra fliiviatiiis. WiLL, p. 187. r^j*



DE S A L M E h\ 217

fchspSalm zy, op wiens Kuit die loeren. Het iv.

aanmerkelykfte is , dat de Laplanders uit de Afdeel.

Darmen van deezen Vifch hec Stremfel berci. S^^^^^*

den tot de Kaas van hunne Rendieren , als geen stuk.

ander Stremfel hebbende (*). Dit is te zonder-

linger, om dat de Tbymallus^ volgens Schwenk-

FELD, van Water-Krekels, Wormen, Vliegen

en andere Infekten leeft. Men agt hem, in

fommige Landen, beter tot Spyze , zelfs, dan

de Forellen.

Thym-Forellen onthouden zig niet^allcen in

de Rivieren der Noordelyke maar ook in die der

Zuidelyke deelen van Europa , zo wel digt aan

Zee (f), als ver daar van af, ja zelfs in Berg-

agtige Geweften. Men vindt 'er, in Lombar-

die , van één of anderhalf Pond zwaar. De
Kleur is

, op de Rug , vuilgroen naar 't blaau-

we trekkende, aan de zyden blaauwagtig met

een Goudglans en overlangs bruin geftreept of

als gefchaduwd , gelyk de Omber- Vifch ; ja

bovendien nog zwart gevlakt. Die ftreepen

loopen in de voegen van de ryën der Schub-

ben,

(*} Coagulo cum allo non Inflruantur, Zegt LlNN/EUS
^

Taun, Suec, p. 119. Evenwel fchynt het jjiy uic het Ver-

haal , dat ik cliar van in 't III. Stuk deezer Nat. Hiflorle

bladz. 125 en 124, uit de Stokholmfe P^erhandelingen gtgt^^oxi

heb , te blyken , dat 'er nog andere Hulpmiddelen toe

hebbeii: gelyk in 't byzondeu de Berg-Zuuuing.

(f) Dit fchynt onze Authc«r te bedoelen met de uitdruk-

king, habitat in Europa fluvits maritimis ; doch de Heer
Gronovius, die 'er een ontvsmgen had van den Heer Am. s
MAN , Helt de woonplaats in de Rhyn , by Baftl^ cndus_cefl

goed end van de Zee af.

I.DïEL. VIII. STUK, O 5
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IV. ben , welken deeze Vifch byna Ruitswyze heefc^

Afdeel, jjq Geftalte is als die der Witviflbhen : hy
XXXVI.

j^ggfj. Snoet ftomp en zeer kleine Tandjes

STUK. io de Bek, de Kaakcn byna egaal la 'c Kieu.

wcnvlies v/aren o of lo Beentjes. In de Rug-

vin zyn door den Heer Gronoviüs geteld 2i,

in d^ Borftvinnen 15, in de Buikvienen 10,» ia

de Aarsvin 15 Smalen. De Staart was ge*

vorkt , de Zydftreep regc, loopende in 't mid*

den der Zyden.

xvir. (17) Salm met de. Bovenkaak langer en Kegel*

Houting, wrmig.

Deeze , die by ons Houting genoemd wordt

,

en ïn de Monden der Rivieren van de Neder-

landen voorkomt , onthoudt zig
,
volgens LiN-

K^üs, in de Atlantifche Oceaan. *t Schynt dat

dezelve niet in Sweeden gevonden worde. Men
vangt hem 's Voorjaars veel in de Zuiderzee en

op de Maas. In Vlaanderen wordt hy Hautin

oï OiLtin geheten, in 'tYx^nïch BeccaJJe^ we-

gens de fpitsheid van de Neus ; gelyk rnenhem

dus ook, by de Autheuren, onder den naam

van Oxyrhynchus of OxyrinchuSi vindt tc boek

gefield.

Men

(17) Saimo Maxilla fuperiore longiore conica. Syjf, Nat.X^
Coregonus Maxilla fuperiore longiore conica. Art. Gen. lo.

Syn. 21. GRON. Muf. I. N. 48. Salmo unicolor albcscens ,

Roftro conico , Cauda bifiircata. Zoóphyl. Gron. Fase. I. N.
374. Oxyrynchiis, W^LL. p. nj. RAJ. p. éz. JONST. Tab»

XXVI. üg.
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Men onderfcheidt hem van de overige Wie- ly.

viffchen, en zo wei vai) de Schelvifch als van de -^^^^eeu

Wytiüg, iigtelyk door deeze fpitsherd van de ^^^^'^

Snoet: en drie Vinnen
,

gelyfc in de Afbeelding stuk/

van joHNSioj^^, zyn 'er verkcerdeiyk door Ron-

DELETius aan coegcfclireeven. Zyn Gettalte'

zweemc zeer naar die der Forellen , doch is wat

pHatcer* Men vindt 'er van byna anderhalf Voet

laDg. In de Rugvin zyn 14, in de Borftvinnen

13, in de Buikvinnen 10 en in de Aarsvin 15

Straalen geteld, door den Heer Gronoviüs.

(18) Salm met de Fetvin eenigemaate getand, xym.

Deeze Soort van Houting , die ia het JVmeT'

Meit van Svveeden , dat in Dalekarlie legt, ge-

vangen wordt, heeft in de Rugvin 12, in de

Borftvinnen 16, inde Buikvinnen 10 en inde

Aarsvin 14 Straalen.

De Vilïchen, die men Coregord noemt, ver-

fchillen, volgens Stellerüs, 'van de Salmen, ^
-door de weinigte van Beentjes in het Kieuwen,'

Vlies , (dat egter meer op de volgende toepas-

felyk fchynt;) door de kleinheid en Kleur vaö

de Kuitkorrels , en door de Kleur van hua

.Vleefch ; als óok door de Vetheid ;der Inge-

wanden , uit welken gemakkelyk een grootc

veelheid van Vet gekookt wordt ji

IV. A F^;

,

,
_

1

(18) Saltno pinna adipofa fubferrata. Syfi, Nat. X. Wlmba
7/. WeJIfoth, p. 231.

(*) Noi\ Cemment, Acad, Pttrop, Tem, p.

I.Peel. VIII. Stük,
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IV. IV. A F D E E L I N G.

Afdeel,

XXXVI. Die in hec Kieuwen-Vlies niet meer dan

Hoofd- yier Beentjes hebben.
STUK.

XIX. (lp) Salm met de Rug bultig enfamengedrükt^

H^^gmg! Aarsvin van vyftig Straalen.

Pjl. LXiV.
F^g- 6. jn (Je Afdeeling van dit G flagt, welke LiN-

KiEus alleenlyk door hec kleine ge:al der Beent-

jes van het Kieuwen-Vlies van de anderen on-

derfcheidt , komen eerfl: die Surinaamfchea

voor, daar Gronovius een byzonder Geflagt

van maakt oader den naam van Cbarax. Die

naam betekende , weleer , een Soort van Braa-

fem , waar aan de Duitfchers , nog heden , den

naam geeven van Karayfcbe of Karafs. Onze

Autheur noemt de Viflchen van deeze Afdee-

ling Cbaraciniy als naar den Charax gelykende.

Dit Geflagt heeft , volgens den laatftgemel-

den (*); het Lyf hooger dan breed, eeniger-

maate famengedrukt , met effene glinfterende

Schubben gefchalied: de Navel byna in 't mid-

den: de Zydflreep doorgaans regt. De Kop is

hooger dan breed, famengedrukt, weerloos:

de Kieuwendekzelen zyn effen
5 ongefchubd; de

Tanden taamelyk groot, egaal in beide Kaa-

ken. Het Kieuwenvlies heeft wcderzyds drie

of

(lp) Salmo Dor{b gibbofb compreflb
,
pinna Ani radlis quin.

quaginta, 5y/?. Nat. X. Charax Dorfb admodum prominu^

lOy pinna Ani radiis quinquaginta qiiinque, GRON, Muf, U
B. 53. T. I. f. +

C^J ^oopbyl, CroHt fase. I. p. iiz^
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of vier Beentjes. Vinnen zyn 'er agt (f), IV.

waar van, onder de twee op de Rug, deagter- ^«"i^eel.

fte, of Vetvin * zeer ver af is van de voorde, ^^^"^I*
' Hoofd*

. die midden op de Rug ftaat, en verder van stuk.

den Kop dan de Buikvinnen.

Zyn Ed. telt thans vyf Soorten van Cbaracesy

allen uit Amerika afkomflig. De cerfie noemc

by , Charax met de Kaaken egaal , het LyJ lang^

nsoerpig rank , de Zydjlreep krom : de tweede,

Charax 7net de Bovenkaak langer en Jlomp; deii

Kop van vooren breeder dan hoog; de Rug van bo*

ven jcherp vei heven : de derde , Charax met do

Bovenkaak lang ft , het Lyf langwerpig rank , de

liug naauwlyks boogswyze gekromd: de vierde,

Charax, die de Onderkaak langft heeft ^ de Rug

lullig uitjteekende ; den Kop hooger dan breed en

een zwarte Vlak aan de Borflvinnen : de vyfde

Charax , met den Kop hooger dan breed , de On"

derkaak langft^ de Rug eenigermaate verheven^

rond en een zwarte Vlak a&n de Eorjlvinnen^

De Kenmerken van deeze twee laatften loo-

pen zodanig in malkander , dat zy met voordagt

fchynen verfchikt te zyn,.om niet eveneens te

luiden. De Afbeeldingen ondertuffchen, v^eU

ken Z3?n Ed. van beiden geeft, en de Befchry-

ving, toonen aan, dat hec weezentlyk verfchil-

lende
(t) Dit zou de Characes fchynen te onderfcheiden van de

Salmcn, waar aan de Heer Gronovius, thans, maar zevsn.

Vinnen toefchryft ; doch ik zie niet waar in dit Verfchil be-

flaa, cn waarom de Salmcn zo wel geen agt ViKmn hebben»
welken 'er zyn Ed. te vooren ook aan toegcfchreevcu hadc
Muf, Jchthyolog, Tom. I. p, if»

i.E)££i-, VULSTUK,
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IV. lende Viflchen zyn: dcT^ de Kenmerken , die

Afdeel, onze Autheur , gelyk de Heer Gronoviüs te

' XXXVL yooren ook gedaan hadr van hec getal der
HOQFD- ^ , .IA • r -

1 , . .

,

STUK, Straalen^in de Aarsvin aüeidt, fny veel duide-

lyker voorkameR > tot ondericheiding: want de

uitwendige Vertooning is id allen byna even^

eens; gelyk zy ook, meeftaU blaamvagtig ZiU

verkleur gefchubd zyn»

Deeze Surinaamfche dan , die teregt Hoogrug

genoemd wordt, \e de vierde Soort wmCbarax

by den Heer Grokovius , door v^icn in de

voorfte Rugvin geteld zyn lo, in de Borflvin-

nen ii, in de Buikvinnen 8, in de Aarsvin 55

cn in de Staartvin 19 Straalen.

XX. (10) Salm die het Lyf fawm^edrukt heeft ,
macttlatus» . _^

Straalen.

Tweevlakki- mt twêe Vlakken , de /larsvin met dertig

Deeze is , in de Befchryvir vzn hetKoning-

lyk Swecdfche Kabinet, od jr den naam van

Alhula ook afgebeeld, alwa r in de Aarsviu

twee en-dertig Straalen gctel zyn. In't Werk
van Seba wordt hy gcnoer d Tetragonoptrus ^

die Zilverkleur is , met ce^^ groocen uitftee.

kenden Kop, een Vliezïg bv angzel aan 't ui*

tcrftc van de Rug ; de Staart : eer gevorkt.

De

f20) Salmo Corpore comprefTo bimacuhto, pinna Ani ra-

diis triginra.57/?. iV^f. X. Charax' Dorld ievitcr convcxo
,
pinni

Ani radiis triginta iino Gko^. Mutf, I. n. 54. T. i. Aibula

pinna Ani rjidüs triginta dviohus. Muf, Ad. Fr. l.p. 7S. 32»

f, 2. Corcgonoides Amboinends. Art, Spec, 44..
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De laatftgemelde naam komt cenigermaate o- IV.

vereen met de Geftake , die Vierkantig zig ^^^^eu

vertoont. Men wil ook dat het de Piabucu
£^^op^

der Brafiliaanen zy. Wat de zwarte Vlak , we- stuk.

derzyds , agter de Kieuwendekzelen betteft

;

die was zo wel in het andere Voorwerp , genaamd

Hoogrug , als in dccze: in andere Afbeeldin-

gen ontbreekt dezelve geheel, even als in de

volgende Soort. Artedi, die 'er zulk een,

onder den naam van Ambonfchs Hoiiting^ Hou^

tingagtige of Wüvifcb van 't Eiland Amhoina^

befchryft, maakt ook geen gewag van de ge-

melde Vlakken ; zeggende dat de Kleur van 't

gehcele Lyf Zilveragtig , doch op de Rug don-

kerer is ;
zynde hetzelve met groote , witagti-

gc, halfronde, dunne enzagte, over elkander

leggende Schubben gedekt. In de Rugvin

werden door hem la , in de Borftvinnen 13,

in de Buikvinnen 10, en inde Aarsvin 34 Straa-

len geteld. De Geftake, getuigt hy, was vol-

komen als een Soort van Braafem, die in Up-

land , een Provintie van Swecden
, Braxenpan^

ka en by ons Bliek geheten wordt.

(21) Salm die 'het Lyf ongevlakt en in de, xxu

Jarsvin twaalf Straaien heeft.
>'^macu.éL^

Ongcvlakts;

Het kleine getal van Beentjes of Straalen

in de Aarsvin onderfcheidt deezen genoegzaam

1
vaa

(21) SalmoCorpore immaculato,pinnaAiii racliisdiiodecIm.5v7?,

iV^f . X. Albula pinna Ani radiis duodecini. Muf. Ad^ Fr. l, p. 7^.

I.DEEL, VIII. STUK.
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IV. ^ van de voorgaanden. Men heefc in de Rug-
Afdeel, en Buikvinnen n, in de Borftvinnen 14, in de

'

^ofd'
Staartvin 120 Straalen geteld in een Voorwerp

,

STUK. dac zig bevindt in het Koninglyk Sweedfche

Kabinet. Hetzelve is de voorgaande zeer gelyk;

maar zonder Vlakken. Zy komen zeer naa aan

de Houtingen, doch zyn breed van Lyf^ ais

dc Braafems.

XXII»
moiicl^. Sa^?» oX^^ Vinnen geelagtig en het

Egyptifchc.
gebeele Lyf wit.

Deeze onthoudt zig in de Nyl , en daarom

noem ik hem Egyptifcbe. In de Rugvin zya

9, in de Borftvinnen 13, in de Buikvinnen 9,

in de Aarsvin 16 en in de Staartvin 12 Siraa.

len geteld. In dit opzigt verfchilt dezelve

grootelyks van den Nyl-Salnii dien Dr. Has-

sELQüisï befchreeven heeft , gelyk hier volgt.

Dezelve heeft het Lyf hooger dan breed ; de

Snoet langagtig , doch niet zeer dun , aan 't

'c end ftomp : de Kaakcn .egaal , met Lippen

die de Tanden dekken, welke lang, dun, en

buigzaam over zyde,digt aan elkander geplaatfl:

zyn, De Oogkringen waren Zilverkleur , de

Oogappel blaauwagtig of Zeegroen* Het Kieu-

wenvlies hadt 4 Beentjes; de Dekzels befton-

den uit drie Plaaten. In de voorde Rugvin

vondt by 23; in de Borftvinnen 17, in de

Buik.

(zz) Salmo pinnls omnibus flavefcentibqs ,
Corpore tot»

albo, Syji. Nat,
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Buikvinnen lo , in de Aarsvin i6 en in de ÏV,

Staartvin 20 Straalen. De Siaait t'ccnemaal j^tf^y'j*

met Schubben gedekt 5 uitgenomen de rand, HoofdI

en zeer gevorkt , hadc de punten ftomp ge- stuk.

rond. De Zydftrcep was zeer regt , nader aan

de Rug dan aan den Buik 5 de Navel veel digter

aan de Staart dan aan den Kop. De Schubben v^ra-

ren klein , ruuw , getand ; zittende zeer vaft

en op regte lynen gefchikt.

Zodanige Salnien 5 die van onderen witagtig

van boven zwartagtig bruin en op de zyden

blaauv^agcig geflreept zyn , vallen 'er in de

Nyl, inzonderheid by Kairo, zeer groot ; fom-

tyds wel honderd P(>nden zwaar , en worden

van de Arabieren Nefafcb geheten. Men houdt-

ze voor de belten onder de Viflchen van dien

Stroom

(1^3) Salm die denzinnen eenigermaate Stoffig xxxxir.

heeft ^ de Zydjlrètp^neerdaalende. uif'''''*^''^''

Stoffige.

Dit is een Amerikaanfche Vifch , in wiens

Rugvin II 5 in de Borftvinnen i6, in de Buik.

vinnen 8, in de Aarsvin 26 en in de Scaartvia

18 Straalen geteld zyn.

(124) Salm met den Bek opwaards gekeerd. xxiv.

De Hoogbck.

(*) KASSELC^. Itln, Edit. Rofl. 1762. p, 422.

(23) Salmo pinnis fubpulverulentis , linea laterali defcea.
dente. S'^fl, Nat. X.

,(24) Saimo Ore fuifum fpeftante. Syfl, Nat, X, Anoflo-
mus. Gron. Muf. II. n. IÖ5. T. 7.' f. 2. Zoó^h. Grsn.

fafc. I. p. 122. N. 376.

l.DEEL. VULSTUK. P
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IV. De zonderlinge en byna nionftreufe plaatzing

Afdeel,
g^j^ j^^^^jp^. ^^j, n^:iu\ gegeven aan dit

XXXV'I
Hoofd- Voorwerp, het welk door den Heer Groiso»

STUK. vius uit de Kabinetten van Seba gekogt was,,

Lxiv. en waar van zyn Ed. de naauwkeurige Afbeel*

ding geeft. Hetzelve was langwerpig en dik

van Lyf, doch niettemin hooger dan breed,

als ook de Kop , die zeer klein zig vertoont

,

loopende de Onderkaak in een ronde tepelswy.

ze Spies uiteen das ver vojrby de, Bovenkaak

uitfteekende. Uit maakt dat de Bek , die ge-

tand is, op zulk een zonderlinge wyze opwaards

ziet , dat men den Vifch , met recht , Hoogbek

noemen mag. In zyne Rugvin zyn ii, in de

Borftvinnen 13 , in de Buikvinnen 7 , in de

Aars vin 10 en in de Staartvin 25 Straalen ge-

vonden. De Kleur was bruin, met overlangfe

breede ongelyke Streepen gemengeld. Lin-

NiEüs ftelt de Woonplaats in de Indien.

XXXVII. HOOFDSTUK.
Befcbryving van 't Geflagt der Tabakspyp-Vis-

senen , wgens hunne Gejtalte dus ; als ook

Trompetters , genaamd.

Naam ^ ^^^^^ Viflchen die in langte en dunte van
Kenmerken. ZLj het Lvf uitmunten 5 en daarenboven ceo

lange rolronde Snoet hebben, aan de tip mee

Kaaken voorzien , worden tot ccn byzonder Ge.

flagt ia dceze Rang gebragt , onder den naam

van
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Van Fijlidciria^ dat wy Tabakspyp. Visch ver- iv,

taaien. De Heer Gkönoviüs heeft ze Solcnos- ^^^^eu

toinus ^ wegens de Pypagtigc gedaante van den
^j^'^J^^'

Bek , geheten. Anderen haddenze betrokken stuk.

tot de Naaldviflehen , die 'er in Geltalte zeer

naar zweemen.

De Heer LiNNi!tüs heeft maar ééne Soort ia soorten,

dit Geflagt ,
zynde de gene die in Brafil Petem-

huabay dat is Tobacco-Pipe Fijh in 't Engeifch

,

getyteld wordt , en die in 't byzondcr aanmerke*

lyk is wegens een draadswyze vcrlanging uit

het midden van de Staart (i). Zodanig één

befchryft de Heer Gkonovilts 'er uit den

Oceaan by Guinée , zynde twee Voeten lang ^

en, op 't meefte^geen drie Duimen dik. Deze

hadt een Snoet van meer dan vyf Duimen lang,

uit drie Beenderen famengcfteld , die met een

frerk Vlies aan elkander gehecht waren> Hier

agter was de Kop een Duim dik: het Lyf hoe*

kig rolrond , doch ageer de Rugvin volkomen

zeskantig. Tuflchen de twee Kwabben van dc

Staart , daar hcc Lyf naauwlyks twee Liniën

dik was, kwam een buigzaam Roedje, als een

Balyn, agt cnecn half Duim lang, in een zeer

dunnen Borflel uitloopende. De geheele Vifch

was ongefchubd. Hy hadt zeven Vinnen ; waar

vau

(i) Fiftularia. Afuf. Ad. Fr. I. p. go. T. 16, f. i. 5c-

icnoftoinus Cauda bifurca in Setam Balarnaceam abeunte.

GRON. ï. n. 31. Catesb. Car. lil, T. 17. f. 1.

Perimbuaba. MiKCGR. Braf^ 142. Petembuaba. WiLL»

icht. App. 22,

l.DFEL, VULSTUK. P ^



aiS Beschryving van
IV. van de Rugvin 8, de Borfivinnen 15, de Buik-

Afdeel,
yjj^^^j^ ^ Aars- en Staartvinnen 12 Straa-

Hoofd- hadden. In het Kieuwenvlics vi^aren zevea

STUK. Beentjes. Dc nevensgaande Afbeelding is uic

PI. Lxiv. Befchryving van hec Kabinet des Konings

van Sweeden ontleend.

De Heer Doktor van Hagen heeft thans

een gedroogde Tabakspyp-Vifch van deeze gej

ftalce 5 lang zynde drie Amfterdamfche Voeten

of 33 Duimen Rynlandfch; naamelyk de Kop

II cn het Lyf 22 Duimen , met een Draadje

of Roedje aan de Staart , van 7 Duimen langte,

nog daar boven. De Kop is op 'c dikftc ander-

half Duim breed en vyf vierden Duims hoog.

De Rugvin is afgebroken. In de Borftvinnen

heb ik geteld 16 ^ in de Buikvinnen 7, in de

Aarsvin , die tegen de Rugvin over ftaat
5 13

Straalen. De Vifch is aan de andere Zyde vau

de Kaap, in de Indifche Zee, gevangen. •

Trompetter. Thans befchryfc ons de Heer Gronovius

een andere Soort van Soknojlamiis , zonder Bor-

ftelagtig roedje aan de Staart , welke hy zig

verbeeldt die te zyn , daar Valektyn van

fpreekt , onder den naam van Trompetter , en

Pêïiver onder dien van allergrootjlm Chinee-

fchen Naaldvifch ; zynde het die daar Willough-

BY de Afbeelding, doch zonder Borft- , cn Buik-

vinnen , van geeft. Dit merkt men als een

verzuim aan (*);maar, devvyl die Vinnen be-

dor-
(*) Tlnnx Pedorales öc Ventrales ncgleóla?, ^^oHpL Gron^

rafc. I. p. ïi9.



DE T AB AKSPYP -VlSSCHEN. 229

dorven waren, konden zy 'er niet wel aan ge- IV.

maakt worden. Hec Voorwerp, uit het Koning
XXXvir

lyk Kabinet van Engeland , was drie Voeten lang,
ii^^^jy

waar van de Kop en Snoet , te famen , een derde stux,

deel beliepen, zynde het Lyf op \ dikfle jdat

is aan den Kop , vier Duimen in de omtrek. Dat

van GuoNoviüs was met kleine harde Schubbet»

jes gedekt. In.de Rugvin vondt zyn El 26, ia

de Borftvinnen 16, in de Buikvinnen 6, in de

Aarsvin 24 , en in de Staartvin 16 Beentjes.

De Kleur was bruin en zwart gevlakt. Het

kwam uit Ooltindie.

Wy zullen hier de gebrekkclykheid der Af- pi. lxv.

beelding van Willoüghby verbeteren , door
^*

die van eenen Trompetter-Vifch uit de Verza-

meling van den Heer W. van dek Meolen,
zynde ongevaar anderhalf Voet lang. Deezc

heeft in de Rugvin 25 of 26; in de Borftvin-

nen 16, in de Buikvinnen 6 , in de Aarsvin

27 en in de Staartvin 15 Beentjes. De Kop is,-

met de Snoet, vyf Duimen lang, dc Snoet

een half Duim breed, en de Oogen zyn een

vierde Duims wyd. De Kleur van 't Voorwerp

is op de Rugrosagtig,met Zilverkleurige Stree-

pen overlangs, op de Zyden en aan den Buik,

die bleek en^ gelykcrvvys de Zyden by de

Rug en nevens de ZydRrccp , met donker brui-

ce VUkken üerlyk is geftippcld.

# # #

ï. Deel. vlil. Stuk. P 3 XXXVIIL
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XXXVIII. HOOFDSTUK.
Befcbryvmg van H Geflagt der Snoeken, ^aar

in, zo mn de gewoone onzer Binnenwateren 9

derzelver GiLlzigkeid^Vmtteding^VangJiy en

Gebruik y als van den FyU en Schildfnock,

den Geep en verfcbeide uitbeemfchen ^ Naald-»

viffchcn genaamd y wordt gefproken.

T>.ic Geflagt, wederom, heeft zynen Hoofd-

naam van zeer bekende VifiTchen onzer

binnen- en buiten- Wateren , die men Lucim

of S.NOFK tytelt: doch in plaats van dien heeft

het onzen Aucheur, in navolging van Artedi,

behaagd , den zeer duiftcren naam, Efox y te

gebruiken , die mogelyk van EJitare , dat is

veel ecten , afkomftig zal zyn : want de Vis-

fchen van dit Geflagt zyn zeer gulzig. Som-

migen , ondertuflchen , hebben zig verbeeld,

dat Plinius door Efoces de Salmen meent

De Kenmerken der Soeken beflaan , vol-

gens onzen Autheur, in het Lyf zeer lang,

den Kop van boven platagtig , de Bovenkaak

(*) E/ox in Rhent^ fzcft Plinius (Uht, IX. Cap. 1$.)
ftellende denzclvcn met den Silurus van den Nyi cn den
Attilus van de Po , als de grootfte ViiTchen dé: Rivieren
Yoor. Dewyl de Afbeelding, by Gesnerus, eenigermaate
gelykt naar het Vosje van Rondeletius , Galeus Rhodius
genaamd ; zo is her waarfchynlyker , dat de Efox een Snoek ,
de Silurus den voorgcmeldeu Nyl-Sdlm en dc Attilus van dt

Vq den ^Steur bctckenc.

plac
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plat en korter , de Onderkaak geftlppeld te iv.

hebben : Tanden in de Kaakcn en op de Tong: ^^'^^^^^'^^

YYYy r F r

het Kieuvvenvlics met agc tot dertien Siraalen.
^iooFD

Gronovius ftek veertie^i Beentjes in hetzelve, stuk,

Zyn Ed. merkt aan , dat de Rugvin ageer op

de Rug, tegenover de Aarsvin, geplaatft zy.

't Getal der Soorten van Snoek is by LiNo soorten,

nmjs negen, als volgt.

(i) Snoek met twee Vinnen op de Rugy waar r.

mn de voorjte gedoomd. vp.^s^wlL

Deeze zou 5 volgens de bepaaling van Gro*

Noviüs , die aan de Snoeken maar zeven Vin-

nen en ééne Rugvin toefchryft , niet tot diü

Geflagt behoorec kunnen, 't Is een Vifch uit

de Middellandfche Zee , dien dc Italiaanen , tc

Livorno, Luzzo marino heeten , en de Fran-

fchen Spet , volgens Rondsletius. De eerfl:-

gemelde naam betekent Zee.Snoek, gelyk men

hem ook in 't Engelfch Sea Pike of Spittfifcb

getyteld vindt. By de Schryvers geeft men 'er

den Griekfchen naam Sphyrcena , en den Latyn-

fchen Sitdis aan , of Sudes , wclk woord een

Staak of Stok betekent ; gelyk Spbyra een Werp-

fpies, Schicht of fchcrpe Pyl.

De

(i) Efox dorfo diptcrygio , antica fpinofa. Syjf. Ndt. X»

Sphyracna. Akt. Gen. 84- h'''- n-i- Sphyrxna. Charl. p,

15^. Sphyrsasc prima fpcciei. WiLL. p 273. Sphyraeaa ürt
5udis. Raj. p. JONSr. Tab. XVIII. %. i,

X,pj«L. Ylii.SXüiK. P 4
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IV. De Geftalte^ naamelyk, van dcezen Vifch ,,

Afdeel,
^ langer en dunner dan der Snoeken

XXXVUT O ^ >

zweemende dus raar die der Naaldviffchen :ge-

sTüK. lyk uit die van Johlnston blykt, waar inegcer

de voorde Rugvin ontbreekt. De Kleur is

op de Kop en Rug, bruinagtig groenmaan dea

Buik Züveragcig. Met een gcilooten Bek ver-

toont de Snoet zig als een Kcgcl, hebbende:

een wyde gaaping, v/aar binnen de Bek geel

van Kleur , en de Kaaken met een ry van groo-

te fchcrpe Tanden gewapend. Langs de Snoet

opwaards loopen twee verheven Streepcn ; wes-

halve mogclyk de Bek gezegd worde met Sny-

werk verfierd te zyn ('^]). De Oogen zyn groot

met Zilverkleurige Kringen . bruin gewolkt.

Het Lyf is gedekt met kleine Schubbetjes. On-

der de Vinnen heeft de voorfte Rugvin 5, dc

agtcrfte gelyk de Aarsvin 10, de Borftvinnen

13, dc Buikvinnen 6 cn de Staartvin 17 Scraa-

len , zynde de Staart zeer gevorkt.

In de Oceaan hebben wy deezeo Vilch nog

nooit gezien, zegt Willoügbby. Het Voor-

werp 5 door hem te Livorno befchrevcn , was van

zestien Duimen. By het open fnyden vondt men

dc Rob zeer naauwen lang, mee omtrent veer-

tig byhangzels aan 't Portier, 't Gedarmte

liep, zonder eenige bogt, regt uit tot aan de

Navel. De Galblaas was wyd, dc Milt lacg-

wer*

(*J RtJ^rum foris cdiUtum fchryft RONDELETIUS,
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werpig. Voor goede Spyzc houdt men deczen IV,

ViTch 5 komende in Smaak de Schclviffchen of ^^^eel.

XXWIIL
Hoofd.

Kabcljaauwen naby.

(2} Snoek die de Aarsvin duhbeld en de Schubben

Beenig heeft.

AUergrootfte gefchubde Naaldvifch wordt

dceze van Willoüghby getyteldr Klein geefc

'er^ wegens de gedaante van den Bek , den naam

aan van Pfalidojlomus y dat is Vifchdie den Bek

heeft als een Schaar of Tang : zynde dat Griek-

fche Woord de bynaam van den Kreeft , by

Homerus (*). Die Autheur heeft 'er drie,

waar van de eerfte allergrootjle ^de tweede naad

daar aan komende, en de derde met de Buik

en Staart paarfch genoemd v;ordt. Allen fchy-

nen zy te behooren tot decze Soort, zo wel

als die Vifch van Catesby, getyteld aller-

grootfte gefchubde groene Naaldvifch.

Hy noemt hem the green Gar-Fish es zegt dat

dezelve drie Voeten lang wordt , hebbende eea

langen Bek of Sneb, vol kleine Tanden. Het

Lyf was van boven groen , van onderen bleek

rood , gedekt met een harden Becnigen Rok, die

fa-

(2) Efbx pinna Ani duplici , Squami's ofleis. SyJ^, Nat^

X Efox Maxilla fiipciiorc longioie , Cauda quadrata. ArT.
Gen, 14. Syn, 27. Gron. Muf. I. N. 29. Aciis maxima

fquamofa viridis. Catesb. Car. 11. T. 10. Acus maxim^

fquamofa. WiLL. App. p. 22. Raj. p. 109.

Ik twyfel niet , of he:: zal dus gefpeld moeten wor-

den, fchoon men by den Heer Gronovius aangehaald vindt

Pfaiicojicmus
f daar KLEIN hceft Pfalifoftomus^

I. DEEL. Vill. STUK. P 5

STUK,

ir.

OJfeus.

Schild-

Snoekk
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IV. famengcfleld was uit groote Ruitswyze Schub-'
Afdeel.

^^^^ Vinnen waren geel of hoog rood

:

^HooFD-*^^
Staartvin rond. Men vindt hem in de Vy-

•TUK. vers en zoet-Watcr Rivieren in Virginie.
'

Ongclyk fraaijer is de Afbeelding van deezea

Autheur, dan de gene , die in 't Werk van

WiLLOüGHBï (^) gevonden , en dus door Dr.

Lister befchreeven worde. Het Voorwerp was

middelmaatig 5 (want hy hadc 'er eens zo groot

gezien), en niettemin derdhalf Voet lang, drie

Duimen breed , met een Onderkaak van zes

Duimen , de Bovenkaak een weinig langer,

beiden fcherp getand. By de Kieuwen waren

twee Vinnen, zo ook by de Navel, en twee

anderen by de Staart , één boven op , één on-

der. De Staartvin was vierkant en zat fchuins

aan 't Lyf. De Schubben , groot en fterk,

vafl: aan de Huid klecvendc, Ruitagtig, waren

zeerfraay op ryën gefchikt en bandsv/yze fchuins

om den Buik , loopendc langs de Rug een (treek

van rondagtige Schubben» De Kleur van den

gedroogden Vifch was groenagtig wit , hier

cn daar eenigermaate gevlakt.

In een Voorwerp van deeze Soort , dat in

Sweeden fchynt geteld te zyn , werden in de

Rugvin 6, in de Borftvinnen ii, in de Buik-

vinnen 6, in de Aarsvin 5, en in die van de

Staart

(*) Naamelyk Tab. P. g', niet App. Tab. 3. 2, alwaar

de Schubben en Staart weinig met deze bcfchiyving {Uoö"

keu; doch in deeze fchynt de Kop oaig^ekccid tc zyn.
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Staart Straalen gevonden. De Heer Grg- IV*

j^oviüs bezie 'er de Kaakebcencn van , uit

Ooftindie afkomftig. ^Sd"'
STUK*

(3) Snoek die een Vin heeft midden op de Rug ,

*

en het Kieuwen -Vlies met drie Straalen. Vuipes.

Yos-Vxlcht

I*n 't Werk van Catesby wordt deeze de Vos

van Bahama geheten. Hy is doorgaans omtrent

zestien Duimsn lang en loopt zeer fmal naar de

Staart toe, die wyd gegaffeld is. Den Bek, die

zeer veel van den voorgaande verfehilt , heeft hy

zeer wyd , met een enkele ry van kleine fcherpc

Tandjes in ieder Kaak. Hy is bekleed met vry

groote dunne fchubben, die op de Rug Om-
berkleur , aan den Buik witagtig zyn. De
Rugvin is nagenoeg op 't midden der langte.

(4) Snoek die een Vin *op 't midden van de iv.

Rug en het Kieimenvlies met vyf Straalen
^^''^'^^^^

heeft.

De Heer Gronoviüs geeft van deezen debe-

fchryving onder den naam van Synodus , die

eem'germaate overeenkomt met Synoden of Den^

texy gelyk men een Soort van Zce-Braafem,

die zeer getand is , noemt. Deeze Snoek ver-

dient

(^) Elbx pinna in medio Dorfi, membrana branchioftega

triradiata. Syfi. Nat, X. Vuipes Bahamenfis. Catesb. C<jir. II*

T. 1. r. 2.

(4) Efox pinna in medio Dorli , membran^ branchioflega

quinquc-rad^atd. Syjf. Nét. X. Syuodu*. GjRON» Jiiu/. lU
n. 151. T. 7. Fig. I.

I. Deel, VIII. Stvk,
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IV. dient dien naam met rcgt, gelyk de Afbeel-

Afdeel jjng ^ welke zyn Ed. daar van geeft , klaar

%XXVlll
^jantoont. Zie hier de Kenmerken van deeze

Hoofd*
, . rr

STUK. Soort , die naar den voorgaanden Vifcli zeer

gelyk t.

Het Lyf is langwerpig, fchraal, hooger dan

breed , met Schubben die gefchalied leggen,

gedekt zynde: de Navel komt nader aan de

Staart dan aan den Kop : de Zydftreep loopt

regt en onafgebroken , midden door de Zydea

heen. De Kop is hooger dan breed , onge.

fchubd , ruuw, fcherpagcig: de Bek wyd van

gaaping met zeer fterke lange, digt aan elkander

gcplaacfle Tanden , zo in de Kaaken als aaa

Gehemelte, op de Tong en in de Keel. Het

Kieuwen. Vlies, onder de Dekzelen vcrhoolen,

i3 uitfpanbaar, en , wederzyds, met vyftien

(^*) Beentjes voorzien, 't Geral der Vinnen ,

die weerloos zyn, is zeven: op de Rug eea

enkele, niet groot; aan den Buik twee, byna

midden tuflchen de Borft- en Aarsvinnen. De
Rugvin heeft ii, de Borftvinnen 12, de Aars»

vin 6 , de Buik- en Staartvinnen ieder 8 Straa-

len. Het ondcrzogte Voorwerp, onbekend vaa

waar (t), was by dezes Duim lang^

<5)

(*) Vyf Beentjes vind ik maar, in 't Sy_^, Nat. vanLiN-
tfMVSy in de Kieuwenvliezen aangetekend, dat zekcrlyk cea
Drukfeil zal zyn.

(t) Aldaar fielt men de Woonplaats ia Amcriki»
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(5) Snoeit die de Snoet plat van boven en de iv.

Kaaken byna e^aal heeft.
Afdeel.

xxxvin.

Snoek met den Bek breeder dan hoog , hadt Hoofd«
STUK

Artedï deezen getytcld. Gronovius noemt
*

hem , tot onderfcheiding van de anderen ; die LucLs.

den Bek in 't geheel of ten deele Spilrondagtig ^snock!^

hebben ^ Snoek met de Kaaken breed en eeni-

germaate neergedrukt (*). De Autheurea

-noemen hem ,
eenvoudiglyk , Lucius , dat is

Snoek, gelyk de Italiaanen hem ook nog Litz^

zo of Lucio hceten. De Franfchen geeven 'er

den naam aan van Brochet, de Engclfchen van

Pikt of Pickerell, wanneer hy jong is ;
by de

Svvecden heet hy Giadda^by de Deencn Gidde,

by de Duitfchers , in 't algemeen , Hechte

Men kan niet twyfelen of de Latynfche naam

xal van de Vraatagtigheid cn verflindende aart,

waar in deezc Vifch zeer naar de Wolven ge-

lykc, afkomflig zyn. Met regt kan men hem

den Zee.Wolf noemen der zoete Wateren,

Rivieren ; Meiren en Plalfen. De Beeken ca

Vyvers worden door hem van Vifch ontledigd

;

des hem fommigen ook noemen de Tyran der

Wateren, Zyn naam af te leiden van hec

Lichten , om dat zyn Oogen helder zyn , en

dat

(s) Efox Roflro dcprefCo fubacquali. " Nat, X. Efox

Roftro plagioplateo. Art. Gen, lo. Syn. 26. Spec, s^.Faan^
Suec. 304. GP.ON. Muf, I. n. Lucius Authorum. VViLL.

p. 235, Raj- p. 112. 5cc.

('^j Efox Mcucillislatis fubdepreflïs, ZHoph^L Crgn, JFafc. h
p. 117. N. 3^1.

1. DJLit. vin. Stuk,



438 BESCHRTriNG VAH
IV. dat hy^ gedroogd zynde, bynagt Licht gecve

Afdeel,
Phosphoriis ; is veel te ver gezocht. Oa-

^ooFD 'dertuffchen komt het zonderling voor, dat

«TUKt AüsoNiüs de eerfte zy , die zig van 'c Latynfch

woord Lucius bediend heeft, om een Snoek te

betekenen. De Grieken noemen hem thans

zelf Luczo , en die van Bourdeaur Lucz , doch

in Anjou en Ie Maine, dat Landfchappen van

Vrankryk zyn, heet men^hen Becqtiet Bechet

wegens zyn langen Bek, die 'er oudstyds den

naam van 'O^vfvy^og of Scherpfnoet aan deedc

gecven.

Volgens Belloniüs 2ou de gewoonc Fran-.

fche naam , Brochetj van Broche ^ dat een Braadt

fpit f Spil of ander Werktuig, van een Spilronde

figuur, betekent , afkomftig zyn : doch Me-

nage wil , dat het veeleer afleidelyk zou zyn

van Brocbus, een Woord 't welk gebruikt

wordt om iemand aan te duiden , die den Mond

uitfteekende , de Lippen groot en dik , de Tan-

den uitfpringendc heeft. Sommigen noemen

de kleine Snoeken , anders Bmbeton genaamd ,

ook wel Lanceron of Lancon^ dat men van het

voortfchieten in 't Water afleidt : een middel-

maatigen Poigmrdy en de allergrootften , die

van dikte als eens Mcnfchen Been zyn, Bro*

chet Carreaii.

De Snoeken zyn in de Noordelyke en mid»

deldeclcn van Europa gemeen , doch men vindt-

ze weinig of geheel niet in Spanje, en in 'c

Zeewater 5
ja zelfs bydc Monden der Rivieren t

zeer
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^cer zeldzaam , alwaar zy ook mager cn fchraal IV.

worden. De VliTchers verhaalen, dat deeze

Vifch inzonderheid de gewoonte heeft , "^^^^^
Hoofd.

gevangen zynde, hec gene hy hadc ingeflokt stuk.

weder uit te braaken , keerende fomtyds de

Maag om, gelyk dit van de Kabeljaauwcu worde

verzekerd (^j. Hy durft Viflchen aandoen »

die niet kleinder zyn dan hy zeifis, en weet

dczelven in te iflokken , neemqnde eerft den

Kop beet, dien hy , terwyl het andere buiten

zyn Bek hangt , allengs verteert, en dus al

verder den Vifch inhaak. Een geloofwaardig

Man heeft my verteld , zegt Rondeleïïüs,

dat hy , op zekeren tyd reizende
,

zxyn Muilezel

le drinken bragt aan de Rhónc , alwaar een

Snoek het Bcell vatte aan de Onderlip en daar

70 vcifl: in zitten bleef met zyne Tanden, dat

tle Muilezel verfchrikt, en fchielyk terug wy-

kende, den Snoek mede nam , dien hy , door het

flini^eren van den Kop, eindelyk kwyt raakte en

op den Grond fmeet, alwaar die Man hem lee-

vend magtig wierdt.

'c Is buiten kyf , dat de Snoek een Verflin- Gulzigheid,

dend Roofdier zy. Jonge Katjes en Honden;

die men in de Vyvers werpt, v/orden 'er niet

alleen door opgevreeten, maar men heeft ook:

dikwils Vogelen en Water» Rotten in zyne Rob
gevonden. Sommigen verzekeren , dat hy ook

Pad-

et) zie 't voorg. VII. SruK. deezcc Nat. Hifime, bladz.

Ï5?i.

UDJLIJL. VIII. Stwk.
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IVi Padden eet ; doch dewyl de Oijevaars de (linken*

de Wacerpadden niet eeten , zo is dit in 'c al-

xxxvin
I^Q^^pjj^

* gemeen onwaarfchynlyk: aangezien men weet^

STUK. dat de VilTchcn omtrent hun Aas vry keurig zyn.

Kleine Snoeken worden zelfs wel van de groo-

ten vcrflonden , maar de Baarfen laaten zy

veelal onaangeroerd wegens de (lekeligheid der

V^innen. Evenwel zyn 'er, die verzekeren,

dat een Snoek fomtyds, op de gezegde manier,

naamelyk met den Kop eerft in te flokken,

zelfs groocc Baarfen tot zync prooy maakt.

Vangft. De Vangft der Snoeken is niet alleen aan.

genaam maar ook nuttig ; dewyl de Wacerea

door hun beroofd worden van anderen Vifch.

Zelden kan menzc > op de gcwoone manier,

met een Hengel vangen: evenwel is *t moog-

lyk Men gebruikt 'er een Looplyn toe,

die om een fterkRiet of langen Stok gcflagen

is 5 doende aan den Hoek , die dubbeld en met

een Kettingje voorzien moet zyn , een Vifchje ,

*t welk men door de bcweeging, die men maakt,

zig als leevend doet vertoonen ; of met een

Kikvorfch , naar welken de Snoeken zeer gree-

tig zyn. Gemeenlyk vangt menze met zoge*

naamdc Fleuren, die in 't Water gelegd worden

te dobberen ; zynde aan 't cene end daar van

een
\

(*^ In de Zomer van 't Jaar 176z is 't my gebeurd, dat ik

by den Uithoorn , in de Vecnen
, hengelende in een Sloot , van

wel tien Voeten diep, aldaar op de gewocne wyze, in plaats

van een Baars , een Snoek , van ongevaax twee Ponden zwaar
^

aan den Plengel ving en ophaalde.



DE Snoeken.

ct!n Touwetje , dat men om een Mikje van IV,

een Tak winde, die in de Wal is vaft gelto-
^^^^^-^

XXWllL
ken (*). Decze Vifch ,naanielyk , moec, wegens '

i^joofd^

zyn geweldig voortfchicten , boe hebben, an- stuk.

ders zou hy, van aanmerkelyke grootte zynde,

alles weg of aan ftukken rukken* Men vangt

de Snoeken bovendien ook wel in een zoort

van Zecnetccn , hier te Lande Puiten genaamd ,

die als een vier- of vyfdubbelde Fuik gefac

foeneerd zyn;of ook in gewoone Fuiken (f):

fomtyds worden zy wel gefchooten of met een

Scrrk gevangen.

Een zeer aardige manier van Snoek te vangen

cn die de Liefhebbers veel vermaak kan geeven

,

is, indien zy doorgaat, de volgende. Neem,
mee heldere Lugc en Zonnefchyn , een Spiegel,

die taamelyk groot is , en breng het Zonne-

beeld, daar van terug gekaatft, op 't Waeer,

daar gy vermoede dat zig Snoek onthoude. Dc
Vifch zal niet nalaaten , zo men verzekert , zig

op die plaats aan de Oppervlakte, of euiTchea

Wmd

Dit Dobberen of Hengelen met gtoate of kleine Vifch-

jes, cgter, is niet alleen in onze Provincie, maar ook in die

van Vriesland en Groningen , volftrekt verbooden
,

gelyk wy
in voorgaande Stuk bhdz. 6 , lo

,
gezien hebben. In

Vriesland op cene Boete van 25 , in Groningen op eenc van 12,

Gulden.

(I) Een Vlffcher van Aalsmeer heeft my verhaald, dathyeen.'s

de Fuik , die hy tot het vangen van andere vifch gezet had »

ophaal ende, daar in een Snoek vondt , van zo vcrbaazcnde

grootte , dat hy denzelven naaav/lyks in de Schuit krygen

meeflerkon worden.

hDEEI-. VUL STUK, Q



Beschryving van

IV, Wind en Water, zo men 't noemt , te ver-

Afdeel. toonen ; dan kan men hem met den Snaphaan
XXXVIII. en van den Wal met een Stok of ia
Hoofd- ^ \ • u ^ r*^
STUK. een Schuitje ophaalen

Van aanmerkelykc grootte moet die Snoek

geweeftzyn, daar Johnston van fpreekt, dathy

'er een gezien had , die in de Rob een anderen

Snoek bevatte, wiens Buik met een Water-

Rot geladen was. 't Is zeker , dat men 'er fom*

tyds vangt van tufTchen de dertig en veertig , ja

vyfcig Ponden zwaar (f). Hier uit belluit

men y met regt , dat deeze Vifch zeer oudnvorde

,

en uit eén Ring, dien Keizer Frederik de II.

een Snoek had laaten aandoen , wanneer hy den-

zeiven in een Vyver of Meircje wierp , wordt

opgemaakt, dat deeze, toen men hem weder

ving, ten minlte 260 Jaaren oud was. Men
zou zig , door het tellen van de blaadjes der

Schubben , miffchien 5 dienaangaande nader heb-

ben kunnen verzekeren (i).

Dat 'er onder de Snoeken s zo we! als on-

der de Kabeljaauwen , Hermaphrodieten , of

Hommers en Kuiters te §elyk zyn , wordt/van

fommigen verzekerd. Ook heeft men 'er gezien

die maar één Oog hadden. Voorts^ is 'cr een

Bcrigt van den vermaarden Wepfjkrüs (§) , die

ons
('f') La. nouvelle Malfon Rujllquc, Tom. II. p. 54.7.

(I) Eeii Liefhebber der VifTcheiy van Leiden, vediaaltmy^

dat hy 'er aldaar een gevangen heeft van 3 3 Pond.

(J.) zie 't voorg. VII. Stuk, bladz. 27.

(5) AU Fhyfico-MeL five Eph, Nat. Cur. Dec. llL

Ann. 2. pag. 196. &c.



bns verhaalt , dat hy groote Snoeken , die omtrent jy,

de Bronnen van den Donaii , alwaar eene me. ^^^eel.

niffte is van Moerailen ^ gevangen waren , ope-
. , , r L r . ,

Hoofd.
nende,!!! dezelven vcncneide Lincv/ormen vondt , gx^^^^

die als Bloedzuigers vafr zaten aan het Gedarm-

te ; hebbende hunne Snoetjes , weinig grooter

dan de Koppen van groote Spelden , in den

Zenuwagtigen Rok ingeplant, eij den Hals,

van twee of dnc Duimen lang, niet dikker dan

een dubbele Draad. Deeze Waarneem ing

toont, dat de Snoeken, zo wel als de Zeelten,

van dit Ongedicrt geplaagd zyn»

Dat de Eendvogels de Snoeken ztaijen (*) ,
Vooi-iceing,

is iecs 'c welk men, geloof ik, voor een Fabel

tiic zou maaken, indien Linn^üs het niet ver-

zekerde. Ondertuüchen hebben wy, meer dan

eens , gezien en aangetoond , dat onze Ridder

niet onfeilbaar zy. Gesnerüs was voorzigti-

ger, toen hy zeid': „ Men gelooft dat de

5^ Kuit van Snoek, in een Vyver geworpen,

aldaar voortteelt: want, als een Reiger de-

„ zelve ingeüokt en van een Boom in 't Water

„ v.'eder uitgebraakt heeft , meent men dat 'er

„ Snoeken van voortkcmen". Hy agt het niet

waarfcnynlyk, dat de jonge Groey der Snoeken

z\g tUiTchen de Kieuwen van andere Viffchen

zou verbergen, om daar gekoefterd en befchut

te worden : weshalve zy dan ook de zodanigen ^

uit erkentenis , niet zouden op ceten , noch be-

fcha-

(*) Ab Anatr us feritur, Sy/}, A>?. X. p^g, 3:^»
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IV. fchadigen, cn dus veel dankbaarer dan de Koek-
Afdeel,

^^^y^ ^^yn^ Dac uit dc Kuit der Snoeken jonge

^u^Z^l^' Aaltjes voortkomen zouden, is buiten kyf eea

STUK. Fabel.

Elders vindt men van het ryën der Snoeken

omdandig gewaagd (*). Ik zal hier alleenlyk

bybrengen, wat dé meer gemelde Sïellerus

daar van getuige „ De Snoeken bcgeevenzig,

3, ten tyde der Overftrooming,.naar de Beek-

jes, en het VVyfje vertoont zekere fchyu

van Bezwangering: het Mannetje glipt haar,

5, in de Paaring , zeer fnel voorby, doch hcc

Wyfje werpt zig, in die voorby glippen,

* ac in mari
^, fchielyk op de Rug en keert het Mannetje *

mar:,
*

j, dcn Buik toe i op welken tyd zy fomtyds

ook, by brandende Fakkel* Licht , des nagts,

met de Handen gevangen worden" (j).

Hier zal ik alleen nog byvoegen , dat in de

Kuit van een Snoek , die tuflchen de agt en negen

Ponden woog ,'door Balti^erus , een vermaarde

Straatsburgsfche Viflcher, geteld zyn of gefchat,

byna anderhalf-honderd-duizend Eijcrtjes» Dit

verichilt veel van negen millioencn ,gelykLEEü*

wENHOEK 'er in de Kuit van een Kabeljaauv?

vondt: doch hec zou gelegenheid genoeg gee»

ven tot een verbaazende vermenigvuldiging^

zon-

(*) Een Vertoog], n?i;imelyk , dien aangaande , is , uit de

Tcrhandeliiigen van de Sweedfche Akadeinie der Wcctcnfchap»

pen te Stokholm
, woordelyk vertaald overgenomen in he>

Haarlemmer of HolUndfsh Ma^azyn.

(t) Nfv. Qmm, Aa^d, Parop^ Tgm. III. p, ^1$^
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zonder dat de Snoek docr Eenden of Reigers IV,

gezaaid behoefde re T\^orden : indien niet een
xxxvnr

grooc gedeelcc der Kuit vernield werde , gelyk
i^qopd,

in de Salmcn enz. De tyd der Paaring is ia stuk.

Maarc en April, en dan is het, te Strastsburg,

.de Verbooden tyd van de Snoeken-Vangft.

Niet ongelooflyk zal het iemand voorkomen , Tarïihe'd van

dat men in Engeland den Buik vaneen leevende '
*

.

Snoek vvtI open fnydt, om zien te laaten hoe vet

de Vifch zy , en , den Snoek niet verkoopen kun-

nende, hem weer in een Houwer doet, nadat de

Wond is toegenaaid : niet ongelooflyk, zeg ik,

nu men weet, dat de Viflchen zelfs gelubd

kunnen worden, met de Zaadvaten door te

fnyden , zonder dat zy 'er van derven

Dat 'er juifl: Zeelten in die Houwer zouden

moeten zyn , op dat door dc Lymigheid van

het Vogt, v/elk de:?:elven omkleedt, de Wond
beter mogt toe heelen : luidt wat klugtig. In

alle opzigten is het zeker , dat de Snoek zeer

taay van Leven zy.

De Geftalte van deezen Vifch is taamelyk

bekend. Hy heeft het Lyf lang en dun , den

Kop plat , dc Snoet uitgeürekt en als de Bek

van een Gans gefatfoenecrd , met een wyde

Gaaping. In zyne Kaaken heeft hy zulke fter-

ke en fcherpe Tanden , dat men zeer zorgvuldig

moet zyn, om van hem niet gebeten te wor*

den. De Kleur is vuil groen , met geelagtige

(*) Zic 't voorg VII. Stuk, "ar^z. 14,

ï,db£l. vulstuk. 3
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IV. flippen en vlakken befprengd : de Schubheii

AVDEKh klein , doe.; digt aan elkander geplaatflu

^^P"^^^^ De Staart is gctvórkt. Limn^cts ftek in de Rug-

STUK. vin 21) in de>Borftvinnen 15, in de Buikvin-

nen II 5 in de Aarsvin 18 en in de Staartvin

19 Straalen: Gkonovius li in de Rugvin, n
m de Borftvionen, 9 Buikvinnen, en 15

in de Aarsvin (*).

Ko -* '3 der De laacitgemelde Heer berigt ons , in zyn
uïi-.^uc...

^j^|^j,gg uitgegeven Werk (f), dat hem, in de

Zomer van 'c Jaar 1760, door de Viiichers ge-

bragt Vv^are een Verlcbeidenheid van deeze

Soort, die vólkernen Oranje- Kleur was, eri

met zwarte Vlakken. Zy->noemden denzclven

Koning der S;ioexm. Hier beflondt de Rugvin

uit 20 weerloofe Beentjes \ dc Eorftvinnen had-

den 13 , de buikvinnen 10, de Aarsvin 17,

^
cn de Staartvin si S:raalen. Leeze was half-

maanswyze gegaiFeld, men 'de bovenüe Kwab

een weinig langer. De Kleur der Snoeken ,

zegt zyn Ed , is doorgaans aanzienlyk en zware

gevlakt r4-)*

Gc.iaik In weinig agting fchynt oudtyds deeze Vifch^

totSpyze, geween: te zyn. Hedeiiviaags worde

hy, dik en vet. zynde, onder de befte Rivier-

Viffchen geteld ; in Vrankryk inzonderheid,

alwaar de KlooHerlingen , ais 't in de Vaften

is

:

(*} Mus. Ichthyol, I. p. 9.

ftj ZööDhyl. Gron, Fif:. I. d, 117.



D E S N O E K E N.
^^-J

is, daar van veel lekkere Geregten weeten te iv.
'

laaten bereiden. In Engeland maakt men 'er ^^^^^u

zo veel werks van, dac de Snoeken, in drvven- ^^^^VIJJ.
UOOFD-

dè Houwers, gelpeend en met goed Voedzel stuk.

werden vet gemaakt ; hoedanige men in me-

nigre , te Kambridge op de Rivier ziet dobberen»

die met Kettingen aan den Wal vaft zyn. Ook
verfchilt de hoedanigheid vry veel , naar de

plaats, daar hy gevangen wordt. Men merkt

aan , dat deeze Vifch in Italië ver zo fmaake^

lyk niet zy , als in Vrankryk. De grootften

,

geftoofd of gebraden zynde, worden voor de

uicmuntcndllen gehouden. De Lever is ook

zeer goed en fmaakelyk , doch van de Kult

dient men niet of niet veel te eecen. Het Ge-

mcene Volk, dat 'er de hoedanigheid van kent,

gebruikcze wel tot een Purgeermiddel.

Verfcheide deelen van den Snoek zyn in de in de Ge-

Geneeskunde beroemd geweeft. Het Vet is"^^"^-

zeer verzagtende en oploiTende; men befmeert

'er de Voetzoo-"?n en Borft der kleine Kinde-

ren mede, om de Zinkingen af te v/enden, den

Hoeft te doen bedaaren en hun Slaap te bezor-

gen. De Gal wordt aangepreezen in zodanige

Kwaaien, die uit Verftopping van de Galbuizeu,

gebrek of onwerkzaamheid van de Gal , in

Menfchen die zig weinig beweegen , ontilaan:

zy gaat ook voor een Geneesmiddel van ailoo-

pende Koortfen: men neemt 'er zeven of agc

druppelen van , in eeoig bekwaam Vogc. Voor

I, DE5L. VUL Stuk* Q 4 fom-
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STUK.

De Kaake
bccneii.

IV fommige Oog- en Üor-Kwaalcn , is dezelve . .

Afdeel.
^-^^^ onciiendig. De GehoorbeenLjes , uit den

XXXVMH
-f ^

Hoofd '^^P' nullen, waarfchynlyk , van niec minder

kragc zyn^ dan die der Baarfcn.

Allerhoogft , egtcr , heeft men opgegeven

van de Kaakebeenen der Snoeken, die van een

byzonderen dienft zouden zyn tegen hec Zyde-

v^^ee en de Keelziekten ; weshalve 'er in veele

lamengeftelde Middelen daar tegen gebruik van

gemaakt werdt. Dus vindt men in de Pbar'

macopoea Bateana een Pulvis Antipleuriticus , be-

ftaande uit gelyke deelen bereid Bokkenbloed

cn Bloem van Zwavel , met zo veel van dc

Snoekcn-Kaaken als van die beiden te famen

,

gemengd, om 'er een Scrupel of een half Drach-

me van in te neemen , met drie Oneen Aq.

Cards Benedi£ti,cïï dus den Patiënt te doen zwee-

tan. Ettmuller beweert , dat deeze Kaake-

beencB , door hunne Alkalync en Diaphorecieke

hoedanigheid , het ftremmcnd Zuur opflurpen

,

dat de opgiftingen maakt, in zodanige Ziekten»

Inderdaad, daar zyn Soorten van Zydewce cn

Keel.Kwaaien, in welken zo deeze Kaaken, als

de Zaagjes uit den Kop , gelyk de Kreefts Oo-

gen en dc zogenaamde Steentjes van de Baar-

fen en Karpers, tot die beide Oogmerken zeer

dienftig voorkomen. Het Poeijer van deeze

allen wordt , onverfchillig , tegen 't Graveel

aangepreezen ; wanneer men het tot een Vier-

de Loots, in Peterfelie.Water of dergelyken.
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gebruiken laat (*). Sommigen (lellen, dat door ïv.

dc Snoeken-Kaaken hcc Zuur fterker opgeflurpt ^^^^^^l.

worde dan door den Zee -Eenhoorn , cn ^j^^^y..y^

fterk niet als door de Krccftcn-Schaaren (f). stuxC

Om de gezegde redenen kunnen de eerftgcmeU

den 5 gebrand en tot Pocijer gemaakt , ook te-

gen den Buikloop dienftig zyn.

(6) Snoek met de Zydftreep Zilverkleur. vr,

Deeze, die in het Vorrtelyk Kabinet der A- ^^^P^^^--

kademie van Upfal in Sweeden , door den Heer

Balk , onder den naam van Argentina was voor-

gc/leld, krygt hier den Bynaam van Hepfetus

,

wclkQ ook op den Koornaair - Vifch is toege-

paft. 't Schynt de Piqidtinga te zyn van

Marcgraaf, cn die Vifch, daar Brown , ia

de Befchryving der Jamaikafche Viiïchcn, dea

naam aangeeft van Menidia^ waar van 't Lyf

byna doorfchynendc, de Zydftreep breed ea

Zilverkleurig is.

Decze heeft den Kop langwerpig, op zyde

cn van boven plat ; den Bek met dunne Tand.

jes ; de Onderkaak een weinig langer ; het Kieu-

wen-

(*} CasP. HoffmAN. de Medic, Offidn, Paral. pag. zo.

("f) In de Beenderen van fommige Vifichen ,
naamelyk , is

meer Lyaiigheid en minder Steen- of Aardagtigheld , dan in

aaderen ; gclyk niemand, denk ik, zal twyfelen.

(ó). Efox linea laterali aigentea. Syft^ Nat, JC. Argentina

pinna dorfali pinna: Ani oppofita. Amoen, Acad, I. p. 321.

Plquitinga. Marcgk. Braf, 159, Menidia Corpore fubpel-

iacido , linea laterali laticre Argentea. BROWN. Jêm, 4,^1,

T. 45. f: 3. '

I.- DML. VIII. STUK. Q 5
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IV. wenvlies met tien Straalen , of daar omtrenc.

Afdeel. Lyf lang, Spilrondagtig , Zilveikleur

,

XXXVIIL
^^gj. dunne Schubben gedekt : de Rug dikag.

Hoofd- , t i i o . ry . Z
STUK., tig, door een dubbele Streep van de Zydcn af«

SnipvifcL gezonderd. De Rugvin , naar de Staart toe

gcplaacft , beftaat uit omcrcnt 14 wecrioozc

Straalen : de Bordvinnen , die Lancctvormig

zyn, hebben 'er 12; de Buikvinnen 6» Deeze

zyn rond, kort, in 't midden der langte van

den Vifch geplaatft. De Aarsvm , tegen de

Rugvin over, heeft ongevaar 15 Straalen: de

Staartvin, die gevorkt is
, 14.

PL Lxv. Ik geef hier , uit myn Verzameling , de Af-

beelding van een Snipvifch, die vry groot is,

als zynde, met de Snoet, ongevaar een Ryn.

landfchen Voet lang , en de Kop , van agter de

Kieuwendekzelen af gerekend, met den Bek,

vier Duimen. De Zydftreep , in dit Voorwerp,

is zeer duidclyk verzilverd , de Kleur voor \

overige geelagtig en byna doorfchynende,

flaande de Rugvin tegen de Aarsvin over. In

de Rugvin zyn door my geteld 13, in deBorft-

vinnen 11, in de Buikvinnen 6, in de Aarsvia

15 en in de Staartvin 14 Straalen. Het fchynt

my derhalve toe, dat de Snipviffchen tot deeze

Soort behooren.

(7) &mt^^ 'wie:zs Snoet de beide ICaaken Eh
Seiionf. wrmi^ beeft.

(7) Efox roftro utraque Mrj:illa xiibulato. SyJ^- ^^f- '^^
,

Eiox roiiro cufpitbuO graciii fubtereti Sphirham2Ü, ART. G^»;-,

10.
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Deeze is, by de Autheuren, in 't algemeen iv.

bekend onder den naam van Jcïis of Naald, ^^^^^u

gewoone Naald, de ecrfte foort \an
^^^^^i^'^j^f^J^'

groote Naald , Zec-Nzalcl. In 't Griekfch heeft stuk,

men hem BêAo'vj? geheten. De Hedendaagfche ^^'P-

naam is, by die van Rome , Acz^cella^tu An*

gulicdci te Venetië; by de Franfchcn AigidUe
^

dat is Naald ; by de Sweeden Ncihlgiadda of

ook Eorngidl , by de Hamburgers Hornfisky

dat is Hoornvifch^ In Engeland geeft men 'er

den naam van Nedlefiój ilornfisb ^ Garfisb^ en

onder de Cornwallers dien van CU W^fe of

Oud Wyf aan; mooglyk wegens de gedaante

van den Bek en het uitfteeken van de Onder-

kaak. Onze VixTchers noemen hem Ceep.

Deeze Vifch fchynt, behalve in de Noordzee

en VVefter. Oceaan, alwaar hy taamelyk menig-

vuldig is ; ook in andere deelen van den Aard-

bodem voor te komen. Immers de Heer Gro-

Novius betrekt 'er toe de Weftindifche_ ViiTchen

niet alleen, die van Labat Crp/j^, van Piso

ïT;;:c:c:;, en van du Tertre Algzdlle de Jder

geheten worden ; maar cok de Oofdndifche,

daar Valentyn den naam aan geeft van groe-

ne Tfjakalang of Geep en Ikan Moeloet Ba-

ta?ïg (*). Klein hadc deezen befchreeven en

af.

10. iS «. 27. Faun. Suec, 305". G.T.ON. Muf, I. n. 30. Acus

vuigaris . e Opp'ani. WiLZ-. p. 231. Ivi.j. p, I05>» JONST.
Tab. XV. f'. ï6.

'

ZoQpkJ. Gron. F^r:. I. N. z6z.
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IV. afgebeeld , onder den naam van Majlacembelusiy

Afdeel, j^^^j- Kaaken zeer lang en dun, fclierp ge-

XXXVIir
vvaar van de onderfte verder uicfteekc daa

STUK, de boven(le(*). Aktedi noemde hem , Snoek

Cccp. mcc den Bek fpits en rank, vSpilrondagtig , eer

langce van een Span. Snoek , met de beide

Kaaken Spilrondagcig , Elsvormig ; de Scaarc

gevorkt, vy^ordc hy thans van Gronoviüs ge-

tyteld.

Wy hebben reeds van cenige Naaldviflchen

gewag gemaakt. Willoughbï merkt aan, dac

dccze niet zeer groot valt, zo dat dezes naauw-

lyks een Pond zouden uitmaaken : zeer zelden

hadt Salvianüs 'er gezien van twee of drie

Ponden zwaar. Gronoviüs hadt 'er een , van

over de twee Voeten lang. Van andere Vis-

fchen verfchilt hy , door zynen langen zeer

fpitfcn Bek, waar aan de Bovenkaak beweegt

lyk is , gelyk in de Krokodillen : dat de Rug

groenagtig zy en het Vleefch, in de bovenfte

helft van den Vifch , wanneer men hem verfch

heeft opgefneeden , blaauwagtig groen van

Kleur. Ook zyn de Beenderen van de Rug.

gegraat , of worden door 'e Kooken groen , en

geeven in 't donker Licht als een Phosphonis.

In de Ingewanden heeft men opgemerkt , dac

'erecD enkel Kanaal zy, 't welk van den Bek
tot aan de Navel doorloopt, zonder duidelyke

onderfcheiding van Rob of Darmen, ja zelfs

zon*

(*} KLEIN, Fi/c, Miir, IV, p. zu N. I, Tab. IIL üg. u
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zonder eenige Klapvliezen ; wordende allepnlyk IV.

Daar den Aars toe naauwer: volgens de Waar* Afdeeu

neemingen van Doktor Tyson (*). Hy is eet.
^]qqp^

baar cn gezond, doch v^at moeielyk te vercee- stuk»

ren, zynde droog cn vaft van Vleefch,

De Gcftake van het Lyf is lang en dun

,

rond, doch by de Staart eenigcrmaate Vierkant,

van boven groen , onder de Zydftreep Zilver-

kleur, gelyk ook de Kop op zydc, die grcote

witte Oogen heeft, zynde de Onderkaak aan *c

cndVleczig. In 't Kieuwenvlics heeft de Heer

LiNN^üs 12 Straalen, niet 14 waargenomen,

gelyk de Heer Gronoviüs 'cr heeft. De Borft-

vinnen hadden 13 , de Buikvinnen, die zeer

ver van den Kop (taan, 7 ; de Aarsvin 20 Straa-

len. In de Rugvin , die rcgt tegenover deeze

is, vondt men 16 Straalen* De laatftgemclde

heeft 'er 23 geteld in de gevorkte Staartvin.

Beide de Kaafcen zyn beweeglyk, de bovenfte

door middel van een Kraakbeen , daar zy mede

aan het Bekkeneel gehecht is , hebbende we-

derzyds, buiten den hoek desBeks, een Bee-

nig Uitfteekzel , dat ingenomen wordt van eea

groef, die in de Kop is uitgegulpt (f).

(8) Snoek die de Onderkaak zeer lang , en het

Lyf Slangvormig beeft.
'Brl^tan^

Dus^che»

(*) WiLLOUGHE. IchthyoL Libr, IV. p. 232.

("fj Faun. Suec. p. 115, !

(s) Efox Maxilla inferlore longiflima
, Corpore 5erpentino.

S'jji. Nat, X. Timucii. Marcgk. Braf. lés. Efox MaxilU
inferiorc produóla. Brqwn. Jsm, 443^ T. 4;, f. z,

I/DïfcL. VIII. STUK.
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IV. Dus onderfcheidc on^e Autheur de gemelde

Afdeel. Weftindifche Naald viiTchen van dc Europeaan-

XXXVI IL f^j-jgjj^ pjeer Gronoviüs vindc, in de ge-

STUK?^ ttake der Kaakebecnen, een genoegzaam verlchilj

NaMvifch. om een byzondere Soorc te maaken van dc ge-

nen 5 die by de Reizigers voorkomen onder den

naam van Hleficmts- of Oly^bcmts-Neu: en Half-

bek; vm.Under'Swoïdfisb in hec Kabinet der

Koninglyke Sociëteit van Londen : als ook van

die twee andere Soorten van ]\Icijlacemhdus by

Klein ^ waar van de eene het Lyf gevlakt eri

door een groene Streep overlangs verdecldj de

andere de Bovenkaak gerond en dc Onderkaak

wel tienmaal langer heeft (*),

Uit het Kabinet van den Heer W . van der

Meulen heeft zyn Ed 'er zodanig een gekreegen

van tuiTchen zes en zeven Duimen lang , uit

de Indien afkomflig, dien hy thans omttandig

befchryft en noemt , Snoek met de Onderkaak

Spilrond , gefpitfl: , zeer lang ; de Bovenkaak

zeer kort (f). Deeze hadt ook de beide Kaa-

ien beweeglyk : de onderfte zeer fpits doch

niet zeer fcherp gepunt : de Schubben waren

groot en dun , zeer ligt afgannde: het geheele

Lyf, behalve de Rug , Zilverkleur : de Zyd-

ftreep naauwlyks zigtbaar. In het Kieuwen-

vlies , dat van de Dekzelcn geheel befchut

wordt 5
zyn door hem veertien zeer dunne Straa-

leri

f*) MlfT. IV. p. 22. N, 2. & 3*

(t) ^oëph, CroH. Fafc. I. N, 5(^5.

\
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len geteld. De Rugvin , op 't end van de ly.

Rug , digt aan de Staart, hadc 13 , de Borft- Afdeel.

vinnen hadden lo, als ook de Aarsvin , de Buik-

vinnen 6 , en de Staartvin 15 Straalen. Het stuk.

Voorwerp, van LiiNN^üs geteld , hadt in de Naddvifik

Aarsvin 17 Straalen en 16 in de Staart.

Ik heb 'er thans een van de voorgemelde

langce , doch de Heer van der Meülen heeft

'cr my tot de Afbeelding een verftrekc , die,

niet de Snoet , een Amderdamfchen Voet lang

is; het Lyf met de Staart, agt en een half,

de Snoet twee en een half Duim : een Duim m
't midden van 'c Lyf breed en een half Duim

dik. De Kleur van deezcn is op de Rug bruin

Olyfkleur, aan de Zyden op de Schubben geel.

agtig 5 daar onder Zilverkleur, gelyk ook aan

de zyden van den Kop ; de Snoet zwart. In

de Rugvin zyn 14, in de Borftvinnen en Aars-

vin ieder 10 , in de Buikvinnen 6 Straalen.

(9) Snoek met de Kaaken egaal ^ de Dekzelen ix.

zeer fiompy den Kop bloot. ^uiT'^'^
Blootkop,

Een Vifchjc uit Indie , van grootte als de

Smelt , '"t welk onze Autheur gezien hadt

,

worde dus van zyn Ed. onderfcheiden. In ^dc

Rugvin van hetzelve zyn door hem geteld 13,

in de Borftvinnen 10 , in de Buikvinnen? , in

de Aarsvin 26 cn in de Staartvin 19 Straalen,

XXXIX.

(9) Efox Maxillis ccqualibus
,
Operculls obturij(HiiiIs , Capitc

dcnudato. S'^ft, Nat, X.

LDeel. vulstuk.
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IV. ^^#<>'««"#..4^t#<^^<>#-<>^
Afdeel.

XXXIX. XXXIX. HOOFDSTUK.
HOQFD-

. STUK, Befcbryving mn 't Geflagc der Ansjovissen,

die men anders ook Zilvcrvifchjes Jiocmt.

Naam. "T k geef den naam van Aissjovis aan die Geflagt

,

hoewel het my toefchync dac hei: de ge-

woone Vifchjes van dien naam, onder de Ha-

ringen bchoorende , niet begrype. De Latyn-

fche naam, Argentina^ zou Zilvervifch beteke-

nen: om reden, gelyk wy zien zullen.

Kenmerken. De Kenmerken beftaan in getande Kaaken en

Tong : het Kieuwenvlics met agt Straalen : de

JSavcl digc aan de Staart : de Buikvinnen mcc

meer Straalen dan gewoonlyk.

sooircru Maar ééne Soort heeft LiNWiSüs daar van (i),

die door den Heer Gronoviüs ook, onder den

naam van Argentina, met de Rug- en Buikvin-

nen tegen elkander over , befchrecven en aange-

merkt was als in de Noordzee voorkomen-

de Thans zv^ygt zyn Ed, van deeze fril,

en maakt gewag van eene met de Rug rosagtig

en de Zyden gebed Zilverkleur ^ die in deHerfft

menigvuldig zou zyn in de Mond der Schelde,

en waar toe hy de Surinaamjcbe Argentina met

ds Bovenkaak langer , Kegelvormig en den Bek

Tan*

(ï) Argcntina ,
Sphyrama. Syjf, Nat. X. Gen. 155. Art.

Gen. 8. Syn. 17. Argentlna. Gron,^ Muf, I. N. 29. TifcL

culus Romx Argentina dióliis. WiLL, p. 229. RAJ, p. 3os.

C"^) Muf, IgM, pag. 6. N, 24.

/
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Tandeloos f
betrekt (^). Die in de Noordzee ^^^^r

voorkomt en Ansjovis genoemd wordt , zou vol- -j^-v^^^^'

gens zyn Ed, dc eerftgemelde zyn , vallende ^HoofdI

voor Bergen op Zoom in menigte, welke, vol. stuk.

gens hem , de Onderkaak langjl en den Bek

gttand heeft (f).

Zie hier de Kenmerken 3^ welke zyn Ed. Kenmcikett.

thans van het Geflagt der Argentina opgeeft.

Het Lyf is hooger dan breed , ongelchubd 5

dun, Spilrond ; met de Zydftreep reg:, in 'C

midden der Zyden cn de Navel nader aan de

Staart: de Kop fcherpagtig, ongcfchubd , met

een wyden Bek, en zeer kleine Tandjes, die

n^iauwlyks zigtbaar zyn , in de Kaaken ; de

Kieuwendekzels naakt en becnig : de Onder-

kaak fmal, gefpitft: het Kieuwenvlies met agt

Beentjes , niet gedekt : zeven weerlooze Vin-

nen ; op de Rugvin in 't midden een kleine

;

de Buikvinnen ook klein, midden tuffchcn de

Borltvinnen en Aarsvin geplaatft. In de Jon-

gen , merkt hy aan , is de Rug en Buik zeer

gekield of fcherp ; in de genen , die ouder zyn,

zo veel niet.

Dc Heer Pontoppidans geeft den naam van

Zilvervifchje aan een Soort van Zee.Vifch, die

in Borgenfund by Noorwegen gevangen was,

en daar niemand den Naam van wift. Dezelve

anderhalven Vinger lang, naauwlyks een

Vin^

() ^o'óph, Gron- Fafc. I. p. 112. 34p.

(t) HfJvet. VOL, IV. p. 266.

I.Feel. \ IJl. Stuk, R
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IV/ Vinger dik, rondagtig en byna eveneens van;

Afdeel, jen Kop tot aan de Staart : maar van vooren

XXXIX.
j^iejQ Snoetje hebbende. Deeze hadt gee-

fiTüK.' ne Schubben , zynde overal zo blank en glanzig

als gepolyft Zilver.

Het Vifchje , dat men te Rome Argmtim

noemt , is de Spbyrma parva of tweede Soort

van Sphyrma by Rondeletius. De eerrtc

Soort is de Pyl -Snoek, hier voorj befchreeven.

De Franfchen noemen hetzelve Haiitin , vol-

gens Artedi. Het zweemt in geftaltc naar

een Snoek, en is boven de Zydftreep groenag-

tig, daar onder even als met Bladzilver over-

toogen , inzonderheid de Kieuwendekzelen. |Iq

de Kaaken zyn geene Tanden , doch men vindt

'er zes of agt kromme omtrent de tip van de

Tong. De Oogen zyn groot en de Herfenen

blinken door het Bekkeneel heen^ In de Rug-

vin , die omtrent het midden der langte ge-

plaatfl: is , vindt men lo , in de Borftvinnen

14, in de Buikvinnen 11, in de Aarsvin 9 of

ïo Straalen. De Staart was gevorkt.

Gebruik. Het voornaamfte , en dat dit Vifchje van alle

andere bekende Viffchen onderfcheidt , en waar

om het ook allermeeft Zilvervifch verdienen;

zou genoemd te worden, is, dat hetzelve een

Lugt- of Zwemblaasje beeft , wederzyds Ke-

gelvormig uitloopende van Ibuicen even al$

met allerfynft Bladzilver overtoogen ; waar van

' de Galanterie - Kraamers gebruik maakten om
Paarlen door Konfl: te vervaardigen , die van

dc
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de üatuurlyke naauwlyks te onderfcheiden wa- IV.

ren • zo Willoüghby getuigt. Deez' hadc ^^^^el.

XXXïY
zulk een Vifchje te Rome op de Vifchmarkt ge- j^oq^^

kreegen; waar uit blykt^dat het in de Toskaan- stuk»

fche Zee gevonden wordt.

XL. HOOFDSTUK.
Befcbryving mn 't Gcflagt der Koorn-Aair Vis.

SCHEN.

Deezen naam kan men gevoêglyk geeven aan i^^*

die Vifchjes , welke de Ouden Atherim

noemden, van wegen de menigte van fcherpe

Baardjes, daar het Lyf mede bezet is, even

als een Koorn-Aair. Ik beken , egcer , dat die

gelykenis zeer fober zy: hoewel men 't, in 'c

Engelfch , van wegen die Scekeltjes , Prickk^

Fisb genoemd heeft* Anderen leiden gemeldea

naam van de Graatigheid van den Vifch , ande-

ren van deszelfs gering- of flegtheid af. Hy
wordt te Marfeille Sauciez te Montpellier

Melet , te Venetië Anguella getyteld»

Die jMaamen > immers , fchynen t' huis ge* Kermetk«ji.

bragt te moeten worden tot dit Geflagt , vrelks

Kenmerken beftaan in de Bovenkaak platagtig

,

de beide Kaaken Tandeloos te hebben en zes

Straalen in het Kieuwen.Vlies : het Lyf mee

een Zilveren ftreep, aan beide Zyden , gete-

kend. Gronoviüs, egter, ontkent de Tande-

loosheid van den Bek ; hy ftelt het Lyf ge»

ï.DREL. vm,STUK, R 2 fchubda
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IV. fchubd, cn 't getal der "Vinnen agt: twee naa-
Afdeel.

noelykop de Rug, zynde de Buikvinnen digtcr

Hoofd-
geplaatil, dan de voorde Rug-

$TUK. vin. Eenmaal hadt zyn Ed. deezen op 'c

Strand , by Scheveningen ,
gevonden , en telt

liem derhalve mede onder de Nederlandfchc

Viffchen (*>

De Soort, die thans nog de eenigfte is in

dit Gcflagt (1)5 voert den bynaam van Hepfe-

ius; om dat dezelve veel overeenkomft heeft

met het Vifchje , dat Rondeletius dus ge-

noemd heeft. Dit Woord , dat van Kookca

afkomftig is , vindt men als een gemeene Naam

toegepafl: op vcelerley kleine Vifchjes ; hoewel

het 5 by AthenjEüs en anderen , aan zeker

klein Vifchje eigen fchynt te zyn. LmiSiEüs

geeft den zelfden Bynaam aan een Soort van

Snoek, die in Geftalte weinig van den Koora.

Aair Vifch verfchilt , doch maar ééne Rugvia

heeft. Ook ftelt hy de Kaaken van den laatft-

gemelden , gelyk zo even gezegd is , Tandeloos.

Dit laatfte wordt , door den Heer Grono*

viüs , als een misflag van onzen Autheur aan-

gemerkt (f) ; doch aangezien de Heer Hks*

SEL«

A^. Helvet. VOL. IV. p. z66, Uitgezof^te VerhandeL

I, DEEL, bladz. 327.

(i) Athcrina Hcpfetus. Syft. Na,t, X. Gen. 156, Atherina,

Art. Syn. 117. GRON^. Muf. N. I. 66. Atherina Hcpfcuis,

HASSELQ^ /r. 3 82' Pifciculus AnguellaNtmtm didus. Will^

p. 209. Raj. p. 79. Athcrina. ibid. Hepfetus JONST. T. 19,

(tj Dentes item ei negat , quod crroncum. Zoöph, Gtw,,

Ptfc, I, p. i3«.
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sEL(iuisT in de KaakcD van die Vifchje, onder

en boven , een ry van zeer kleine ruuwc Tand-

jes had aangetekend , zo is het eer te vermoe*

den, dat de Tandjes in het Voorwerp, 't welk

de Heer Li^n^eüs onderzogt heeft, ongewaar-

v;ordeIyk zullen geweeft zyn. Men vindt het

in de Middellandfchc Zee menigvuldig, en het

wordt van de Turken , te Smyrna , Inmifcb

Baluk , dat is Zilvcrvifch , getyceld ; doch de

hcdendaagfe Grieken noemen het Atberina.

In de Haven der gemelde Stad, digt aan de

Gebouwen, wordt het met een Soort van To-

rebei in menigte gevifcht. Men neemt, naa-

mclyk, een Deeg, uit Water en Meel bereid,

waar van kleine brokjes boven een rond Werp-

net , dat in 't Water hangt of op den Grond

legt , geworpen zynde; zo komen 'er ontelbaa-

re Vifchjes naar het Aas toe (Iryken , en wor-

den dan door het opligten van het Net gevan-

gen , dat den VifTcheren veel voordeel geeft.

Het verflindt Visjes van zyn eigen Soort. De
grootde zyn een Span lang, hebbende alle de

Vinnen witagtig, doch de bovenkant van den

Kop en de Zydftreep zwart , de Rug bruin , de

Kieuwendekzels, Buik enZyden, Zilverkleur.

Onder de zwarte Zydftrcep is eene glinfterend

Zilvcragtige , die tot aan de iStaart toe loopt.

Boven de Zyddreep vindt men vyf ryën van

Ruiten met zwarte Stippen afgeperkt en daar

tuflchen verfpreid : zynde de Schubben taame-

lyk groot.

i.deel. vulstuk, R 3 Dc

IV.

Afdeeu

XL.
Hoofd*
STUK.

Vangft.
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IV.

Afdeel.

XL.
Hoofd-
stuk.

Geftalte.

De Koorn-Aair Vifch heeft , volgens Has-

SELQüisT, het Lyf en den Kop famengedrukt

»

den Kop van boven platagtig gehoekt; de Rug

dik, den Buikfmaller, de Zyden loodregt. Zyn

Bovenkaak is uitrekbaar, beftaandeuit zes Bee-

nige ftukken; de Onderkaak van vooren dik^

van agteren breed : de Bek zeer opgeheven

»

met, een ftompe Snoet, een wyde Gaaping, en

op ieder Kaak een ry van zeer kleine ruuwe

Tandjes. De Oogen zyn groot ^ met zwarte

Appelen , in Zilverkleurige Kringen , en een

groefje in de Kop, daar boven. De Kieuwen-

dckzelen , met Schubben gedekt , hebben zes

Beentjes. De Zydftreep is regt , de Navel ia

midden der langte. Van de Rugvinnen heefc

dc voorfte , die op 't midden van de Rug ftaat,

8, de agterfle ii Beentjes, waar van één zeer

kort is en gedoomd: de Borftvinnen, die dig-

ter aan de Rug dan aan den Buik zyn , beftaaa

uit 32; de Buikvinnen, digt aan de Navel ge-

plaacft , uit 6 , de Aarsvin uit 13 Straalen , waar

van één zeer kort is en eenigermaate gedoorndj

de Staartvin heefc 20 Straalen.

Dc Befchryving , welke de Heer GronoviüS

van den genen geeft, die in de Noordzee huis-

veft, luidt aldus. *t Is een langwerpig, dun,

Vifchje, dat den Kop van boven plat , doch

hooger dan breed heeft; de Snoet groot mee

een wyden Bek: de Onderkaak een weinig lan-

ger dan de Bovenkaak : zeer kleine Tandjes

in beiden : de Rug regt , final , rond. De
Schub-
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XL.
Hoofd*
STUK,

Schubben zyn groot , gefchalicd , Zilverkleurig iv.

glinfterende en doorfchynende , op de Rug aan -^^^eeu

de randen zwart geftippeld. Op de Zyde is

de Vifch zeer fraay getekend met een breede

Zilveragtige ftreep, die van den Kop tot aan

de Staart zig uitftrekt , loopende de Zyd-

ftreep midden door dezelve heen. Het heeft

de Kieuwendekzelen zeer wyd gaapende ;

doch hoe veel Beentjes in de Vliezen vi^a*

ren , durft zyn Ed. , die 'cr ten minde drie

in geteld hadt , wegens de [doorfchynendheid

van de Vliezen niet bepaalen. 't Getal der

Vinnen was agt; als twee op de Rug, waar van

de voorfte 6 Beentjes hadt, de tweede 12 ; de

Bcrftvinnen [ieder 13 , de Buikvinnen 6 , de

Aarsvin 10 (*).

In een Voorwerp, dat door den Heer Lin-

NiEüs geteld zal zyn , werden gevonden in de

voorde Rugvin 8 , in de agtcrfte of tweede

Rugvin 12, in de Borftvinnen 13, in de Buik-

vinnen 6 en één daar van gedoomd ; in de Aars-

vin 16, in de Staartvin 17 Straalcn.

XLL HOOFDSTUK.
Befcbryving mn 't Geflagt der Harderen.

Een Vifch , den Ouden zo min als den He^ Naim.

dendaagfchen onbekend , die in 't Lacyn

(*) Muf, Ichthyol, Tom, I. p, 23.

I, Deel. Vlil. Stwk, R 4
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IV.. Mitgü genoemd wordt , geeven wy den Naam van
Afdeel,

fj^^^er aan ; in 'c Franfch Mulet , in 't En-

Hooi^D-
g^'^^h Mulle!;. Men noemt hem ook Mugil

STUK. imberbiSi om hem van de Barbeden te ondcr-

fcheiden, In Italië wordt hy Cejalo geheten,

dat van 't Griekfch Ki<p<x,hQg afkomdig is , we-

gens de grootheid van zyn Kop. Sommige

Schryvcrs noemen hem zelfs Mugil Cephalus.

Kenmerken, jje KcnmerkeD bcftaan in VHezige Lippen,

waar van de ondcrfte inwaards gekield is: de

Bek Tandeloos, iraar een omgeboogen Tandje

boven de hoeken , wederzyds : het Kieuwen-

vlies met zeven kromme Straalen of Beentjes,

de Deksels efFeo en gerond: het Lighaam wit-

sgt^g' Groi^ovius fchryft 'er kleine Tandjes

aan toe , op de Tong en aan 't Gehemelte : be-

neden de Neusgaten , aan ieder zyde van den

Kop
^
zegt hy , is een Zaagswys getand Beent*

je: in het Kieuwenvlies voudt zyn Ed. maar

zes Straalen (*).

Soorten. Niettegeolhande de Ouden verfcheiderley

Harders telden , vinden wy thans maar éénc

Soort aangeceken*d (i), daar Klein den naam

aan geeft van Cejlreiis met de Rug breed en

vuil groen, den Buik wit; den Kop brecder dan

gewQonlyk in de VilTchen ; de Oogen zo dik

mee

(*} Zöophyl. Gron. Pafc. l, N, 397- p. 129.

Ci^ Mugil CcpnaJus. Sy/i, Nat. X. Gen. 157. Mugil. ART.
Gen, -ii.Syn.sz. Spec.ji. Mugil Cephalus. HASSELq^ //. 3 8 5-

WiLL, p. 274. Raj. p. S4, JONST. Tab. XXIII. Fig. 5^

JWugil. Zooth. Cron. |^afc» I. N. 357. fag. 119.
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met Snotterigheid bezet, dat het zig vertoone iv.

als een Ooglid: de Zydflreepen zwart. Evenwel ^^^^^eu

vondt hy nog een Ceftreus met een fcherper
^^l'^

Kop en korter ftreepen (). Men betrekt stuk.

'er ook toe den Vifch die genoemd wordt

van de Franfchen, den Parati der Brafiliaanea

en den Balana Harder van Valsnïyn Ct);^^^

ook den grooten Züverkleurigen Harder van Ja-

maika , die in de voorde Rugvin vyf Straalen

heeft (I).

De Harder onthoudt zig, zo wel inde Oce. woonplaats,

aan en in de Noord en Ooft- , als in de Mid.

dellandfche Zee. Aan onze Kullen is hy niet

zeer gemeen, zegt Gronovius, die aanmerkt,

dat hy in de Kroos -Zee voortteele (§). An«

deren getuigen , dat hy , op de wyze der Sal-

men, de Rivieren opzwemme, om aldaar Hom
en Kuit te fchieten, en 'er te overwinteren,

leevende van Slyk. ^ De beften vangt men , in de

Middellandfche Zee
,
by Kaap Cette : die men

te Marfeille, aan de Kuft van Genua of Napels

en in de Mond van den Tyber vangt , zyn zo

goed niet , en die yan Venetië by uitftek flegt

,

zo RoNDELETiüs getuigt* Men vifcht 'er me-

nigvuldig aan de Kuft van Afrika , by Senegal

ea

(^) Pi/c. Miff. 5. p. 23. N. I, 2.

(t) ^nd. vet. 6* nov. YOl,. III, 458. N. 35^.

{4.} Brown. Jam p 451. N, 2.

(5) Parit in Mart Fucofi. Ik denk dat zyn Ed. zulkï

daar mede bedoele.

!• Deel, VIII. Stuk^ R %
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Afdeel.

XLf.
WOOFO.

Vanga.

geilheid.

en Guinée; ook aan 't Eiland TabagOjdie

zeer lekker zyn.

Het Tuig , dat tot den Vangft van deezen Vifch

gebruikt wordt , beftaat in Hengels of Teenea

Korven. In zeker Meir, by Martegues in Pro-

vence , komt jaarlyks een groote menigte van

Harders, op zekeren geftelden tyd, naamelyk

in de Voorzomer , die aldaar paaren » en in het

teruggaan naar de Zee gevangen worden , bin-

nen zekere Fuiken van Riet gemaakt , daar

men deeze Viflchen , door groot geraas ea

fchreeuwen , in weet te dryven* Zulk eene

Fuik noemt men aldaar Burdiga , engebruiktze,

op 't end van July , tot het vangen van aller-

ley Vifch.

Zeer zonderling is, het geene GEswERUsuit

Belisarips verhaalt van de Geilheid der Har-

deren, wanneer zy aan 'c ryën zya. „ De
Mannetjes, zegt menQfchryft hy), vervol*

gen het Wyfjc, al is het ook tot opdenOe-

ver uit de Zee getrokken. Iets wonders, diea

5, aangaande, dat ik te Tarentum zag, zal

3, ik vertellen. Van die Viflchen, welkea

„ zy Cephalo heeten, volgt het Mannetje

5, het Wyfje, als het, van de ViflTchers met

„ een Tpuw aan den Bek vaftgebonden zynde^

„ voortgefleept wofdt door de Baarèn ; met zo

veel drift, dat het niet d^ar mede ophield»

„ fchoon verfcheide Wonden met een Drietand

„ ontvangen hebbende ; tot dat het eindelyk,

half dood, in het Vaartuig werdt gefmeeten,

Zo

/
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Zo fterk is de Minnedrift in die Soort van IV.

viflchcn,"
^"^^^Z"

De Heer HAssELQtTisT befchryfc 'er een , die hoofd-

te Smyrna gevangen was , hoewel zy ook in de stuk.

Nyl menigvuldig zyn, wordende Buri genaamd eeftalte,

van de Arabieren. Deeze was een Sweedfcaea

Voec lang; van Geftake Spilrond , hebbende

den Kop plat , den Bek dun en rolrond ^ met

verfcheide Groeven en een klein Knobbeltje op

't Agterhoofd. De Onderkaak ftrekte zig ver-

der uic dan de Bovenkaak , en was
,
gelyk de-

zelve 5 ftomp. Verfcheiderley Tandjes hadt de

Vifch in de Bek , die zeer fcherp waren. De
Tong was insgelyks Kraakbeenig en getand;

de gaaping van den Bek en Oogen taamelyk

groot 5 met twee kleine Neusgaten , digt onder

de Oogen. Het Kieuwenvlies hadt zeven Beent-

jes. In de voorde Rugvin werden door hem

geteld 5 , in de agterfte 1 1 , in de Borftvinnen ,

digt onder de Kieuwendekzels geplaatft , 13

Straalen : de Buikvinnen , onder de voorde

Rugvin , hadden 'er 6, de Aarsvin 10: geen

van allen Dooroagtig fcherp. De Schubben

waren klein , dun , vaft aankleevende , dekken- ^

de zo wel het Lyf al$ de Kieuwendekzelen*

Deeze waren Zilverkleurig, gelyk ook het Lyf

onder de Zydftreepen, doch boven dezelvea

?;wartagtig; de Kop blaauwagtig zwart en alle

de Vinnen witagtig.

De Heer Gkonoviüs heeft in den Harder 5

wicn
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IV* wicn zyn Ed. een gefchubden Kop, doch de

Afdeel. Kieuwendekzcls ongcfchubd toefchryfc, onder

Hoo'fd
Neusgaten voor de Oogen, die digter aan

STUK. 't end van de Snoet zyn dan aan de Kieuwen^

dekzelcn 5 wederzyds een Bcenigc Plaat, die

van onderen Zaagswyze getand is , waargeno-

men. Hier van masiken zy, zo hy wil, ge-

bruik , om zig vaft te houden , en als voor 'c

Anker te leggen , om niet door de Baaren weg-

gerukt te worden, verbergende, ten dien ein-

de den Kop , [zo ik onderftel , in de Slyk of

Modder]. Maar , zou men vraagen mogen ;

waar toe heeft de Harder dit meer noodig dan

andere VifTchen ; daar hy niet behoeft te

loeren op zyne Prooy, als ectende enkel Zee.

Wier of Slyk- Zou hy ook liever daar van

gebruik maaken , om de Sceelen of Bladen daar

mede af te vylen , gelyk dit aan het Zwaard van

den Zaagvifch , door fommigen , toegefchrce-

ven wordt?

Zecrdaiuelyk verklaart zyn Ed. dat 'er Tand-

jes in de beide Kaaken zyn: daar Willoüghby

^n Ray zulks volffcrekt ontkennen. Ook zit.

ten 5 volgens hem , de Schubl^cn los. Nog
ruim zoo veel verfcbil heeft in de Tellingen

der Vinftraalen plaats, welken hy in de voorfte

Rugvin stelde, die allen ftyf en fcherp waren,

in de Aarsvin ii en 2 daar van gedoomd, m
de Staartvin 15. Linn^eüs tekent 'er 12 in dee-

ze, die gevorkt is, aan. Willoüghby vondt

hBEiii.., Yiii. STUi. 'er
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'er 13 in de Aarsvin , waar van de voorfte drie

korter , ftyf cn fcherp. De Rob was Spier-

agtig, gelykende naar de Maag der Graan^ee-

tende Vogelen.

Uic al het gemelde zou men haafl: twyfelen

mogen, of alle de Befchryvingea der Autheu-

rcn , welken de Heer Gkokovius aanhaalt ()

,

wel op deezen Harder toepaffelyk zyn. Ik

zalondertuflchcn hier fpreeken van het Gebruik

deezer Viflchen ; zo in algemeen , als in de

Middellandfche Zee, in 't byzonder; alwaar

van derzelver Kuit een foort van Kaviaar be-

reid wordt, welke de Italiaancn Botargo noe-

men , zynde zeer bekwaam tot het opwekken

van de vervallen Eetluft, en zeer fmaakelykj,

wanneer men 'er een Glas VVyn op drinkt. De
Vifch , hoe aangenaam ook, wordt van de

Geneeskundigen voor bezwaarlyk en niet ge*

zond gehouden.

Een zondcrlingGebruik plagt men oudtyd'svan

de Harders te maaken. Zy werden naamentlyk

de Mansperfoonen , die op de daad van Overfpel

betrapt waren, van agteren in 't Fondament

gefioken (f) : 'c welk te begrypen is , dat een

zwaa»

Afdeel,

XLL
Hoofd-
stuk,

Gebrailc

{^)ZoóphyL Grcn. Fafc. I. p. 129,

("t* ) Mugilis Piscis grandis Capitis
, poflremis exilis

, qui in

Podicem Moechorutn immitti folebat : zegt dc SCHOLlASTES Op

JuvENAL. Sat. XV. Vers. 317. Men zou het eer, tot Strt^f

roor -een andere Soort van Zonde , toepaffelyk mogen agtcn..

i.Deei.. vulstuk.
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IV. zwaare Straf zal geweeft zyn, eensdeels we-
Afdeel.

g^jj^g jgj^ i^Qp anderdeels uit

Hoofd-
hoofde van de getande Plaatjes, die dezelve

«TUK. op zyde heeft, en het weder uithaalen ver-

hinderden. Dit moet zodanig Volk^ zeer py-

nelyk en benaauwd , hebben doen derven.

VeTcheidcn
Oudcn waren verfcheiderley Soorten

heden, yan Harders algemeen bekend, daar men he-

dendaags weinig van fchynt te weeten. Vier

Zee-Harders naamelyk , waar van de een Capüo

(Ke4)^AoO in 't Hoogduicfch\/^/^J , of em Har»

deren heette; een ander Cejlreus^ die kleinder

was van Kop : een derde Labeo (Xil^m) we-

gens zyne dikke Lippen, anderszins ook Striem-

harder genaamd v/erdt , en een vierde Myxo of

Muco (mv^o(.^iov) dat is Slym-Harder , van wegen

zyne Slymigheid* Behalve deeze was /er een

Rivier-Harder, in 't Hoogduitfch Hafety in 't

Griekfch Scherpfnoet (olupuj/;^©?*) Zo dat dit al-

les nader Onderzoek verdient,

XLII. HOOFDSTUK.
Befcbryving van 't Geflagt der Vliecende Vis-
^ SCHEN.

TTan de eigentlyk zogenaamde Vlisgende

^ VisscHEN, behooren verfcheidenen tot an-

dere Rangen en Geflagten ; de Vliegende Poon

en Baars by voorbeeld , en de Lier van Har-

wich $
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wich , reeds befchreeven en afgebeeld , als IV.

ook het Beenig Vliegend Vifchje van Amboi-
^^^n^*

na, dat in Gellalte veel naar een Vlinder of fjooFD-

Kapel gelykt , en derhalve het laatfte Gcflagt stuk»

in dceze Afdeeling uitmaakt. De Grickfche

naam , Exocoetiis , zou van het flaapen op den

Oever afkomflig zyn. Sommigen hebben dee«

zen Vifch ook Adonis getyteld 3 en ecnigea

der Ouden noemen hem gewiekte Harder.

Dat van de Vliegende ViiTchen , wegens hunne

ne Gcftalte of manier van zweeven , fommigen

de Wouw of Kuikendief ; de Raaf , Koekkoek ge*

het en en met meer naamen van Vogelen betekend

worden , hebben wy hiervoor gezien. Decze(i)

zou de Zwaluw zyn van Plimus, die te Rome

Pesce rondine getytcid wordt ; elders de Zee-Valk

en te Marfeille Landola genaamd. Ook betrekt

men 'er toe de Ahoadors der Portugeezen, de

Parabebe van Piso , en de Meerfchwalhe of

Vliegende Vifch van Valentyn*

De Kenmerken , welken de Heer Linn^us Kenmerken.

'

opgeeft, beftaan in een gefchubde Kop , een

tandeloozen Bek, de Kaaken aan beide zydea
'

famengehecht : het Kieuwenvlies met tien Straa-

len : het Lyf witagtig , de Buik hoekig ; de Borfl-

vinnen zeer groot, tot Vliegen bekwaam, met

de Straalen van vooren fcherpkantig. Volgens

Gronoviüs is het Lyf hooger dan breed , met

groote

(l) Exocoetus volkans. Syfi. Nat. Gen. i^g. Eifccoetus.

Jimoen, AcaL I. p. 321. ART. Gh, S. 18.
Gron. Mus, I. N. 27.

1. DfiEl.. VULSTUK.
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IV. grooüe Schubben, die over elkander legf;en,

^XL^^*
gedekt, zo wel als de Kop, die van vooren

Hoofd- fcherpagtig is , van onderen gekield en dus

STUK, driekantig: de Rug en Aarsvinnen
, digt aan

de Staart , tegen elkander over geplaatft ,

zynde de onderfte Kwab van de Staart langer

dan de bovenfte : de Borfcvinnen zeer breed

,

als Vlerken, hebben byna de langte van het

Lyf.

Sommigen merken aan , dat in deeze Viflchen

de Vlerken fpits aan 't end zyn , 't welk hun

genoegzaam onderfchcidt van de Vliegende

Poon. Een ander Kenmerk is, dat de Zyd-

ftreep ontbreekt of over het onderfte van den

Buik loopt. Men vindt 'er, die de Buikvinnen

zo groot hebben , dat dezelven zig ook als

Vleugeltjes vcrtoonen* De Heer Gronovius

maakt van deeze laatften een byzondere Soort,

of eigentlyk van de anderen , die de Buikvinnen

zeer kort, den Buik op Zyde niet gekield en

de Onderkaak langft (*) hebben : waar van 'er,

zegt zyn Ed. , in de Spaanfche Zee voorko-

men, gemcenlyk vier Duimen lang. De twee-

de Soort , die de Buikvinnen langer en den

Buik wederzyds gekield <^t) heeft , is de ge-

woone Vliegende Vifch , die men zo wel in de

At.

(^) Exocoetus Pinnis Ventralibus breviflimi's , Abdomim's

carinis lateralibus nullis : Maxilla infcriore longiore. ^oöp6*

Cron. fafc I, p. iitf. N. 3 5 8.

ft) Exocoetus Pinnis Ventralibus longioribus ; Abdominc

Utrimque carinato, ibid, N.
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Atlantifche als in de Indifche Oceaan , en in IV.

de groote Zuidzee ontmoet , by Ruysch Uila-
^^^^^^^

... vijcb geheten. ^^"^^^

De Heer Klein heeft deezen tot de Snoe- stuk.

ken t' huis gebragCj noemende hem Lucius ^
ceftaite,

die de Kieuwvinnen zeer breed en zo lang als ^jfv^'^^^^*

't geheele Lyf heeft ; de Snoet fcherp , de

.Onderkaak langft , den Bek Tandeloos; op de

Rug een korte buigzaame Vjn ^ taamelyk digt

aan de Staart, en, daar tegenover, een weinig

kleinere Vin , onder aan den Buik , kort agter

de Navel : de Staartvin halfmaanswyze : de

Buikvinnen fmal en lang: het Lyf gedekt met

breede Schubben : , de Kleur op de Rug zwart-

agtig biaauw , adn den Buik witagtig

Volgens GaoNoviös zyn de Kaaken byna

egaal ; de Kop en 'c Lyf breeder dan hoog , dik>

^f'eenemaal gefchubd: de Schubben breed, Zil'

Verkleur, etren, over elkander heen leggende^

afvallende : de Buik byna regt en plat : de on^

derfte Zyden wedcrzyds, digt aan den Buik,

door de lamenlooping der Schubben gekield.

De Borftvinnen zyn zeer breed en lang, rei-

kende tot . aan de plaats der ageerde Beentjes

van de Rugvin, op 't bovenfte der Zyden korc

agï^ci* de Kieuwendekzelen geplaatll. De Rug-

vin lang, naby de Staart, weetloos : de Buik-

V innen ver van elkander af, een weinig digter

aan de Navel dan aan de Kieuwendekzelen,

C^) KLEIN. Pifc: Mijf, V. p. JS, N. s%

i, DiEL. Vill. Stuk, S
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IV. als Vlerkeo, zeer lang; reikende byna tot aart

Afdeel.
agterfte Beentjes van de Aarsvm , die laag

IlüOFD ^ ^^ö^^ Rugvin over geplaatft en ftompa

STuic/ De Staart is gevorkt, met de onderfte Kwab

eens zo lang en breed als de bovcnfte.

By de Telling der Vinftraalen vondt zyn Ed.

in de Rugvin 15, in de Borftvinaen ieder 17,

in de Buikvinnen 7 Beentjes. In een zodanig

Voorwerp , dat zig bevondt ia 'c Vorftelyk

Kabinet der Akademie van Upfal , hadt de Rug-

en Aarsvin ieder ii , de Buikvinnen 6 , dc

Staartvin 15 en de Borftvinnen ook 17 Straalen,

Artedi hecfc 'er in dat gene , 't welke hy

naauwkeurig onderzogc, dat zonderling is , juift

even zo veel gevonden. De Tellingen zyn,

door den Heer Linn^üs ^ geheel anders aange-

tekend (").

Ccbmik. Van deeze Vliegende Viffchcn , die door-

gaans van grootte als ecu Haring zyn , ziet

mm , in de andere Wercldsdeelen , difcwils ge*

heele Schooien over 't Vv^ater zweeven. Men
fchryft zulks daar aan toe , dat de Bruinviflchen,

Dolphyncn en Dorado's , 'er jagt op maaken ;

welken zy dus , voor een tyd , weeten te ont-

komen. Evenwel is het , voor hun , in de

Lugt ook niet veilig ; alzo 'er de Fregatvoge-

len en dergelyken niet minder hunne prooy

van maaken. Men vangtze ook dikwils op de

Sche*

() Z/e S_7/?. Nat. X. p, 3itf. naamlyk de ddc Tcllingeii
^yn aldaar m&t gcm van aüea ovcreenkoraftig.
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^ Schepen cn bcvindcze dan niet minder fmaakc IVi

Ivk als vcrfche Haring. Hierom hebben fom- ^^'^^-«ï^

nïigen , millchien niet zonder reden , vermoed,

dat de Kwakkels , welken de Albeftüurder op swx^.

het Leger der Israëliten deedc nedervalten , zo-

danige Viflchen üit de Roode Zee zullen gè-

ureeft zyn (*). Dit is te minder onwaarfchyn-

lyk, om dat dceze, van wegen de grootheid

hunner Vleugelen , nog al een goed end wegji

vliegen kunnen; inzonderheid als 't niet op 't

heetfte van den Dag is , of als 't regent en voor

den Wind. Anderszins is hunne Vlugt , door-

gaans, tot den afftand van een Snaphaacichoot

bepaald-

De Heer Edwards heeft in zyn Vv^erk over

de Vogelen , om dat de Afbeeldingen der Vlie-

gende Viflchen, zo hy oordeelt, veelal gebrek-

keiyk zyn , daar van een Figuur ingevoegd (f).

Het Lighaam , zegt hy , is van gedaante ea

grootte als een Haring , doch de Oogen wac

grooter ; de Kleur roodagtig en die der Vlerken,

welke vier in getal zyn » Afchgraauw , met

donker graauw gevlakt. Hy merkt aan , dac

het bovenfte gedeelte van de Staart, die ge-

vorkt is , kleiner dan het onderfte zy ; 't welk

niemand , zo hy meende , nog waargenomen

hadt. Petiver , voegt hy 'er by , geeft de

Afbeelding van een Vliegende Vifch der Philip*

pya-

() Vergelyk biadz. 14.9 , in 't voorg, VII. STUK,

(1) Edwards. Av» zio, p. 21c.

Ï.PSEL, VXil. JTVK, S t
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IV.

AfDS£L*

XLII.
Hoofd-
•TUK.

Naai».

pynfche Eilanden , daar deeze Schryver van gc*

tuigt, dat dezelve van binnen en buiten rood is,

en in ééne nagt , door op te hangen , in een hoog

rood Vogt ontbonden wordt , dat zeer beften-

dig is van Kleur, en waar van men, om te

Schilderen, gebruikmaakt. De Vifch^dieeen

halve Span lang is, heeft Wratten in plaats van

Schubben. Hy noemt hem Hirimdo Liizonica^

die Vcnynig is en zeer rood , Bangol genaamd

by de Ingezetenen.

Het fchynt my toe dat de Vliegende Viffchen

van Kleur veranderen. Immers een kleintje,

dat ik heb, is roodagtig bruin en van dergely-

ke Kleur heb ik 'er grootere gezien, als een

Haring; doch die , welke de Heer W. van der

Meülem in zync Verzameling heeft, en daar

wy de Afbeelding hier van geeven , is op de

Rug wel eenigermaate rosagtig of bruin , maar

voor 't overige fchoon Züverkleur. De langte

bedraagt ongevaar een Rynlandfchen Voet.

Xmi. HOOFDSTUK.
Sefcbryving van 't Geflagt der Vinger -Vrs-

scHEN , ^joegens zekere Byhangzels aan de

Kieiiwvirmen dus genaamd.

Deezen naam geef ik aan Viffchen , die in 't

Griekfch Polynemus getyteld zyn door

den Heer Gronovius; zynde dat woord, om
de onbepaaldheid, door zyn Ed. gebruikt in

plaats
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plaats van Pentanemus^ gelyk Artedi dc eer- IV.

fte Soort genoemd hadt. De naam is afkom- ^^^^^^^

ftig van zekere Vezclagtige of Draadvormige ^oof^^
Byhangzels^ by het onderfte gedeelte derBorft- stuk,

vinnen , welken Linn^eüs Vingers noemt , ia

andere Viffchen ongewoon. Vyf daar van wa-

ren in die Soort , weike Pentanemns genoemd

wordt , in de andere zeven*

Die Byhangzels maaken een der voornaamfte Kenmerken.

Kenmerken uit van dit Geflagt; 't welk bo-
'

vendien het Lyf famcngedrukt , overal ge-

fchubd ; de Snoet zeer üomp en uitfteekende

heeft, In 't Kieuwenvlies waren vyf of zeven

Beentjes geteld. Voorts is dit Geflagt van dac

der Z-^^haanen, die ook afgezonderde Vingers

nevens de Borftvinnen hebben , onderfcheiden

;

zo door de plaatzing der Buikvinnen , als door-

dien de Vingeren hier niet met Leedjes of Gc-
~: wrichten zyn.

Van deeze Viffchen tekent Linn^eüs drie Scortea,

Soorten aan, waar van de twee ccrfte uit Weft-,

de laatlle uit Ooftindie afkomftigi zyn. De
Heer Gronqvius hadt maar de eerfte Soort,

. die in 't Werk van Seba afgebeeld wordt, naa-

melyk

(i) Vingervifch mtt vyf Vingeren^ die langer r

dan bet Lyf zyn.
^

^rj--^ Zeer ge.

(*) Polynemus digltis quinqiie^ Corpore l6n^\otib(ii. Syfl^

' Nat, X. PoH^iemus ofïiculis filiformibus iitrinquc quincjiW' ad
' pinnas Pe£lorales. Gron. Muf, h n. 74. 1 .

1. Deel. Vlli. Stuk. S 3
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IV; Zeer weinig overeenkomft fchynen my de

Afdbbu g^üjgre Draadswyze Byhangzels ce hebben mee

^ofdI Vingeren: want dezelven waren, in het Voor-

SXUK. werp dat de Heer Gronoviüs befchryfc, geen

twaalfde Duims dik en de twee middelften eens

zo lang als 't Lyf ; de bovenden maar weinig

korter , de onderfte allerkleinft. Indien de

langte van den Vifch maar agt Duimen was

,

CD die van 't langde Byhangzel nog minder dan

vyftien Duimen , gelyk in 't Werk van Seba

aangetekend wordt , zou het niet volkomen de

dubbelde langte fchynen te hebben. Gemelde

Heer vondt , door naauwkeurige Afmeecing , de

langte , van de Snoet tot aan het end van de

Staart, tiecdhalf Duim en tot aan het uiterfte

van het langfte of derde Byhangzel één Voet,

vyf en een vierde Duims.

t\, Lxvi. *t Schynt dat , tot nog toe , weinig Voorwer-

pen van dceze Soort in Europa bekend zyn:

want de Heer Gronoviüs hadt het zyne op de

'

Verkooping van Seba*s Kabinetten gekogt.

Hetzelve heeft, zo zyn Ed. meldt, den Kop

en \ Lyf hooger dan breed ; den Kop niec

groot , de Snoet florap ; zeer kleine Tandjes

in de Kaaken > het Gehemelte en de Keel ; de

Tong glad. DeOogen zyn raiddelmaatig , rond,

aan de zyden van den Kop , ver van elkander

af^ digt aan den Bek geplaatft : de Neusgaten

groot , en de Kieuwen . Openingen taamelyk

wyd: de Zydftreep krom, de Buik fmal en plat.

In de voorfte Rugvin heeft hy 7^ in de agterfte

lê
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16 Bcencjes geteld, zynde van dceze laatften

hec eerfte of voorfte, en de anderen sitcmaal

Doornagtig fcherp. De Borftvinnen hadden i6

wcerlooze of flappe Beentjes ^ de Buikvinnen

waar van één; de Aarsvin 30 en daar van

twee gedoomd ; de Staarc die groot, breed en

zeer gegaffeld is 5 17 van taamelyke langce.

De Schubben zyn in die Vifcbje niet zeer

groot, wie buigzaam en dun, van agtcren een

weinig getand en derhalven ruuw op 'c gevoel;

ligc afvallende. De Kleur is , aan de Zyden

en Buik, Zilveragtig; op de Rug roodagtig en

die van alle Vinnen wit. Aangaande het gebruik

of Eigenfchappen is niets bekend.

IV.

Afdeel.

XLIIL
Hoofd-
STUK.

(2) Vingervijcb met zeven Vingeren ^ de Staart i^-

OnverdeeLd. Virgmiaan-

Dit Voorwerp, waar van de Heer Linnjeus

de Tellingen opgeeft
,
fchynt uit Virginie af-

komftig te zyn^ Het heeft in het Kieuwen*

Vlies 7 Scraalcn, gelyk ook in de voorfle Rug^

vin , en 13 in de agtcrfte, waar van één fcherp:

in de Borftvinnen ieder 15, in de Buikvinnen 6

cn één daarvan; in de Aarsvin 16 en twee ge*

doornd ; in de Staartvin 15 Straalen, De
Kieuwendckzelen zyn Zaagswyze getand. De
cerfte Straal van de voorftc Rugvin is de al*

crkortfte ; de Staartvin breed en fpits.

(3)

C2) Polynemus digitis fcptcin, Cauda integra. SyJ^*Nai,Xm
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A C3) yingemfch met zeven Fingeren y de Smarè
Afdeel»

XLIII. S^™'^^-

Hoofd-
'sTüK, Een Qoftindirdi Vifchje, geheel Orj^nje. of

1^^- Goud-Kleur , dat van den vermaarden üdwakd^
P:^aciys- m zyn Werk over de Vogelen , om de aar-

tigiieid is ai^gebeeldj wordt ah cep.derde 'poor?

^ tot dit Gcflagt betrokken. Hetzelve yoert by

hemden naam van MoMgo (* j pf J'aradys-

Vifch. Deszrelfs langte is, volgens de Af'beel-

Q ding, die gezegd, wordt in natuurlyke grooite

gemaakt te zyn,, negen Duimen ep de breedte;

twee Duigien. Het is taamelyk rond en dik,

zeer fraay van Geftalce;^ yaft en hard gefcbubd^

met dc Scaart zeer gevorkt of gegaffeld. Het

beeft twee. Rugvictiea en eeii zeer kennelyke

Zydftreep, die krom loopt, digt aan de Rug.

De Vinnen en Staart zyn donkerer dan bet

overige des Lighaams, Onder de Kieuwvinnea

zjn wedcrzyds. zeven Hairagtige Vezels , waur

vao de langfte zestien Duimén, de oyerigei^

allengs verkleinende tot aan dq onderfte, die

maar twee Duimen langte heeft (f).

Als een grpote byzonderheid wordt van Eo-

WARDS aangemerkt , dat dcez,e Vifch twee

ISfcusgaten heeft aan ieder Zyde van den Kop
^

dat

(3) ^olyaemus digitis Jfeptem, Caii^a bifida. Syfi. Ifat,:^,

?aradiie?c ]A£\:is, Edw, Av, zog. T. 208.

NIe? MongQ : gelyk de Heer GroXOVius heeft.

('\) Volgens dc Figuur anderhalf Duim. De Engelfchc en.

I^ze •Düiml^r/vcrfcüilltn zo v^ci niet. \

4 .iUT .
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dat egter, volgens de Afbeelding, maar zeer tv.

Ivleine gaatjes zyn, tuflchen het Oog en de "^^^^^^^

Snoet of Bek geplaatft.

'

XLIV. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geü^gt der Haringen; ivaar

'- in van derzelver onverbeddelyke veelheid in 't

Noorden 5 hunnen Togt herwaards , T^cingjl om^

trent Hitland en aan de Engelfche Kujlen of el-

' ders^ zo door de Nederlanders als Engeljchenen

Franfcben^ de Sweeden enz. als 'Caii de Vaar-»

^"tuigen en Netten daur toe noodig^ bet inzou.

" ten en dus van de HariDgviiTchery 5'die mea

in ons Land de Groote Vifichery noemt y in H
ülgémeen en in 't byzonder y en verder van den

Verfche Haring of Bokking-Vangft , en 't gene

' daar toe behoort ^ omjlandig gefproken ^ nis ook

de Sprot, en Sardynen of Pelfers, de Elft,

dien men de Moeder van den Haring noemt

^

Av.spvis enz. iefchre€ven wordt. -

'£ \T7oord Clupea, dat Plinius gebruikt heeft Naam»

en van afleiding onzeker is: wordt,,

öiettegcnilaande inen c^eent , te. weeten, da,c.

%nze Haringen zo. wel aan de Grieken als

Romeinen onbekend geweeft zyn , .op ditGc

fl;agt toegepaft.De Latynfche naam , jffo/ep, thans

,Z0 gebruikelyk, en buiten twyfel van het

^riekfch Woord 'aa^ ^ dat Zout betekende

,

^fkomftig, vindt men meer voor zekere Pekel

i. Deel, VIII. STukV "\S 5 " " van



IV. van gezoutea Vifch, dan voor een byzonderen
Afdeel. Vifcbgebrmkt(*) . Men fchreef hetzelve Jke

en alleroudft /lUcCy zynde ook Alecula of Al^
HoaFD- ^
«TUK. lecula^ by Columella, gebruikt geweeft voor

een Vifchje tot inzouten bekwaam , waarfchyn-

lyk Sprot of Sardynen. Martialis egter noemt

een byzonderen Vifch met den naam van Ha*

lec (t), en niet onwaarfchynlyk zal dezelve op

deczen of dergelyken gezouten , gclyk de

Griekfchc naam Cbalcis of Chakides , wegens

de Koperagtige Kleur, toepaflclyk zyn op ge-

rookten Haring of Bokkingen , die men in 't

Franfch noemt Hareng for , foré of /auré ; zyn«

de Sor of Soret^ volgens Scaliger, een Got-

hifch Woord > 'tiWelk roodagtig betekent ; gelyk

men ui Herrings in 't Engelfch zegt. 't Woord

Haring , immers , dac wy gebruiken , of eigent-

lyk het Hoogduitfcfac Woord Hesnng of Hae*

ringy is zelfs met een Latynfchen Uitgang by

de Autheurcn in trein gcbragt, gelyk de Itali.

aanen deczen Vifch Annga , Arenga , of Harango

tytelen : een klaar bewys , dat zyn Vaderland

in 't Noorden zy.

Kenmerken. De Kenmerken van dit Geflagt beftaan , be-

halve die van deezcn Rang , in de Knevels der

Bovenkaaken Zaagswyze getand te hebben ; de

Kieuwen inwaards Borftelagtig , het Kieifcr

wenvlies met agt Straalen : den Buik Zaags-^

wy-

{^) Ego facccm primus & alcc. HORAT. Libr. 11. Satyr. IV .V. 7U
|t) portat jaiidcns ancilla paropfidc mbr4

Alec«m
I fed quam piiotinus ill» vo£ec«
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wyze gekield; dc Buikvinnen dikwils met ne. ly^

gen ScraalcB. Hec Lyf is langwerpig , hoogei: ^^^^^t»

dan breed; de Kop ongefchubd , mee zeer klei- t^^^^v
^

,^ t 1
Hoofd.

ne Tanden op de Kaaken, aan het Gehemelte stüKo

en de Toog ; het Kieuwenylies grootendeels

door dc Dekzelen bedekc : bet Lyf met breede

lolTe Schubben , die over elkander leggen ,

hebbende de Rugvin tegen de Buikvinnen over^

die midden cuflchen de Borftvinnen en dc

Aarsvin geplaatft zyn , volgens Gkokoviüs.

Zyn Ed. heeft in dit Geflagt ma^r twee

Soorten, daar hy de gewoone Haringen, Sar-

dynen^Sprotjcn de Elften, toe betrekt: doch

onze Autheur begrypt 'er in tien Soorten , waar

onder vier Europifche, de anderen uitheemfche

VilTchen zyn , als volgt*

(i) Haring die ongevlakt is^ met de Ondeu

kaak langft.

Deeze Soort begrypt de Haringen, die mea

in 't Hoogduitfch Heering , in 't Engelfch Her^

ring , in 't Franfch Hareng of Harang noemt.

De Sweeden geeven 'cr den naam van Silly

dc Deenen dien van Sild aan , doch met eeni-

ge onderfchciding.

In

(t) Clupea immaculata , MaxilU inferiore Jongiorc. SyJ^,

JV^. X. Gen. i6o. Clupea Maxilla iniciiore longiore , Macu,

lis nigris carens, ART. Gen. 7. Syn, 14. Spec. 37. Faun,

Suec. 3 IJ. Gron. Mus, I. n. 21. Clupea Lateribus inmacu*

Jatis. Zooph. Grêtt, Fafc. I. N. 34S. P- iiï» Halec. CiiARt..

p. 122. Harcngus. WlLL. p, 2IS!. B.AJ. p. 103. J0N5T#

Tab. 1. f. i

I.DEEL. VXII. SflrVK.

Harengus^
Haring»
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ivl 99 In Noord-Bothnie , naamelyk , bcgrypt

Afdeel.
^ onder den algeraeenen naam van Streu*

Hoofd
f^i'^g^^^i of Stroomlingen , verfcheiderlcy Vifch

,

«TüK. 3, waar. van de groocfte (N. i)^ dat cigemlyk

vetfcheiden- 5j Zee- Haringen *yn , Sill genoemd worden*

Aan deeze volgt (N. 2 ) de Voorjaars

•5, Stroomling, die de naafte is in grootte,

zynde byzonder vet , met een fcherpeRug

5, docii groote Hom , en
,
dewyl men 'er wei-

55 nig of gecne Wyfjes onder vindt , wordt

jöKncoa 5, deeze wel gelde Haring g^htttn. D^Herfft^

5, Stroomling (N. 3.) is ook zeer vet, doch

3, heeft een breede Rug, met een dikke blaauvv-

5, agtigeHuid gedekt , gelyk alle andere Harin-

gen, en men krygt 'er alleen maar Hom-

5, mcrts van. De SchakeU Stroomling (N, 4.)

5, is wat kleiner en magerer, graauw op de

55 Rüg en knobbelig , hebbende den Buik vol-

5) gepropt met Kuit en Hom. Deeze blyft

„ goed in \ bereiden. Hy komt niet in de In-

5, hammen of Monden der Rivieren , maar houdt

zigop de Banken en Ondiepten aan 't Strand,

5, wordende met een Soort van Tuig, dat men

3, Skmt noemt, gevangen. De iVi^^-Stroom-

ling (N. 5.) is weeker, zagcer, vetter cq

3, kleiner dan de laatflgemelde, hebbende een

.5, grooter Kop , fcherper en dunner Buik, met

5, weinig Hom en Kuit , komende fomtyds

„ zeer klein en ongelykvoor, Zy is ook in de

5, toebereiding; flegter, en, als menze kookt,

3, zyn aanftonds alle de Èoifrgraaten bloot.

„ In-
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Inhammen cn Rivieren komt zy op , worden- iv»

de niet met Schakels maar met Netten gevan- -^p^^eeïi^

„ gen. N. 65 die men Scherpbuik of JWei-Stroom-
^^^J^

5, ling noemt, cn N. 7. de Roodmaag-Stvoom' stuk.

„ ling , behooren tot de Sprot. De vier ecTs-

5, ten maaken de Verfcheidcnheden van den Ha-

„ ring uit, en N. 5. is als een middelfoort

tuÜchen beiden" (*).

De Haring wordt, by fommigen, de Koning Koning dex

der Vijjcben genoemd, van wegen zyne nuttig-
vuichen.

heid voor het Menfchdom miffchien, of liever

om dat hy de Kabeljaauwen , Haaijen en Robben

of Zeehonden , Bruinviflchen ja zelfs de aller-

grootftcn , gelyk de Noordkaapers en Kazilot-

ten, of ook de Walviffchen , voor uit gaat en

als 't ware den weg wyft, doorzyne Heirfchaa-

ren; waar van men wil dat de Hoogduitfche

naam afkomftig zy. „ De grootfle Soort

„ wordt , om die reden , Walvijch-Haring ge-

„ roemd in Noorwegen > alwaar de gemeene

Man , 's daags na Drie Koningen» op alle

5, hooge BergennaarViflchen begint uictezien,

die de Komft der Haringen aankondigen.

„ Eerrt verfchynt de Springer, die agt ofveer-

tien Dagen , fomtyds maar drie of vier Da-

„ gen te vooren , in de grootfte menigte komt,

„ en de Voorlooper is van de groote Walvis-

„ fchcn. De Springers ftellen zig opeen Linie,

5, en

Kng* Slokh, Ferh. You X, p. 109.
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IV. 9) en doorzoeken alle Gronden der Zee , datr

Afdeel. ^-^g vifch ophoadt, om alle andere kleine

Hoofd' " Viffchen te verjaagen ; zo dat de Grond

,

sTüic. 5, daar de Haring Kuit] zal fchieten, t'eenemaal

5,
gezuiverd is, wanneer dezelve, onder de aan*

voericg van groote VValvifTchen, der-

5, waards gedreeven wordt. De Haring kieft

den gewoonen Grond , onder 'c Land , der Sttev

„ genaamd, toe zyne Jaarlykfe Voorctceling.

3, Indien het ongeftuiming Weder is , dat de

„ Haring wegens de holle Zee op dien Grond

5, geen Zaad kan fchieten , maar zulks daar

3, buiten in de Diepte moet doen; (geiyk men

55 aan den Walvifch zien kan , hoe die

35 met de Baaren lege te kampen :) zo volgt

5, daar uit een dubbele fchade; dewyl men be-

5, halve de Haringen, die verlooren gaan, ook

5, eene groote menigte van Kabeljaauwen

,

55 Leng en dergelyken verlieft, die anders ge-

^,
meenlyk kort daar aa aankomen , om te Aa-

3, zen op de Haring-Kuit, doch weg blyven

,

55 indien daarvan niets te vinden is"

Vocdzei of De onverbeeldelyke menigte van Haringen ,

die men in de Noorder Oceaan ontmoet 5 heeft

fommigen doen onderrtellen5 dat dcczc Vifch

alleenlyk van Water leefde ; te meer , dewyl

xelden iets in zyne Rob is, dan een weinig

Slyk of Kuit van Vifch. Evenwel heeft men

de

ILTh.p. 277.



de Byhangzels , die 'er , zestien in getal , aan jv,

het Portier van de Maag zyn, nooit zonder Afdeel.

Chyl gevonden. Neücraktz zag , in de Rob der
^^^J^

Haiingen , dikwils veele kleine Krabbetjes. In stuk*'

de Zomer-Haring vindt men kleine roode

Wormpjes, niet dikker dan een Draad, zyndö

aan de Noorfche Kuft fomtyds in zulk een me-

nigte, dat men 'er in een Kan Waters veele mel-

lioenen van kan fcheppen. Als zig daar veel van

vertooncn, is *t fchadelyk; dewyl de Haring,

met dezelven opgevuld , ligt aan 't rotten flaat.

De Wormen, welken Rondsletiüs befchryft

onder den naam van Zee-Rupfen * , en die op ^ ^, .„

de Kullen vaE Normandie in Vrankryk, in de fie Mer.

Maanden Juny , July en Auguftus , zeer gemeen

zyn, lokken , zo men wil , de Haringen derwaards,

om 'er op te aazen* Hun Leven is, buiten

\ Water , zeer kort ; waar van men in Engeland

e«n Spreekwoord heeft : zo dood als een Haring.

De Heer Anderson merkt de Afgronden onvetbeeu

digt aan den Noordpool aan, als de eigentlyke heldt^i
J^^^^

Woonplaats deezer Viflchen en van verfcheide
^^^«"^

anderen , die met hun den Jaarlykfen Togt

doen door 't Kanaal. Hy verbeeldt zig, dat de

onmectbaare Ys-Schollen, die aldflar gevonden

worden en nooit fmelten , een Wykplaats ver-

fchafFea aan de jonge Haringea , geduurende

hunnen Groey. *t Is zeker dat zy , gelyk de

Kabeljaauwen , Makreel en anderen , de diepte

«ocken , en men weet , uit het Berigt der Wal-

vifchvangeren , dat in de Noordcr Oceaan klei-

ï*>Dx£L. Yxii. STVK> ao
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IV/ ne Iqfekten vallen , die als uit enkele Slym of

Olie beflaan. Ook weet men , dat hec on*

Hoofd» ^^^^ ^^^^ > maar veeleer broeit:

STUK. zo dat die Plaatfen, by voorbeeld om Spits-

bergen , aan de Kuft van Groenland , eu be-

noorden Ysland of beoofien de Noordkaap ia

algemeen , niet onbekwaam gcagt kunnen

worden om die verbaazende Pleirlegers van Ha^

ringen uit te leveren , weiken de Nooren , in

hunne T^al ^ Fifchbergen tytelen. Dus verhaalt

ook Zorgdrager , dat hy grooce Klompen
- van zodanigen Vifch zig , in de Zee , boven 't

Water heeft zien verheften ; invoegen men ^

*er met de Sloep by komende , verfcheidene te

• gelyk aan de Lens kon ïvgen. Omtrent Sr.

Jan 5 getuigt hy , zyn de Inhammen en Banken

,

omftreeks de Noordkaap 5 vervuld met jonge

Vifch , inzonderheid Haringen , waar van hy

de Zee zag krielen. In de Straat van Pent*

land , tuflchen Schotland en de Noordelyke

Eilanden, is, in 't Saizoen, de veelheid van Ha-

ring, die 'er door pafTcert, zo groot, dat men

met reden kan zeggen ,
gelyk , van de Rivier

Thieflc in Hongarie, gezegd^ wordt : éénderde

WatiT en twee derde Vifch (*).

Hunne Met gedagten Autheur zullen wy de Harin-
Keistogt.

eens vergezellen op hunnen Reistogt. Van

Noorden , zegt hy , vertrekt in 't begin des Jaars

een dikke Kolom, waar van een Vleugel zig

Weft^

(*J Tour thro Grsat Britaln^ YOU IV. p. Hi*
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Weftwaards affcheidt, en in Maart op de Kus- iv.

ten van Ysland vervalt , met ongelooflyk tal-
'^^^^^i'»

fyke Schooien. Hier worden zy opgewagt door uoofd^
ontelbaare grooter Viflchen en Zee-Vogelen, stuk.

't welk dit weerlooze gefchubde Vee zig,

even als een Kudde Schaapen , zc digt tegen

elkander aan doet krengen , dat menze van verre

reeds , . aan de bruinheid van de Oppervlakte

der Zee , gewaar wordt. Miffchien ftreeven 'er

wel dit Eiland voorby , naar de Terreneuffche

Banken* Hoe 't ^zy , alle Kreeken , Baaijen ea

inhammen van dit Eiland krielen alsdan van

groote en kleine Vifch. De flinker Vleugel

,

die beter bekend is, gaat Ooftwaards, en volgt

de Kuft van Noorwegen naar *t Zuiden, tot

dat zy zig wederom verdeelt in twee Kolom»

men , waar van de eene de Sond vry en vrank

,

zonder Tol te betaalen , in ftreeft , de andere

Weflwaards naar de Orkadifcne Eilanden en

Hitland ftevent, vindende aldaar, in de ruime

Zee , een merkelyke belemmering door de

Netten der Haringbuizen. Zulke Schooien , die

dezelven ontfnappen, gaan op Schotland aaa

en doen ten deele door de Noordzee en 't Ka«

naai, ten deele by de Wefler-Eilanden om,
door de lerfche Zee, een toer om 't Eiland van

Groot Brittannie. Van deeze vervallen *er ook

veelen op onze Stranden, op die der Ooften.

rykfche Nederlanden en van Vrankryk: eea

gedeelte loopt in de Zuider-Zee, Het over-

I. Deel. VUL Stwk» T fchot ,
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IV fchot , dat niet gevangen wordt, verdwynt,

Afdeel, j^eerende mooglyk weder Noordwaards.

Hoofd*
^^^^ ^^^^^ ^^^^^ toegelegd op

sTüK.' den Vangft der Haringen in diep Water. Die

Haringvis* van Zeeland begonuen , zomen wil^ omtrent
^^^^^

het midden der twaalfde Eeuw ten Haring te

vaarenden deeze Viflchery is, tot aan het begin

. der Zeventiende Eeuw toe , de voornaamite

Handel geweeft van onze Provintiëo, Merke-

lyk nam de Haringvangft in dezelven toe , na

dat Willem Beukelszoon van Biervliet^ in den

Jaare 1386, zyne Landsluiden de regte Kond

om den Haring te zouten en in Tonnen te pak-

ken geleerd hadt. Keizer Karel de V. , in

den Jaare 1556 te Biervliet komende, en het

Graf van dien Vlaming beziende, deedt aan

deszelfs Schimme nog zync Dankbetuiging voor

f eene Uitvinding, welke, zo men voorgaf, des

Keizers Nederlandfche Onderdaanen niet minder

verrykt hadt , dan de Amerikaanfche Goud- en

Zilver -^Mynen die van Spanje. Toen de

Zeeuwen , naderhand , in de Spaanfche en

Franfche Oorlogen van de voorgaande Eeuw,

xneer voordeel in de Kaapvaart en iu die

op de Weftindiën zagen , werdt de Haring,

viflchery ais door hun overgedaan aan de

Hollanders , van welken cenige Steden zig in 't

byzonder daar op hebben toegelegd. Enkhui-

zen heeft, reeds meer dan drie honderd

Jaaren lang, daar in de Vlag gevoerd, en, in

de



PE Haringen.

XLIV.
Hoofd-
stuk,

de voorgaande Eeuw, wel tuffchen vier- en vyf IV.

honderd Buizen te gelyk uitgeruft. Die Stad ^^^^^t,

en de Ryp zyn thans de eenigftén in Holland,

welke van deZuider-Zee Haringfchepen uitzen-

den, en het getal derzelven, dat voor twintig

Jaaren zeftig was, is deezen Zomer niet meet

geweeft dan 40 Buizen en 4 Jaagers, en van de

Ryp 14 Schepen. Van de Maas zyn , den 15

Juny 1764, naar de Neering gezeild io<5 Sche*

pen en 13 Jaagers; naamelyk van Vlaardingen

71 wSchepen en 9 Jaagers; van Maasfluis 14

Schepen en 4 Jaagers ; van Delftshaven 9 , vaa

Rotterdam en Schiedam ieder 6 Schepen. In

dit Jaar waren, van de Maas, 17 Haringfche-

pen en 2 Jaagers meer, dan in 't vóorleedea

Jaar 17635 uitgevaren.

In 't eerrt was de voornaamfle plaats der Vis-

fchery aan de Kuftvan Noorwegen, alwaar meu

jaarlyks een groote menigte Vaartuigen vaa

allerley Natiën zag aankomen op deezea Vangft.

Het Kantoor der Maatfchappye van de Hanze

Steden , te Bergen , was hier door gróotelyks ia

bloey gekomen; doch hetzelve verviel, nuon-

gevaar twee honderd Jaar geleeden : waarfchyn-

lyk om dat men den Haring , by Hitland pas-

feerende , beter van deugd en duurzaamer be-

vonden hadt. Immers, in den Jaare 1620,

werdt door de Hooge Regeering van ons Land

uitdrukkelyk vcrbooden
, eenigen Haring te

vangen binnen de Klippen van Hitland, Ier-

land of Noorw^egen
; dewyl dic ter lQ2:outinge

^
DEEL, vm. STUK, T % ön-



092 Beschryving van
IV. onbekwaam bevonden werdt : noch 'er te koo.

XLIV
* Ingezetenen dier Landen

, op een

HooE D* ^oete van driehonderd Guldens, en aanhaalinge

STUK. van den Vifch.

iiSie Kur''
^^^^ naamelyk, nog hedendaags een aan-

merkelyke Haringviflchery op de Noorfche

Kuil; zo dat zig, in 't Sdfc van Bergen en het

Küordland, veele duizenden van 't Landvolk zo

daar mede als met den Kabeljaauw-Vangft ge-

iieeren ; brengende de Haringen alleen , jaar-

]yks, eenige Tonnen Gouds, te Bergen , Dront*

hem, Stavanger en Chriftiaanzond , in 't Land.

Eenige honderd Schipslaadingen worden daar

van uit Bergen alleen vertierd. In 't Jaar

^752 y by voorbeeld , toen de Viflchery niet

zeer voorfpoedig was geweeft , heeft men,

niettemin, in negen Maanden, van den i Ja-

Duary tot aan den 16 Oktober, van die Stad

afgefcheept meer dan elfduizend LaPcen ; waar

by in 't laatfl: des Jaars nog vcci is gekomen.

Een groote menigte wordt, bovendien, bin-

nenslands gcconfumeerd , alwaar de Boeren naar

den half gezouten Haring, dien zy zuuren Ha*

ring noemen, zeer greetig zyn.

Wel verre , naamelyk , daar van daan

,

dat de Schooien of Heirlegers van Harin-

gen thans op die Kufl verminderd zouden

zyn , gelyk fommigen fchryven ; leert de On.

dervinding, als gezegd is, het tegendeel. On-

meetbaar groote Vifchbergen, die, zo men

vil, wel honderd of tweehonderd Vademen

hoog
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hoog opgeftapeld , en ongelyk breeder zyn , iv,

worden door den grooten Walvifch, dien men A^'^^bu

als den Opper.Jaagermeeftcr aanmerkt en daar-
^^jj!^*

om Haringswal noemt , tot naby Land , en dan stuk,

verder van de Noordkaapers of Springers

binnen de Klippen en Zandbanken gedreeven,

alwaar zy verder vervolgd worden van dc Haai-

jen. Zeehonden en Bruinvi/Tchen , die hun ein-

delyk overlaaten aan de Kabeljaauwen , enz.

Hier door wordt de Vifch , in Ibmmige Inham-

men, dikwils dcrmaate bezet en op elkander

gedrongen , dat menze niet alleen met een

Puds kan opfcheppen; maar dat men 'er naauw#

lyks met een Schuit doorkomen kan, of dat de

Vilch elkander verflikt en uit het Water dringt.

Ook bezetten de Boeren , wel eens , zulk een

Vifchberg met Netten in een Bogt of Inham*

In 't jaar 1748 kogt een Burger van Bergen

dergelyk een ingeflooten Vifchberg by Suanoe^

voor honderd Ryksdaalders en een Ton Bran-

dewyn , haaiende daar van ^ zo men zeide,

tagtig Schuiten vol 't huis ; terwyl 'er miflchica

nog wel eens zo veel geftorven zyn. Eenige

plaatfen kunnen daar door zo befmet worden,

dat de Haring , in drie , vier volgende Jaaren , die

vermydt (*).

„ Wanneer dan de Boeren , uit de aankomfte

5, van de gedagte groote ViflTchen, ook die der

Haringen afneemen, zo komen zy, by dui-

(*) PONTOPPiDANS, als boven, p. 280,

I. DlEL. VIII. STWK, T 3
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IV, zenden", langs de geheele Kufl: ^ inzonderheid

Afdeel, Baaijen en Uithoeken by een ; wee-

Hoofd*
^^"^^ ^^^^ Ondervinding , waar de Gronden

STUK* 5, zyn, daar de Haring zyne Schietplaats ver-

kieft. Men kan , alsdan , menigmaal in de

5,
fpatie van een Myl , twee of driehonderd

^ ^, Viffchers Schuiten tellen , die zig aldaar een

3, Maand en langer ophouden ^ om haarc zo-

genaamde Zetnetten te bezorgen; wa^r van

5, ieder twaalf Vadem lang is en waar van 'er

5, twee by elkander ftaan. Schoon, nu, veele

5, zodanige Netten , ja wel een of anderhalf

honderd, op ééne plaats ftaan, kunnen die

5, nogthans, in weinige Uuren, dermaace met

3, Haringen bezwaard worden, dat zy fomtyds

naar den Grond zinken en met groote moeite

moeten worden uitgehaald. Men krygt fom-

^, wylen , door ecne Uitzetting deezer Netten

,

van vier- tot vyf-duizend groote Haringen,

5, die alle , aan de Kieuwendekzels , in de Maa^

zen hangen blyven.

voorjaars- „ Tegen 't Voorjaar, of in de Vaften, komt
Raung,

kleiner Soort , die men Straak-Sild of

5, Gaate'SilduoQmt : welke Haringen op gely-

„ ke manier in uitgezette Netten , die egter

5, digter van Maazen zyn, of ook met Sleep

-

,1 netten gevangen worden. Dit Want , ge-

j, naamd KaJle^Nood^ is een anderszins overal

gewoon Vifchnet, dat niet uitgezet maar uit-

>, geworpen en voortgetrokken wordt, Deeze

5, klei-
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5, kleine Haringen gaan verder Landwaards en IV,

3, in de Baaijen , neemende met zig een gedeelte ^^^^el.

5, der voorgemelde groote Haringen; die zig f^l^"
5, anders, zonder dit Gezelfchap , niet gaarne stuic*

5, zo ver vyaageo. Hier in gebeurt het fom*

„ ty ds , en wel niet zelden, dat iemand zo geluk-

5, kig is ,van , in één Werp , veele honderd Ton-

nen meer , dan hy bergen kan , te bekomen.

3, 't Is naauwlyks geloofbaar voor de Buicen-

5,
landers, en ik zou het niet durven fchryven,

5, indien ik niet geheel Bergen toe getuige had

;

^, dat met een eenig Uitwerps-Net , hier in

5, Sundfiordj zo veele Haringen gevangen zyn,

„ dat men 'er honderd , (eenigen zeggen hon»

„ derdvyftig,) Pinken of Viflchers - Schuiten

i

„ ieder tegen honderd Ton gerekend, mede

„ gevuld , en dus ten minfte tienduizend Ton-

5, nen in ééneTrek gekreegen heeft.

In 't laatfl: van den Zomer en tegen den zomer Ha*

Herffl: , komt een andere Soort van Haring

5, uit Zee, die men noemt Sommer-Sild of Zö-

„ mer- Haring , en deeze wordt van de Stèu.-

„ :"en , Bruinviflchen en kleine Walviflcbeni

„ cnder het ^Land gedreeven. Men verdeeltze

5, wederom in kleine en dunne , die Boeren^

„ Ched genoemd worden , cn groocere , die de

^„ vetften en dikften en daarom Koopmans Ga^

„ diag zyn. Als deeze laatften , wegens hun-

5^ ne veelheid, niet een Etmaal over moeften

y leggen blyven , maar onmiddclyk ingezouten

I. drïl. viii. stuk. T 4 ^, en



apö Beschryving van

IV. „ en in Tonnen van Eikenhout gepakt wer.
Afdeel»

. ry^^^^ je Tonnen van Vuuren Hout
XLIV
Hoofd- ^9 geeven 'er een Byfmaak aan

:
) zouden zy

STUK. 5, volkomen even zo goed zyn als de genen die

,5 ons van de Hollanders , onder den naam van

„ Vlaanafche Haringen, verkogt, en flegts te-

genover ons, aan de Kuften van Schotland,

„ gevangen worden ; zynde , buiten twyfel

,

van eenerley Soort als de onzen, In de

55 Noordlandfche Voogdyën wordt deeze zelfde

„ vette Zomer-Haring om St. Michiel, en ver-

35 volgens , zeer fchoon , op de Hollandfche ma-

nier, des nagts, met Dryfnetten, gevangen ,

5, die van twee Booten gevoerd worden > wel-

ke het Net tuffchen beiden hebben , cn uit

5, de Openingen der Inhammen t' Zeewaards

,

,5 geheel zagt, daar mede voortroeijen. Hier

„ toe worden aldaar veele honderd Booten

3, gebruikt , en wanneer deeze Haringen zo

5, aanftonds ingezouten werden , als menze ui:

het Net genomen hadt, zouden zy^in deugl

5, en fmaak , voor geen anderen wykcn. Ja

„ deeze Noordlandfche Haring is zo vet , dac

als men ze in warme Bry legt , om die fm^a-

^1 kelyker te maaken , zy allengs verfm^lt,

55 zo dat 'er flegts de Graateo van ovcr>Iy-

„ ven ().

Te Hamburg is een Genootfchap van KDop-

\ lieden, dat den naam voert van de Maatfchap.

Pf

PONToppiDANS als boren p. 275*
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py van Scandinavië , waar door weleer een IV^

groote Handel gedreeven werdc in de Noord- -^^^eel.

fche Haring. Deeze Maacfchappy beftaat nog '^^^^^^

heden ; zy heeft haaren Deken en Oudften , die stuk*

haar beftuureu , haare gezwooren Pakkers ea ^^^^^

Prifeerders of Prysmeefters ; dryvende thans

ook dien Handel , doch ruim zo veel in de Hol-

landfche Haring, welke de befte en duurzaam-

fte is , en daarom meeft gezogt by alle Na-

tiën.

. Onze Haringviflchery , dan , om van dezelve HaringviV
ichery aan

nu te fpreeken ,
gefchiedt in de eerfte plaats en en om-

voornaamelyk omtrent Hitland, Fairhill en Boe- en^aJooft"^

kenefs , dat is beooften de Orkadifche Eilanden
G^oot^.srit-

cn het Noord.end van Schotland. Hier Vifcht ^^^^^»

men van St. Jan, dat is den 24 Jun y ; voor wel-

ken Dag het niet geoorlofd is de Netten uit te

werpen ; tot den 25 July. V oorts wordt omtrent

den Uithoek , dien men Boekenefs of Buchan*

nefs noemt , van St, Jakob tot aan Kruisver-

heffing , dat is den 14 September , gevifcht;

volgende den Haring allengs tot in 't Diep Wa-
ter , beooften Yarmouth , tegenover en om«

trent twintig Mylen beweften Teffel , alwaar

de Viffchery duuren kan tot het end des Jaars,

De Vaartuigen , die men 'er toe gebruikt , heb-

ben den naam van Buizen of Haringbuizen , en

zyn doorgaans van 25 tot 30 Laften groot.

Deeze Haringvaart draagt van ouds , en wel

te regt, den naam van de Groote ViJJthery^ ia

onderfcheiding van de Kleine, die op de Zand-

I. DïiL. vin. STufc. T 5 baa*



Beschryving van

IV. banken aan de Kufl: of aan 't Strand, om de
Afdeel, Eilanden en in de Zuiderzee gefchiedt (*). E-

Hoofd
fchynt men , toen de Walvifch-Vangd

STUK. zeerjn bloey was , 'er dien naam insgelyks aan

toege.eigend te hebben ; wanc in een Plakkaat

van den jaare 1691 wordt gefproken van de

Groote en Kleine VilTchery , en het uitloopen

van Haringfchepen (f). Veele Keuren zyn,

door de Hooge Overigheid onzes Lands , zo

tot behoud en verbetering , als tot bevoordee-

ling van de Haringviffchery gemaakt : waar on-

der het Gebod, dat de yle^ Kiiitziekey Melh^

zieke i
Nagtjchamele ^ Stank* en Want - Haring 9

van den vollen en zoeten, zuiver, afgezonderd

moet worden. De ledige Haringtonnen moe-

ten , voor dat men ze t' Schepe doet , door

Keurmeefters bezigtigd en gebrandmerkt wor-

den ; mids van zuiver en goed Eiken-Hout be-

hoorlyk gemaakt zynde en wel voorzien van

Hoepels. Wegens din branden der Tonnen

draagt de Haring , die men na St. Jakob vangt,

den naam van Jakohi , Bartholoméi en Kruis

Brand'Haring. Deeze wordt met fyn gezoo-

den , de andere , die men tuffchen St. Jan

en St. Jakob vangt , met grof gekeurd Zout

gezouten , en denzeiven noemt men, deswegens,

Grofzouten Haring. Die men na St. Jans Dag
vangt moet ten niinfte tien Dagen op zyn eer.

ftea

C^) zie *t voorgaande VIL Stuk, bladz. isj.

(t) Zie Grm FUkk^ath. IV, Deel, bladz. 237.
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üen Pekel gelegen hebben, voor dat het vry IV.

ftaac hem hier te Lande uit te venten. Afdeel,

Daar vertrekken ,|met onze Haring-Vloot, al-
^oofd-

toos eenige Schepen, die men Ventjaagers of stuk,

enkel Jaagers noemt ; zynde ligt bezeilde Vaar- ventjatgery.

tuigen. Deeze neemen van den eerftgevangea

Haring aanftonds een Laading in , die zy , zo

dra het mooglyk is, in Holland brengen: al*

waar dan doorgaans een hooge Prys daar voor

betaald wordt. Op de Ventjaagcry zyn ook

Wetten gefield, waaronder, dat zy geen Ha»

ring mogten overneemen , dan van Ingezetenen

onzes Lands en dien ook nergens uitflyten daa

'hier te Lande : doch by tyd en wylen wordt

dezelve voor een Jaar, gedeeltelyk, van dit

Verbod ontheven ; 't welk dan ook gelegenheid

geeft, om den nieuwen Haring zo wel teHam-

burg en Bremen te brengen , ak in onze Pro-

vintiën , alwaar de Ton van den Haring , dien

de eerfte Jaager iin heeft, wel eenige honderd

Guldens komt te gelden. In den Jaare 1758

nam men een Befluit , dat ,de Ventjaagery ge.

fchieden zou voor algemeene Rekening der

Geintereffeerden in de Haringvangft , zo wel

van delMaas-Steden als van hec Noorder-Kwar-
'

tier (). In dit Jaar werdt zo veel Gelds met

die Viffehery verboren, dat men in 't volgen»

de Jaar wel dertig Schepen uit Holland minder

\iiczondt, dan in 't gemelde Jaar 1758 , wan-

neer

{*) *NederL Jsurh. Deccmb, i75S| bladz.
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XLIV.
Hoofd
STUK.

IV. neer 'er 193 op de^Neeriog uit geweefl: waren;

Afdeel, j^j. omtrent met het tegenwoordige getal over-

eenkomt (). De Sociëteit van Vlilfingen , die

op zich zelf ten Haring gevaren hadt , is , we-

gens de groote verliezen, welken zy t* elkens

leedt, in den beginne des Jaars 1757 van el-

kander gefcheiden en vernietigd: doch in plaats

van dien begunftigden de Heeren , Staaten van

die Provincie , de nieuw opgeregce Viffchery

van de Heerlykheit Burcht met aanzienlykc

Voorrechten : zo dat dezelve alleen 9 in den

jaare 1758, vyf Buizen tot den Kabeljaauw-

en Haringvangft in Zee gehad heeft (f)*

piakkaaten De Staaten Generaal hebben^, van tyd tot tyd,

deeifngTan hunue zorgvuldlghcid aangewend tot bevoor*

vaartf
^^"^ deeling van de Groote Viffchery en Haringvaart;

om dezelve, als de Hoofdneering en een derprin*

cipaaljte Mynen van ons Gemeenc Beft [gcweeft]

zynde , waar door nog veele duizenden Huisge-

zinnen zig geneeren , en een menigte Hand-

werkslieden hun beftaan hebben , in wezen te

houden. Derhalve werdt , behalve den Vry-

dom van alle Belaftingen op de Proviand der

Schepen van de Groote Viffchery, en van de

Inkomende Regten en van het Laftgeld op

den Haring, dezelve, in den jaare 1750 5 met

overleg van den Prins Erfftadhouder, voor drie

Jaaren ontheven van de Regten qp het Uitgaan

of

(*) zie bladzyde 291. hier voor.

(Y) NednLfiJa^rb. December 175^. blads. iz€s>»
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of vervoeren buitenslands , daar op gefteld ge- IV.

weeft C). Deeze Ontheffing wordt, telkens,
^^^^eu

XLIV
om de drie Jaaren , geprolongeerd. Volgens het hoofd-
Kommercie-Traétaat met de Kroon van Vrank- stuk»

ryk werdt de Nederlandfche Haring, met hier

te Lande gerafineerd Zout ingelegd , vry ia*

gebragt in dat Ryk, en naderhand is deeze Vry-

dom herfteld geworden (f) : doch op het Ver-

toog van den Franfchen Ambaffadeur, dat het

noodig ware zorg te draagen, dat de Neder-

landfche Haring niet met dien van de Engel-

fche Viflcherye vermengd werde ; hebben hun-

ne Hoogmogenden , in den jaare 1759 5 een

Plakkaat uitgegeven , welk alle vervalfching

van den Hollandfchen , met Eogelfchen , Schoc-

fchen , Noorfchen of anderen vreemden Haring,

om denzelven , dus vervalfcht , voor Haring

van de Groote Viffchery deezer Landen te ver-

koopen of buitenlands te verzenden en te fly-

ten, fcherpelyk verbiedt, op de Verbeurte van

dien zelfden Haring, en eene Boete van drie«

duizend Guldens voor ieder Ton (|).

Billyk zou iemand zig verwonderen , wat de Haring-

reden zy , die den Hollandfchen Pekelharing EnglffcheL

zodanig boven den Engelfchen en Schotfchen doec

uitmunten : daar de laatftgemelde Natiën niet

alleen veel digter by huis zyn , maar ook in de

zelf*

() Nederl, Jnarb, Mey 1750. bladz. 707.

(t) De zelfde Aug. 1758. bladz. 8it,

(i) Dc icifdc July i7;p. bladz. 740.
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IV. zelfde Wateren viffchen als de onzen. Dit
Afdeel, yerfchil moet dan voornaamlyk plaats hebben
XLIV. manier van toemaaken of Kaakcn , ^elyk

Hoofd- . , , , ,

STUK. nien 't noemt; waar in mooglyk de andere Na-

tiën niet genoegzaam zorgvuldig zyn : want men

heeft reeds aan de Weftzyde van Engeland, by

Leverpool , begonnen den Haring in te leggen

op de wyze van ons Volk, naamelyk met ver-

dubbeld of in Zeewater gekookt , dat is Zout

op Zout 5 gelyk hetzelve genoemd wordt. En

waarom zouden de Engelfchen ook zo wel het

Portugeefche of St. Ubes Zout niet bekomen

kunnen, als de Nederlanders. Aan de Oofl-

' zyde van Engeland en Schotland , te Yarmouth

en Dumbar , egter 5 fchynt men 'er nog zo veel

werk niet van te maaken , als aan de Weftzyde,

alwaar de Glasgowfche Haring , gelyk die van

Leverpool , bykans met den Hollandfchen in

deugd gelyk gefteld wordt : zynde van Glasgow,

in ééne Zomer , wel zes-en-dertigduizend Ton-

Den Pekelharing naar Vrankryk uitgevoerd.

Aan de Ooftkuft , immers , niet alleen , maar

ook aan de Weft-Kuft van Schotland, is in *t

Saizoen overvloed van Haring , die omtrent de

Weftcr-Eilanden gezegd wordt de befte en vet-

flcdoch niet zo groot te vallen als in de Noord*

zee. Hier zou dan een keurlyke gelegenheid

voor die Natie zyn , om de HaringvilTchery als

op haar eigen bodem werkftellig te maaken.

Koning Karel de L begreep die ook zo wel

,

dat hy, in gemeenfchap met eenige Kooplieden,

Ma.
'
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Magazynen deedt opflaan op eenigen dier Ei- IV.

landen : doch , fchoon dit Ontwerp onder Ka- Afdeel.

REL den IL vernieuwd werdt, en eenigen tyd *^p^;

uitgevoerd ; is het doch , gelyk anderen van stuk.

dien aart, vervallen. Alleenlyk zyn de Inge-

zetenen der Wefter-Eilanden daar door bedree-

vencr geworden in het behandelen van den

Haring, die in de Baaijen [en Kreeken, aan de

Ooft- en Weftzyde van Schotland , by wylen

niet minder overvloedig is , dan wy van de

Noorfche Kuften gemeld hebben

Na 't eïndigeB van den voorgaande Oorlog Groot-Brit-

werdt het Ontwerp, om eene Groot.Brittan- Haring - Vis-

nifche Haringviflchery op te regten , dat onder

Koning Willem den IIL was ter baan ge-

bragt, weder levendig, en vondt zo veel in.

gang, dat het Parlement, in 't Jaar 1750, eea

Befluit nam tot de inftelling van eene Vrye

Britfche Vijjchery
, zogenaamd ; welke ftrekken

zou eer bevorck^ringe van den Haring, en Ka-

beljaauw'VanglT:. Deeze werdt door den Ko-

ning tot een Corporatie gemaakt, en men heeft

niets verzuimd , wat dienen kon om dezelve

aan te moedigen, en dus onze Natie, ^are 't

mooglyk,daar uit te helpen; 't welk egter tot

nog toe niet gelukt is en waarfchynlyk, niet

ligt gelukken zal. Een kleine rampfpoed in

den Jaare 1754, deedt den moed geheel ver-

flaau-

(*} zie blad7, 2^3, hier voor.

li Deel. VIII. Stuk,
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IV, flaauweti , en federc heeft de Oorlog gelegen-

Afdeel. gegeven , om de Schepen toe andere Oog-

Hoorn ^^^^^^9 voordeeliger waren te bezigen.

STUK. Van de Engelfchen wordt evenwel, zo wel

als van de Schotten, geduurig, nu nader dan

vérder van hunne Kuften , gevifchc ; inzonder-

I

heid voor Yarmouth en daar omftreeks. Ik zal

hier een denkbeeld geeven hoe die VilTchery

door hun gefchiede De befte tyd daar

toe, aan de Kuften van SufFoIk en Norfolk,

dat is vlak tegen het Hollandfche Strand over

,

wordt gerekend te zyn van 't midden vanSep-

tember tot dat van Oktober. De Netten , die

zy gebruiken , zyn ongevaar twee en een half

Vadem breed of hoog, en lang twintig Ellen,

zonder Zak. Men voegt daar van , zo veel

noodig is , aan malkander , om de breedte van eea

geheele Engelfche Myl of daar omtrent te be-

flaan. Aan die Touwen, welke boven aan de

Netten zyn , en door de Kurken heen loopen,

maakt men , in 't midden en aan ieder end,

een dikker en fterker Touw vaft , dat- over

alle de Netten zig uitftrekt, Wallop genamid;

cm de Netten in Stormagtig Weer te bewaa-

ren ^ en te ftevigen in 't ophaalen van een

groote veelheid Vifch. Aan 't overvliegen der

Meeuwen en andere Zee Vogelen ontdekt

men , waar de meefte Haringen zyn ; die nu

te*
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légén dan voor Stroom , cn fomtyds ook wel IV.

dwars met den Stroom zwemmen. In 't uit-
Afe>eel.

ietten der Netten doec men zulks gemeenlyk ^^q^*^
dwars-Strooms cn haaltze voor-Stroöm op. Ah stuks

een Vaartuig geladen is, zeik het naar de Wal

óm zig te ontlaftcn , en komt dan weder op dé

Neering , gelyk onze Buizen doen.

Deeze Viflchery gefchiedt grootendeels En^eifdie

bm den Engelfchen Bokking te vervaardigen > ^^^^^^s»

die 5 gelyk mejn weet , zó uitmuntende is en ia

izulk een menigte door geheel Europa vertierd

tvordt. De Vaartuigen komen tot dien einde §

tegen den tyd der Viflchery , van 't Zuiden ea

Noorden te Yarmouth by een ; \ welk 'er eeü

Haring*Kermis maakt. Van 't Noorden komea

ópen Booten 5 die drie Löften , ieder Lafl

van tien Tonnen en ieder Ton van duizend

Haringen , aan de Wal brengen , ontlallende zig

aan de Zeezydc van het Vlek : terwyl de Bar-

ken 5 die van *t Zuiden komen , wel tien Laftca

kunnen laaden, zeilende daar mede de Rivier

op. Zy werpen in een Ton , daar een geheel

of ten minfte een half Laft Haringen in kan,

na dat 'er een genoegzaamc veelheid Zouts iti

gedaan is, op eens vyfhonderd Haringen, die

zy, met een Schop , een cn andermaal omkeeren,

doende

(*) Ik zeg grmêndeels
^ dewyl 'er verzekerd wordt

g

dat thans jasirlyks , van Yarmouth , wei 50,000 Tonnen Ha«

ling, naar Spanje en Portugal , doch meeft naur Italië, wof
den uitgevoerd. In de voorgaande Eeuw was de Bokkea-
Nccring aldaar de voornaainftc.

I.DEEL» VULSTUK, ^
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IV. doende 'er geduurig nieuw Zout by, en wer
Afdeel, p^nde 'cr t' elkens een gclykc veelheid Ha-
XLIV. '

j^j. j^gj. Y^j- gevuld zy. De onder-
Hoofd- ^ '

, , ^ ^
STUK. fte B]aringen, door 't Zout reeds ftyf gewor-

den ,
vermengen zig , onder 't roeren , niet

met de bovenften , die men inzout* Na eea

vcrblyf van zestien of op 't hoogft vierentwin-

tig Uurcn in 't Zout , worden de Haringen uic

het Vat genomen , en in Korven gelegd , die zo

yl zyn. dat de Vuiligheid en Schubben zelfs ^

als men den Vifch met Water begiet en af-

fpoelt , zeer gemakkelyk worden doorgelaten.

Men fteekt de Haringen dus aan Speetjes ^ die

men op Raamen en decze aan Latten ophangt

in zekere Huizen daar toe gefchikt, alwaarze

gelyk in de Bokkingrookeryën hier te Lande

worden gerookt. De genen die men in Enge-

land, Vrankryk of Holland confumeert , zyn

in een Maand gereed , doch , die men door de

Straat wil verzenden , moeten zes Weeken ge-

rookt worden.

Hoihndfchö Gelyk de Franfchen zelf, in tyd van Vrede,
Boxciung.

fy^^Y^^ yoor Yarmouth en zelfs by Hitland

viflchen (*) ; zo hebben wy ook t' huis onze

ei-

In den jaare 17; i zouden op de hoogte van yarmouth

gtvifcht hebben 323 Franfche Haiingbuizen, elk vanomtrenc

honderd Tonnen Laading , benevens 200 Hollandfche Buizen

en omtrent honderdtwintig Scheyeningfe Pinken. Toen was
de Invoer van onzen Haring in Vrankryk verboden. In 't

jaar 1755 waren op de Neering ism Kolhndfche , 30 EngeL
fche , 6 Franfche en één Swecdfch Vaartuig ; wordende de

HoUandfche Vloot bemand gerekend met ztQó Man. £ur9f^



öeHarinoen* gof

éigen Viflcheryën tot hec Bereiden van Bokking iv^

öf gerookten Hw^ring. Aan onze Stranden im- Afderi^

mers niet alleen , maar ook in de Zuiderzee» ^^l^
wordt jaarlyks een menigte van Haring gevan- s^tvtu

gen, die men dan of verfch , of een weinig

gezouten en gedroogd , onder den naam van

Y* Bokking, of als Staaten-Bokkingen volkomen

toebereid en duurzaam vertiert; zynde daar vaii

veel trek naar Hamburg en Breemen, of ook

elders. In de jaaren 1751 en 1752 maakten de

Geinterefleerden van de ViflTchery der Zeedor-

pen, aan den Zydkant van Holland; Katwyk,

Noordwyk, Scheveningen en Zandvoort, mer-

kelyke bew^ceging, door hunne Vcrzoekfchrif-

ten aan de Hooge Overigheid 5 om Vrydom te

mogen hebben tot het Kaaken en in Tonnen

leggen of inzouten van den door hun gevangen

Haring; zynde een Requefl: daar omtrent, door

hun y aan den Prins Erfftadhouder ingeleverd

;

doch de Heeren Gedeputeerden tot de Groote

Viflchery en Haringvaart beflooten , uit aanmer-

king dat zulks tot nadeel van den Lande (trek-

ken zou 5 dit Verzoek van de hand te wyzen

:

waar op die van den Zydkant zig gewend heb-

ben tot wylen haare Koninglyke Hoogheid , be-

wecrende het tegendeel c*).

Met deeze Viflchery gaat bet , zo wel als verfchc»

met die in Diep Water, zeer ongelyk, en de van'^^lo

voor-

f^) Zie NeJerl, Jaarhoeksn, van J75i. bladz» 9, 4?^
^
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IV. voorfpoed van dc eene hangt geenszins af van
Afdeel,

j^j. andere* Een menigte Pinken van ge^

^P^* melde Zee-Dorpen , haaien hunnen Haring^

'%TVK. ten dien einde, in 't Najaar van voorYarmouths

vervolgens , en tot diep in 't Voorjaar , heeft dc

Viffchery in de Zuiderzee plaats , alwaar in 'c

jaar 1758 zo veel Haring gevangen v^erdt,

dat niemand wift van dergelyken overvloed.

Den I April werdt het Tal , dat is tweehon-

derd Stuks Haringen , te Hoorn ^verkogt voor

vier Duiten j en te Monnikendam hadt men voor

honderd Tal niet meer dan twaalf en een halve

Stuiver gemaakt , ja zelfs naderhand d'.m Vifch

IQ 't geheel niet flyten kunnen (*). Geen Ha-

ring , die in de Zuiderzée gevangen wordt ^

mogen dc VilTchcrs op Zee verkoopen ver-

ruilen 5 vereeren , noch in andere Schepen of

Schuiten overdoen; maar moeten denzeiven in

een der beflooten Steden van Holland of Wefl-

friesland tot den Afflag brengen, op de Ver^

beurte van hunne Schuiten en Netten, en eene

Boete van honderd Guldens ; zynde egter de

Viflchers van de Helder en TelTel , of van

de Stranden aan de Noordzee, daar van uitgc-^

zonderd (t)o Evenwel is het VilTchen aan ec-

nigc Viffchers in Kompagnie , op de Zuiderzee^

onder zekere bepaaling toegeftaan (|). Van

dee-

NederL Jd/oh. 17^8. April. bl. 402*

ff) Pe zelfde, Juny 175^, bladz. 455»

(ij 0C zelfde, Me^ i bladz. 340.
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deezen Haring wordt zeer yecl, om verfch als iv^

Sreur of Braad-Haring te gebruiken, indcSte- ^^^^^^^

den van onze Provincie gefleecen,
Hoofö#

Andere Natiën laten ook niet na, voor hunne stuk.

Deur te Viffchen. Aan de Zuidkufl: van de

Ooftzee heeft men in \ Voorjaar zo wel daar

toe gelegenheid, als aan de Kuften van Vlaan«

deren bezuiden , en die van Jutland benoorden

ons» Op de Kuften van Sleeswyk en Holftein

vangt men 'er veel , die zeer goed van Smaak

zyn, zo wel als die van Straalzond; aan wel-

ken die van Roftok , dan de Wismarfche volgen,

en eindelyk de Lubekfche, die, wegeos de

fchraalheid van de Kuft , de geringften zyn.

Men vangt aan de Pruiflifchc Kufl: , en omftreeks

Dantzik, zeer magere Haringen, die niet dan

om tot Bokkingen tc rooken gebruikt worded,

of om verfch te eeten.

Kortelyk zullen wy nog fpreeken van de aan- Haringvangft

merkelyke Viflchery van Haringen , die 'er plaats mTche^cdf

heeft aan dien Inham van de Ooftzee, welke ^^Jj/^"^^"

de Bothnifche Golf of Bodden-Zee geheten

worde. Men vindt aldaar die Verfcheidenhe-

den , waar van hier voor gemeld is () ; doch

dezelve onthouden zig in diep Water, weshal-

ven de VifTchers van de Ooft-Bothnifche zyde,

daar veel Ondiepten zyn, een groot end wegs

van Land moeten vaaren , om ter plaatfe te ko-

men , waar de Haring uit de Diepte naar het

droo^

(*) Zie bladz. 284.

I.PREL. Vm.STUi^. V^3
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IV. droogere opftygt ; aan de Weflzyde , in tegen-

Afdeel, ^^^i ^ Iqq^^ Diepte tot aan den Oever , en

Hqofd'
^^^^^^ dezelve ook tot de VilTchery bekwaa*

STUK. mcï. Omirent liet midden , by Hernofand , is

wederom beter Vangft dan Zuidelyker of Noor-

delyker aan de Wcft-Kuft , daar het Strand

droogcr loopt. Evenwel onthoudt de Haring

zig cigentlyk niet in Diepte noch in Ondiepte

maar aan de kant der Zandbanken , of pp
plaatfen aan den Oever daar een egaale Diepte

is ; als ook aan uitdeekende hoeken Lands,

Alle dis plaatfen zyn van 4, 5, 10, 15 tot 18

en 20 Vademen , zelden dieper. Ook verza-

melt de Vifch zig in Zee-Engten en Bogten ^

inzonderheid aan den Mond van Rivieren eq

Beeken , daar de Viflchers ook wel hunne Nct^

ten uitwerpen.3 *

VoorttceUng* ^e Loop der Haringen , naar de Ondiepten

toe ^ is buiten twyfel hier , zo wel als aan de

Kuft van Noorwegen , tot de Voortteeling,

Zo menigmaal, naamelyk, de Vifch in menigte

naar Land komt zwemmen , bevindt men zyne

Kuit en Hora lofier, doch, zo 'er weinig ko-

men, dan zyn die hard. Als een Storm dea

Haring van Land houdt, zo wordt, door het

fchieten , dikwils de geheele Zee troebel ea

witagtig gemaakt. Anders doet hy l;et aan Land,

cn dan wordt men het volgende gewaar.

„ De Haring nadert den Oey^r, dikwils, tot

„ op een agtfle van een iMyl , by groote Schoo-

Icn ; wanneer dan zo wel de fjommers als

9> 4q

/
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99

99

99

3, de Kuiters Zaad fchieten. Deeze Schooien

3, komen , nu cn dan > tot aan het end des

3, Zomers , aan : zy beftaan altoos uit veel

,5 meer Wyfjes dan Mannetjes : zy dringen

zig (lerk te famen naar't Land toe; flaan cn

beweegen de Staarten tegen elkander , en

maaken zo veel gewelds, dat 'er de Schub.

55 ben afgaan en op 't Water dryven ; waar

„ nevens zy als kleine Lugtbellen uitgeeven,

,5 die tot aan de Oppervlakte des Waters fly-

5, gen 5 en een fterke onaangenaame Reuk ver.

5, fpreiden , welke naar die van een geilen Bok

5, zweemt en zeer duidelyk te befpeuren is.

5, Op dien zelfden tyd fchuuwen zy geene van

„ de Werktuigen, die men omze te vangen

3, gebruikt 5 maar dringen 'er^ als om ftryd,

op toe cn tegen aan.

5, In een oogenblik tyds , by of na den Op-

gang der Zon, des morgens, maakt de Ha-

5, ring ,met zyne Hom en Kuit te famen, het

Water graauwagtig wit, tot eenigen aflland

„ naar de Diepte. Dan begeeft hy zig naar

3, Zee , doch houdt zig op de plaats , daar

Stroomen byLandhoeken famenkomen , door

welken hy zig voortdringt, maakende al vaft

het Water troebel , tot dat hy geheel fchraal

en ontledigd t' Zeewaards keert, komende

dien Zomer weinig wederom. De Kuit is

glanzig , met een taay Vogt omgeven , door

middel van hetwelke zy aan Paaien , Stecnen,

Netten, cn wat dies meer is, aanhangt; zo

LPiEJL. VIIL5TÜK. V 4 dat

99

99

99

9)

IV.

AFDEEti.

XLJV..
Hoofd*
STUK.
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ÏV. 3, dat de Lynen j die langs den Grond konaen

^XL^* 33 te leggen , geheele Duimen dik met aaa-

HooFo. 5^ hangende Kuit bezet zyn , welke men naauw-

«TUK. 3, lyks kan affpoelen. Menigmaal heeft men,

. 's Winters , op groote afftanden van dea

3, Oever, de Haring-Kuit in Stormweer uicge-

worpen , en in het Ys b.evrooren gezien.

„ Hoiicingen en Salm-P^orellen zyn 'ey zeef

greetig naar.

39 ïn deeze manier van hét Water troebel

5, en Melkwit te maaken , komt de Haring

yy overeen met andere kleine Viflchen , die zig

3, zeer (terk voortplanten en vermenigvuldigen \

gelyk onder anderen de Braaferas, Baarfen,

5^ Voorn, en dergelyken , die ook elkander oq-

35 gemeen dringen , als zy Zaad fchieten willen.

5, Van die Soort krygt men in 't Voorjaar aU

toos eerfl: 5 eenige Dagen lang , niet daa

3, Hommers; maar, als de tyd komt, dat zy

3, de Kuit laaten loopen , Ifcrygt men Hommer»

3, en Kuiters te faraen, met vloeibaare Kuit en

33 Hom : wellje zy zo dra niet uitgefchootea

hebben, of zy keercn naar de Diepte 3 ea

^3 beide Sexen zyn voor een tyd weg. De-

3, Karaufchen heb ik vcrfcheide maaien, in de

Zomer, Schoolswyze haare Kuit loopen laa-

3, tendc gevonden , in de groote Karaufchen

33 plaatfen , die hier aan den Zeekant zyn. De.

33 Snoeken ftaan in de Rytyd nevens elkander,^

3^ pa^ar aan paar , met beftendige en fneHe roe*

^ ring de S,ta^rt en Yinncp.: ik hpb 'er c^ik-



'
i) E tt A RIK G E K. 313

„ wils zodanJgen gevangen en die van beide iv.

„ Sexe bevonden (*> De Knorhaan (f) maakt
^^^deel,

3, ronde Gaten in den Grond , waar in hy zyne
Hoofd.

J^jeren legt, houdende zig daar over, tot stuk.

dat de Jongen uitkruipen : fchoon ik 'er op

„ ftiet , liep hy doch maar in 't ronde en leid

zig weder op het Gat: ja zulk een zou 'er

zyn Leven om laaten (t). De 3^eJ(§) keerc 1

5) en werpt zig verfcheide maaien , in een 00.

genblik , opZyde; ttootende met de agcerfte

5, deelen tegen elkander , daar dan de Hom en

9, Kuit, Screekswyze, agter hun uitftroomen;

3i gelyk dit in 't Voorjaar , by nagt met bran*

dend FakkeULicht en by dag in heldere Zon»

„ nefchyn , aan de Monden der Rivieren te be-

5, fchouwen is* De Mannetjes der Snoeken en

, I Baarfen , benevens veele Soorten , die mea

in het Voorjaar het eerftmetvloeijende Hom
3, vangt, zyn altoos vetter en beter gevoed:

weshalve zy eer moeten opgegroeid zyn dan

„ die

[My wordt verhaald , dat men van de Snoeken doorgaans

twee in een Fuik by elkander vangt, naamelyk een Man-
netje en een Wyfje: doch, al is dit laatfte zeer groot, is

doch het andere genieenlyk zeer klein.

(t) Cottiis. LlNN. Faun, Suec. 278. Overzulks de Ctfrr»^

Quadricornis of Vierhoornige Sweedfche Knorhaan , in 't

voorg. Stuk befchreeven en afgebeeld; bladz, 295. PL LXI.
jFVf. 4. LiNNiEUS egter fchryft zulks toe aan de zesde
Soort of Cottus Gobio. Zie bladz. 300.

(l Iets zonderlings in de Viflchen , die veelal zo agteloo$

fchynen te zyn omtrent hun Zaad en Krooft.

($; Viraarfchynlyk een Soort van Karper die ld genoemd
vrordt in Sweeden; de zeventiende Soort van onzen Au-
ftheur.]

I. PïEL. VIII. STÜK^ V 5
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IV. „ die Mannetjes, welke vervolgens, in deRy.

Afdeel.
j.yj^ g^iyj^ Wyfje hunne Hom

HooIdI '^^P^°

STUK. M Op even de zelfde manier is 't ook gele.

5, gen met zekere Schooien van Mannetjes^on.

„ der de Haringen; dat, naamlyk een klein

,
„ School van grooter en vetter Mannetjes, die

5, loopende Hom hebben f een of twee Dagen

5, vooruit gaat: maar hier uit volgt niet dat de

3y Wyfjes nakomen om de Hom op teeeten

3, en daar door de Kuit te bevrugten, gelyb

5, van fommigen zig ingebeeld wordt (*) Van

5, de Haringen weet men ten opzigt van de

5, Voortteelling, niets meer; dan dat de Hom-

3, mers en Kuiters, in een oogenblik, tefamen

5, het Water troebel maaken."

Kentekenen Omtrent de nadering van den Haring en dat

genwm>Sg- ^^S^ by Land zy, hebben de Viflchers ze-

Lid der ]jere Kentekenen, zo de Heer Gisler meldt:
Haringen.

waar onder opmerkelyk is^ dat deeze Vifch

door Storm en Onweer naar den Oever ge-

dreeven wordt, zynde de befte Viflchery altoos

aan die Zyde van de Zee, daar de Wind tegen

aan valt. Men vindt hem, in Stormagtig Weer>

menigvuldig ^op plaatfen, daar hy 't geweld der

Golven ontwyken kan; gelyk op Zandbanken

tuffchen de Klippen en Schorren, in Bogten,

Inhammen , Kreeken en Monden der Rivieren

:

ja, na een zwaarén Storm > is hy zo vermoeid

^

dat

[ ziebladz, 147» H«t



DE Haringen. 31 y

dat veelcn op het Land gefmeeten worden. De iv.^

Meeuwen , Lommen , Labben , Duikers en an- ^^^eeu

dere Watervogelen , toonen door hunne komfte
7 . , 1 rT.^ . Hoofd-

ook de tegenwoordigheid van den Vifch aan. stuk»

Als de Zeehond zwemt en fnuifc, zo flingert

en fmyt hy de Haringen , hoog in de Lugc, dea

Meeuwen toe , die zig al fchreeuwende rondom

hem verzamelen; 't welk een aartige Vertoo-

niDg maakt.

Nog vafter bewyzen dat de Vifch 'er zy , ont- HunMaai-

leent men van deszelfs loopen en fpringen^
^^^^

waar door hy zelfs uit her Water fchict ; zo

dat men hem 3 op een grooten afftand , kan zien

glinftcrcn. De Naaldvifch , die men in 't Sweedfch

Hafe-Nahl noemt, fchiet menigmaal ook zo in

de hoogte , doch men kanze van de Haringen

wel onderfcheiden : want zy plompen op en

neder, gelyk de Vifch der Binnenwateren, 't

Gebeurt dikwils , dat een geheele Haringberg

uit het Water ftygt , en zig als een groot Schip

in de hoogte verheft ; zynde het , al ware een

Storm op handen , alsdan Stil Water , dat

met een wit Schuim bedekt is , ter Plaatfe waar

de Haring op die wyze palTeert. Indien de

Vifch, by ftil Weer, Lugtblazen opgeeft, als

van kookend Water, zo zeggen de VilTchers,

de Haring maalt. Is dit Maalwerk fyn, zo gaae

hy dikwils in de diepte tot vyf , zes en tien

Vadem: is^ het grof als Erwten , zo maalc

hy boven in 't Water. Hoe fyner Meel zo

veel te beter. Dit Meel ftaat niet meer dan

I.DEEL. VIII. STVK, ecö
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IV. een half Uur en ondcrfcheidc zig van de Blaa-,

Afdeel. ^^^^ welke de Zee-Wellen maaken, daar in

Hoofd*
deezc niet zo fchuimen , maar menigvuldi-

STUK. ger zyn , en in lange fmalle ryën verzamelen ,

die met veelerley Krommingen zig een ,half of

een geheele Elle uitftrekkcn. Zodanig Meel

oncftaat meeft, als zig een groot School digt

by een dringt , of dat het Water van hun troe*

bel gemaakt wordt, als wanneer zy ook hec

Jlerkfte ruiken ; of wanneer zy veel gevangen

worden of digt in een Net ingepakt ftaan. By
't maaien haaien zy fterk Adem, fnappen met

den Bek , cn uit hun agterfte komt een ftreek

yan fync Waterblaasjes , of zy flokken het

Water in en fpuitcn hetzelve weer uit.

Manier van Omtrent den Loopftreek der Haringen an^
X^oopftreek.

jerc Elgenfchappcn , merkt men het volgende

aan. Zy ftellen , in hun Stryken , den Kop aN

tyd tegen Wind of Stroom aan , zelfs ook

wanneer zy uit het Water fpringen of onder

Water tuimelen. Zig één omwendende , wen-

den zy allen te gelyk, en gaan in ééne Loop»

ftreek voort, even of de ry op Zyde gelyk af-

,

gefneeden ware. Ook ftaan zy niet ligt lang

pp ééne plaats ftil , maar gaan dan voor dan ag-

terwaards , om elkander heen. Op eenc zelfde

plaats wordt de Haring de volgende Nagt niet

weer gevangen, ten zy Wind en Stroom dea

zelfden Koer^ houden 5 maar , in Stormagtig

Weer, gaat de Haring voor den Wind af. Als

m de Haring uit de Diepte aan den Oever ge-
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komea is, ftaat hy ftil, en wryft den Buik of iv,

de Zyden , met omkromminge van het Lighatm, ^^^eêc^

tegen de Steenen ; kaauwende als 't ware , en Hüofo.
beweegende den Bek na ieder Ademhaaling, 5tü«»

even of hem de Vinnen jeukten. Wil hy 'er

weder af gaan , zo maakt hy lange ryën , ea

-^de een volgt den ander op een geregelde ma-

nier, ylings en onvoorziens, inzonderheid by

hoeken Lands en Ondiepten. Als hy uit het

Water fpringt , gaat het School zeer zagt voort;

doch als hy loopt en zig t' Zeewaards begeeft

,

dan rent hy als een Slagregen; maar inmiddels

Land of Grond ontmoetende , wordt hy ver-

fchrikt , en vlugt 'er ylings van af. Wil hy ia

de Schakels loopen , zo dringt hy 'er met Schoa-

len in ; doch , zulks niet doen willende , dan is

er geen middel om hem daar toe te dwingen^

Tegen Stroom op ftrykende, fmyt hy zig dik*

wils eenigen tyd overdwars , als om te ruften

;

digt aan Land zynde hoort hy het klappen ea

ander geraas, van roeijen en wat dies meer is,

zo wel als eenige andere Vifch.

Gelyk men Voortekenen heeft van een over- verminde-

vloedige, zo ook van een fchraale VifTchery
; f^^g^'^

"^'^

ten deele geloofbaar , ten dccle overgeloovig(*).

In 't algemeen wordt geklaagd, dat de Haring in

5, voorigen tyd altoos zekere Gangen en Loop-

,5 ftree*

(*) Deeze Voortekenen lïap ik , uit het Vertoog v.-^n de^

Heer Gisler , over , om dat zy weinig ter zaake doen ^

gelyk ik van de Eigenfchappen ook maar by verkorting

melding gemaakt heb : hier volg ik hem weder woordelyk.
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IV )f ftreekcn gehouden heeft 5 daar hy met dcrt

Afdeêl. Storm was ingekomen ^ naar welken de Vis.

Hoofd
" f^hers zig altoos mee zekerheid konden rig-

6TUK. M ten : doch hedendaags • heeft dit niet meer

„ zo plaats 5- miffende dikwils. Ook moeten

„ zy thans hun Viswand een vyfde deel naau«

„ wer maaken; dewyl de Haring , van zulke

0^ grootte, in minderi veelheid wordt gevangen.

5, De Viflchery met de Schakels heeft insgelyks

,,\Zcer afgenomen, na dat het zo algemeen in

5, gebruik is gekomen , de groote Netten met

naauwe Zakken te gebruiken. Ongelooflyk

„ veel kleine Haringen worden door die fyne>

„ enge Netzakken verflikt en gaan verlooren.

„ Aan zekere Oevers worde ook de Haring

vermilt, dewyl het Water in de Zee jaarlyks

„ afneemt en vermindert (*). In voorigen tyd

„ heeft men zo wel by Dag als by Nagt ge-

„ vifcht , doch tegenwoordig vangt men by

Dag zelden iets , inzonderheid met Netten.

^, Zo wel de Haring als andere Vifch is, naar

3, den voorigen tyd te rekenen, zeer vermin-

„ derd. Kabeljaauw heeft men hier in de

Diepte, op harde Steengronden, genoeg be.

„ ko-

(*) [De Inwooners van Noord-Bothnie hebben waargeno-

men, dat het Water der Bodden-Zee in tien Jaaren 4 Duim
cn 5 Lynen , of ieder Eeuw 4 Voetei en 5 Duimen af-

neemt. LlNN. O rat. de Teil. hahitah. incnmento. p. 2g.

Aan de Weftzyde dier Zee heeft men bevonden , dat de af^

j;ecming in i58 Jaaren agt Voeten was, en aan de Ooftzyde,

in twintig , of ten hoogften vierentwintig Jaaroi tén Voer«

Zie SiQkhQlmf, F^rhmd, V, STUK. pag, ji.j
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i> komen ; doch federt cenige Jaaren is dezelve iV.

van niemand gezien , en men zoekc 'cr thans ^ï^^eeu *'

„ in 't geheel niet naar. De Zeehond , die
^^^^^^

groote fchade doet , en de Viflchery in alle stuk,

„ opzigten verhindert , heeft zig nu , federt

5, cenige Jaaren, ongemeen vermeerderd; de-

„ wyl hy onbevroozcn in de grootfte diepte,

„ en op zulk een afftand gelegen heeft , dat de

„ Robbeflagers hem des Winters niet heb-

,) ben kunnen bykomcn. De grootfttï ea

„ fterkfte Viflchery valt in de tyd , wanneer

99 de Haringen nog de Hom en Kuit by zig

hebben, 't welk niet weinig moet doen tot

„ hunne vermindering.

„ De Viflchers hebben hunne Wooningen en schuiten <js

„ Kookhuizen in de Haven en op andere be-^^"^"'

kvvaamc plaatfen , buiten aan den Zeekant

zelfs. Tot eenc Boot of Schuit behoorca

van drie tot zes groote Tonnen, om in Pe-

„ kei te leggen en te Zouten , bekwaame Ton-

^,
netjes en Viercndeelen toe het Inpakken:

van twaalf tot vierentwintig Schakels, van

„ twee Vademen diep , ongevaar twintig Va-

demen lang; de Maazen negen of tien in 'c

„ vierkant, met een enkelen Vlafchdraad opge-

bonden* De., Haringnetten zyn , aan ieder

,) Arm, van agtticn tot vierentwintig of dertig

,» Vademen lang , en hebben, aan den Zak,

„ eenc diepte van vier tot zes Vademen. De
Maazen, daar van, zyn ongevaar van wydte

„ als die der Schakelen » doch de Zak heeft aao

l.DEfiL. VIII. Stuk, 95 het



3iD BïSCÖJtyvlNG ITAH

IV.

Afdeel.

XLIV.
Hoofd-
stuk,

„ het end Maazcn , naauwlyks zo wyd als dë

,^ Schaft van een Pen, en dit maakt, dat 'er

ff kleine Haringjcs , aan welken nóg naauwlyks

n Oogen enRuggegraat te zien zyn, door me-

„ degenomen worden. Deeze Netten worden

„ van Hcnnip of Vlafch gemaakt., en koflen
^

„ nieuw zynde , van vyf. tot zeshonderd Daal-

ders , Koperen Munt.

„ De Schakels worden , na dat zy met lang-

5,
werpige Steenen , die men 'er aan bindt/

„ voorzien zyn, 's avonds uitgezet, naar dth

Loopftreek van den Haring ; dat is 'qr vlak

tegen aan, of ook rondom de plaats^ daar

^ hy legt te maaien , heen. Als de 'Haring

„ aan Land moedwillig is , en gaarn tym langé

„ ryën wil omdraaijen , zo worden de Scha.

kels in een halve kring van Land af gezet
\,

9, rigtende zig naar de Loopftreek van den Vifch.

„ Wanneer de Haring, gelyjc als dol, naar de

„ Netten loopt, zo is het even het zelfde,

hoe zy gezet worden , mids dat ze maar om
laag in 't Water komen. Ook is 't wel ge-

beurd , dat men de drooge en met Steenen

niet bezwaarde Schakels in Zee werpende

,

dezelven niettemin gepropt vol Vifch heeft

opgehaald, Indien de Haring zo driftig is,

vult hy den Schakel dermaate , dat twee

Kareis een klein gedeelte daar van met een

Staak in de Boot moeter tillen, en dus kun-

nen 'er van drie tot vier Ton in één Schakel

zyn. Inzonderheid wanneer de Viffcheis de

Ha-

5»

99
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Haringen , in voordeelig Weer , aan uit- IV

waards leggende drooge plaatfen in de Zee ^^^^^^

5, oppajTen, zo ontbreekt hun geen overvloed Hoofd.
van Vifch in de Zomertyd; maar weinigen stuk.

3, komen daar mede te regt, van wegen de ge*

vaarlyke Stormen , het gebrek van dienftigö

5, Vaartuigen , en de onzekerheid van zulke

„ Middelen , die evenwel de beften tot eea

9) rykelykcn Haringvangft zyné

5, De Haringnetten werpt men niet gaarn uif,

9i ten zy ^er ontwyfelbaare Kentekenen zyö

9> van de tegenwoordigheid van den Vifch,

5, Ook heeft de Ondervinding geleerd, dat hec

beft zy , die oók van ondepen tc voorziea

s, met Steenen , welken men door middel vaft

5, Lyncn, die onder aan het Net vaft zyn,

^, kan los maaken, wanneer het Net op een

„ Stecnagtigen Grond vaft raakt ; en dus kan

3, men overal , zo wel de Sleep- en Trck-net-

3; ten , als de Schakels gebruiken. Door deeze

„ Uitvinding krygt men thans niet alleen een

9, grooter overvloed van Net-Haringen, maar

3, ook Schakel- Haringen , die anders zeldeft

3, met de Netten opgehaald werden. Menig

Viffcher zag dikwils een grooten Haringbcl'g

5, op een plaats ftaan , daar de Grond zeer on-

5, effen was , en met Ontuig of harde Steeneö

5j bezet ; alwaar hy zig niec onderwinden

5, durt'de zyn Net te werpen, waar aan, op

„ de gewoone manier, de Steenen vaft wa-

93 ren : tcrwyl een ander, die lolTc Steenen aan

PEEL. VULSTUK.
.

X zyu



32a Beschryving van

IV. 5) zyn Net hadc , den gehcclen Haringberg bc-

Afdeel. ^^^^^ medenam ; kreunende zig niec aaa

XLIV. Klippen , Storm noch Stroom, maar flcepen-

sTüic. „ het Net , op een bekvvaamc plaats , vol

,5 Vifch geladen aan den Oever."

Het inzouten Aangaande de Bereiding of Inzouting van
pan den Ha- Hadng In Swcedcn, worde ons door den

Heer Gisler het volgende verhaald. „ Mea
heeft Pekel in de groote Tonnen in gereed-

5/ heid , VTclke de VifTchers maaken van zo

veel Zout in Water te laaten fmelten , als

^, 'er in fmeltcn wil : houdende voor een Tc-

ken dat de Pekel goed zy, wanneer verfche

5^ Haringen , daar in geworpen zynde ,dryven.

5, Zy mengen , ten dien einde , ook afgetapte

^, Pekel van de ingezouten Flaringen met ze^

35 ven of agtmaal zo veel Water , en in deeze

, 5, Pekel wordt de ongegromde Haring vieren-

3^ twintig Uuren gelegd ; waar na vervolgens

één Man 'er een Ton en meer
,
op éénen Dagj^

5, kan Kaaken : daar , indien de Haring in dce»

„ ze Pekel niet gelegen had , hy 'cr naauwlyks

35 een halve Ton van zoude kunnen afdoen.

3, Na dat nu de Haring^ in groote Troggen

^

3, uit deeze Pekel is genomen ; zo Iaat men de

„ Pekel in Vaten wel afloopen en gaatze, m
,5 de Kaaking 5 inzouten. Eenigen neemen eeiï

Vierendecl-Tonne Zouts tot ecne Ton Ha-

5, ringen, die uit agt Vierendeelen ongegromd

5, beüaat. In dit Zout laat men ze drie Etmaal

^ in de groote Vaten ftaan ;> als wanneer men
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Zé in anderen overlegt om de Pekel te laaten iv.

5,
afïoopen ; waar na men ze in Tonnen of Vie* ^^i>^eu

5, rendeelen pakt, met een weinig fyn gewree-
^^^J^

5^ ven Zout daar tuffchen > wanneer zy fchraal sTUKè

>, zyn gezouten geweefl:. Dus ftaan de Harin-

5, gen weder drie of vier Weeken ^ en alsdan

5^ tapt men door een Gat, dat midden in de

5, Ton is 5 al de Pekel af , die men om an-

5, dere in te leggen bewaart, en den Bodem

^

^, 't zy met Werk of klein gehakte Houtbaft^

weder toe/lopt. De Net^Haringen worden

5, wat ürafrer gezouten en men laatze niet zo

lang ftaan eer de Pekel afgetapt wordt, om

j, dat hy vetter is en eer zou (tinken.

„ Anderen neemen den Haring , na dat de-

zelve gekaakt en afgefpoeld is , en het Wa-
ter daar af geloopen , cn Zouten denzei veni

5, met i8 of ao Mark Zouts het Vierendeel;

waar mede zy hem drie of vier Etmaal laa^

,5 ten ftaan , en alsdan , na dat zy hem in dee-

ze Pekel te deeg hebben afgefpoeld , itl

„ Tonnen of Vierendeelen inpakken , ftrooi-

^, jende daar tuffchen een weinig Zouts. Dit

„ is beter dan met de voorgemelde PekeL De
meeften gebruiken de afgetapte Pekel tot hec

^, inleggen, in plaats van Zout; welke Pekel

5, zy,van het eencjaar tot het andere, in groo.

5, te Tonnen bewaaren , doende 'er een paar

5, Pond Zouts in ; waar door zy 's Winters

35 niet bevrieft noch goor wordt. Dit is dc

flegtfte manier/^
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IV. Als het warm Weer is , zegt Gisler , en men

Afdeel,
overvloediger! Vaagft en weinig Volks

Hoofd- ^^^^^^ ^
'^^ ^^S^ gearbeid moet

STUK. worden ; dan leggen zy dikwils dc Haringca

Oorzaak der oneskaskt in 't Zout* Ook gebruiken de Vis.
flegtheid van °

,

densv/eed- fchers dikwils, om het Zout te belpaaren af-
fchcnHaxuig,

^^^^p^^ Pekel, die t' cenemaal vcrgoord, fly-

mig en als Zeep is. Dikwils neemen zy graauw

cn zwart Zout , het welk wel minder koft,

doch dengeheelen Vangfl bederft, en de Pekel

wordt tC'lchiclyk afgetapt, om die weder tot

anderen Haring te gebruiken. Het aftappen

zelf door een Gat , dat onder in de Ton is , gc-

fchiedcnde, laat het Thraanige, dat altyd bo-

ven op dea Haring (laat ,
zig door de gantfche

Ton heen vafl aan zetten. Bovendien houdeo'

zy den Kop 'er aan , welke het bederf ver-

meerdert , en neemen niet alleen ondeugende

Tonnen , die lek zya , maar fmyten ook den

Vifch flegts met de Handen daar in, in plaats

van hem in te pakken: waar by nogveele an-

dere Omftandigheden komen , die , gelyk de

gemelde Sweed aanmerkt , den Pekelharing vao

zyn Land zo flegt maakcn (*^.

,5 Een groote Oorzaak (vervolgt hy), weï-

ke dc betere toebereiding verhindert, is ook

decze , dat de Haring zeer weinig geldt , ter-

wyl het Gerccdfchap koftbaar te onderhou-

dcQ

(*) Dus werdt ook , in dit Jaar 17^4 , de Invoer vai%

Sweedfchen Hwüig in de OolienryWc Nederlanden gehtó
Tetbödcn,
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„ den is, en de Viflchers, derhalve, het Zout iv,

5, zeer fpaarzaam gebruiken. Men kan rekc- ^^^deel.

3, nen dat een Ton Haringen den Viflcher agu

tien Daalders Koperen Munt (*) kofl: , en hy stuk.

„ kan die maar voor vierentwintig zulke Daal-

„ ders verkoopcn ; weshalve zyn Winft gantfch

3, niet groot is , al vangt hy ook dertig of

5, veertig , ja dikwils maar twintig Tonnen

,1 Haring. Om meer Winft te hebben, zou

„ hy ze beter moeten inzouten, en evenwel

geldt de befte Pekelharing flegts van 30 tot

„ 36 Daalders, Koperen Munt, de Ton.

„ Sommige Haring wordt, als gezegd is, met Coore Ht-

voordagtfchraal gezouten, die men dan, onder
^^^^^

den naam van Goore Haring , binnenslands ver»

5, tiert. Men neemt daar toe Schakel. Haring,

„ en, na dat dezelve een nagt in Water ge.

„ ftaan heeft en gekaakt is, doet men ze on-

5, gewaftchcn in een ander Vat, met i Pond

en 16 Mark Zouts, op de Ton, neemende,

„ vroeg in de Zomer , 2 of 4 Mark meer*

„ Vervolgens laat men het Vat open ftaan, te

„ gooren , en zo dra 'er , tegen de Herfft

,

^, niet meer Gefting in is , en de Stof niet

5, merkelyk zakt ofryft, vult men de Ton en

5, maakt dezelve wel digt toe. Anderen fpoe-

len den Haring, zo dra hy gegromd is, ia

„ Water af, en laaten het 'er een halven Dag

„ wel

(*) [Dat is ongevaar i8 Schellingen Hollands , gclyk ik

Voorheen heb aangetekend. ]
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IV.
Afdeel.

?CLIV.

Hoofd-
stuk.

wel afloopen; dan gieten zy 'er heldere ge *

5, tapte Pekel op , tot dat die maar effen

5, over den Haring loopt , wacueer men 'er

5, met de vlakke Hand op drukt: zy maaken

5, alsdan het Vat toe, en laacen deLugt, die

„ door de Geding gebooren wordt, om den

„ vyfden Dag door cene Opening uit. Ande-

3, ren gieten ecrft helder getapte Pekel op ge-^

15
gegromde en welgewaflTchen Haring, Laags,

wyze, en laaten , na dat zy allcS wel ge-

mengd hebben , het een Etmaal (laan ; waar-

3, na men ze in die zelfde Pekel affpoelt , en

3, op nieuws, op even de zelfde manier, dun.

„ ne getapte Pekel daar over giet; maakcnde

5, vervolgens de Ton toe , mids daar in op

3, gezegde manier, om na de Geding Lugt te

geeven , een Gat open laatende. Veelen

5, neemcn kleine Net-Haringen, die men fom*

5, tyds in 't Voorjaar krygt, en dezelven oü«f

gegromd , met een bekwaame veelheid Zouts,

^, of in heldere getapte Pekel inleggende , kun-

5, nen zy wel voor Ansjovis worden gebruikt.

3, De eerftgemelde manier is in algemeener ge-

bruik dan de laatften , die alleen van fom-9>

Vetfche

Haruig.

5, migen gevolgd worden , welke Haringen

„ naar hun eigen Smaak beter toebereid be-

,3 geercn.

j, Sommigen bereiden den Haring ook zoa-^

der inzouten , neem^nde verfche en enge-

55 gegromde, die men aan Speetjes doet, wel-

9, ke voor door den Bek in , en by de Kieu-

5^ wea
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5, wen weder uitgeftoken worden
; hangende IV.

3, die op onder een Dak van Planken , dat de
^^^^^^^

5, Zon 'er niet op fchyncn , maar de Wind wel hoofd
5, door fpeelen kan. Die noemen zy Kram^ stuk,

3, fimnling. Boeking maakt men , door den

„ Haring gegromd een of twee Uuren in goede

5, Pekel te laten (taan, die dan aan Speetjes

gedoken , en onder Dak een weinig ge-

3, droogd, zo dat de Huid wat gerimpeld zy;

5, in het Kookhuis opgehangen en aldaar mee

^ Jenever- Rys en Elzen-Hout vv^el doorrookt

5, worden.

Om nu BOg eindelvk een denkbeeld te gee-
'~

ven van de veelheid van den Haring die in de

Boddcn-Zee gevangen wordt, merken wy aan,

dat in zes Jaaren tyds, van 1740 tot 1747

Gefle y een Stad die niet ver van 't inkomen

legt ,
op den Tol aangegeven zyn meer dan

26000 Tonnen Pekel- of gezouten Haring en

764 Tonnen verfchen Haring : te Hermofand^

die veel verder inwaards gelegen is, in vyf Jaa-

ren, van 1743 tot 1747, by de 5000 Tonnen

Pekel- en omtrent 800 Tonnen verfchen Ha-

ring : te Sundswald, in de beide Jaaren 1745
cn 17465 te famen by de 2coo Tonnen Pekel-

haring.

Groot is her gebruik, niet alleen van de ver- Gcbmilc, 1

fche en gerookte Haringen of Bokkingen
, ge-

iyk men die noemt, maar inzonderheid van den

regten of HoUandfchen Pekelharing, door ge-

j, DEEL. VIII. STUK, X 4 heci
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IV, heel Europa. Dezelve , naamelyk , verfrifcht

Afdeel, Maag en bevorderc de Verteering, verwek-

RoQFo*
^^^^^ Eetensluft ; zynde , wac fommigea

STUK. ook zeggen mogen (*), zeer ligt verteerbaar.

Men merkt aan, dat dikwils , by de aankomft

der Pekelharingen , de heerfchende Ziekten in

de Steden van ons Land verdwynen. Eea

Vrouw van Deventer , zwanger zynde , hadc

zulk een Smaak daar in, dat zy, geduurende

haare Dragt , veertienhonderd Haringen , zon»

der eenig Ongemak of nadeel van haare Ge»

zondheid, op-at. Het Kind , dat zy ter wereld

bragt 5 hadt ook een groote luft naar die Spyze,

betuigende zulks met Schreijen voor dat hec

nog Spreeken kon (f). De Bokking, die har-

der om te verteeren is, is ook niet ongezond

en zeer dienftig voor Arbeidslieden om een graa-

ge Maag te maaken , of wel om die te verfter-

ken : des het Volk , te Parys, daar mede op Straae

omloopende, roept Appetit^ Appetit. De ver«

fche Haring gebraden of in de Pan gebakken

»

en op veelerley manieren toegemaakt , is aller-»

ligtft verteerbaar, doch ook het minfte voed-

zaam en allerbederflykfl; wegens zyne Vettige

VaQ

(*) By voorbeeld: MelT. DE NOBLEVILLE 8c Salerne,
Medecins d'Orlcans , dans la Suite dg la Mat. Midicétd lè

Monfr. Geoffroy. Tom. rïl. Part. I. p. 210.

(P TULP. Oliferv. 4ledk. Lib. II» Cap. 24.,
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Van de Pekelharingen worde fomtyds gebruik IV.

gemaakt, om die aan de Voetzoolen van Men-

fchen , welke de Koorts hebben , te appliceeren : hqofdI

anderen leggen een geftampcen Haring op de Ver- stuk,

ftiiikingen of gekneusde Peezen. De Heer An-

DRY raadt aan , dat men een Pekelharing , die

open gefneeden is, aan het ongeftelde Deel zal

voegen , om de Jichtpynen te doen bedaaren

:

welk Middel hy verfcheide maaien hadt zien

gelukken. De Pekel komt in Lavementen te*

^en de Heupjicht en Waterzugtigheid : uitwen-

dig zuivert zy de vuile Zweeren , ftuit de

voortgangen van de Verderving en verdryft de

Klier, of Krop-Gezwellen. Men pryft dezelve,

met Honig gemengd zynde, tegen een Zeere

Keel , maakende daar een Zalfje van om aan het

ongeftelde Deel te appliceeren.

t' Overbekend is de Gedalte van den Haring, Geftaite.

om daar op ftaan te blyven. De langte is van

drie vierde of een geheelen Voet , de breedte

van twee of drie Duimen , de dikte zeer onge*

lyk. De Vifch heeft het geheele Lyf veel

hooger dan breed, of eigen tlyk, en naar den ge-

woonen trant gefproken, is de breedte veel meer

dan de dikte. Aan den Euik zynze veel dunner

dan aan de Rug, met groote Schubben gedekt:

op de Rug donker blaauw, aan den Buik wit^

en, als 'er de Schubben af zyn, Zilverkleurig.

De Onderkaak is langer dan de Bovenkaak , en

door kleine Tandjes ruuw, gelyk ook de Tong

cn hpt Gehemelte. In de Rug- cn Borftvinnen

ï, Deel. VULSTUK, X5 ftcli:
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IV. fielt LiNU^us i8, in de Buikvinnen 9? in dc

Afdeel. Aarsvin 17 en in de Staartvin i8Straalen, De
XLIV. fjgg^ Gronoviüs hadt 'er in de Rugvin 19, ia

STUK.' de Borftvinnen 15 > in de Buikvinnen 8, in de

^ Aarsvin 16 geteld,

Haring-Ko* Dc Heer Klein geeft ons de nevensgaande

Afbeeldin^ren van een Verfcheidenheid der Ha-

2. ringen, welke by de Ingezetenen van Heel,

een Steedje in Poolen aan de Ooftzee , vyf

Jvlylen benoorden Dantzig , Heering - Konig >

dat is Haring-Koning 5 vtet den Vuur-rooden Kop^

getyteld wordt. Zyn Ed. heeft denzelven ge-

noemd Haring , die den Kop verguld heeft , ca

zeer rood glimmende van Kleur, aan de Voe-

gen en Kaaken ; mei de geheele Rug hoog He-

melfchblaauw, den Buik verzilverd, de Navel

altoos Bloedig en een weinig uitpuilende. Het

Tzg. 3, Wyfje heeft dc Vinnen bleeker en de Staarc

Afchgraauw , doch het Mannetje , dat wy hier

ook afbeelden , de Vinnen en Staart Goudkleur.

Deeze Soort was nog niet befchreevcn zo hy

aanmerkt. Zy valt kleiner dan degewooneHa*

ringen , en zelden langer dan zeven Duimen,

Martin zegt, in zyn Berigt van de V^^eftcr^

Eilanden van Schotland , dat dc Leidsman der

Haringen eens zo groot als dezelven zy (*)•

Ar»
ziehier voorbladz. 73, Doch ik geloof dat hy denfBar-

beel meent , die ook Koning van Haring geheten : wordt.

Den Vlfch , dien Kentmannus onder den naam yan Zïga,

van de Elve befchiyft
,

zegt Willoughb7 , houden wy
met Gesnerus voor Elft. Hy wordt QoUfish geheten*

vaii wegen zyn vergulden Kop, Fifc, Libr, IV. p.
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Artedi hadc aangemerkt , dat de Engelfche iv.

Jleerings y of onze Haringen , 'm Soort de zelf* ^^^^el,

den zyn met de Sweedfchc Sild en Streu?7immg ^^p^*
of Stroomling: waar uit ve2:der blykbaar is , dat stuk.

^

de opgcmeldc Verfcheidenhedca akemaal tot

deeze Soort behooren ; van wqike egter de ge-

ne , die thans volgt , by^ caauwkeurig onder-

zoek , door hem onderfcheiden werdt,

C2^ Haring met de Rmvin van zeventien ir.

,
SPrattus,

otraalen^ sprot. ^

Zeer bekend is 't, dat *er een Vifchje zy,

welk men Sprot noemt , daar de Engelfchen

den naam aan geeven van Sprat , en dat de

Franfchen Sardine noemen, waarom wy ze ook

wel Sardynen heecen. De Heer LiNNiius on-

derfcheidc hetzelve thans van den Haring, als

een byzondcre Soort, alleenlyk door het getal .

der Straalen van de Rugvin ; daar Artedi

aan hetzelve den naam gegeven hadt van Ha-

ring die vier Duim lang is , de Onderkaak uit-

ftcekende heeft en den Buik uitermaate fcherp.

De gewoone Haringen hebben ook de Onder-

Jcaak langer dan de Bovenkaak en men viadtze

van

(2) Clupca pinna dorfali radiis XIII. SyJ^. Nat, X. Clupea

quadriimcialis , Maxi! la inferiore longiore, Ventre acutiffima.

j^aun. Suec, ^16, ART. Gen, 7. Syn. 17 Spec, 33. Spratti,

RaJ. p. 105. iSarda feu Sardina. Jonst. Tab. XX. Egs 3.

Onze Autheur zegt van XIII. Straalen in de Rugvin ^

4och 't is waarfchynlyk dat dit eca ^Diukfeii cu dat het

3^VII. Straalen moet zyn.

h deïél. vul stvk.
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IV; van allerley grootte gelyk gemeld is zo
Afdehl.

j^j. jjgj. i^jgj. 20U komen op de fcherpte van
XLTV
Hoofd- ^^^'^ * volgens Artedi aanmerkelyk

STUK. verfchilc.

^prou De Buik der Sprotten is van de Kieuwen

tot de Aarsvin, zegt hy (f), zeer fcherp

5, cn veel fcherpcr dan in de Haring of Herring,

35 Sild en Strcumming ; want het uiterfte end

3, der Schubben , die aan de Kiel van den

3, Buik deeze rauwheid maaken, vertoont, zo

53 in de kleine als in de groote Haringen , den

3, hoek van een regthoekigen Driehoek of van

„ een Vierkant , doch in de Sprotten akoos

„ den hoek van een fcherphockigen Driehoek

:

„ of, om my klaarder uit te drukken ; de tip

3, der Buikfchubben is in de Sprotten en Harin-

gen , die van de zelfde grootte zyn , van ver-

„ fchillende figuur; te weetcn fpitfer in de Sprot

3, en ftomper in de Haring." De Afbeelding

der Schubben van den Haring en Sprot of

Schardyn, by den Heer Baster , verfchilt ook

tamelyk veel r|) > en de Heer Klein oor-

deelt , dat zy daar van onderfqheiden zyn C§>
Dit alles ongeagt , houdt de Heer Gronoviüs

de Sprotten , die zyn Ed. te vooren van de

Haringen afgezonderd hadt , thans niet dan voor

Jonge Haringen. Inderdaad , indien onder de

Ha.

(^) zie bhdz. 284., hier voor,

(|j Defcr, Spec, Ichth. Pars. V. pag. 34.

(I) Natuurk. Uit/pan^. Tab. XV. N. 12. N» 27,
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Haringen eene Verfcheidenheid is, gelyk zyn IV.

Ed. aanmerkt, die in de Aarsvin maar 10 Beent- AroEEL.

jes heefc, zou op liet verfchil van een of twee '^^^^
Straalen in de Rugvin weinig te bouwen zyn. stuk.

WiLLOüGHBY en Ray , ondcrtuflTchen , merken ^p^of*

aan , dat 'er tvveederlcy Soort van Sprotten of

Schardynen , aan de Kufl: van Cornwall , voor.

komen , waar van de eene de Teelt is der Ha»

ringen, de andere die der Elften, en dus gc-

xnakkelyk van elkander zyn te onderfcheiden.

De laatftgemeldcn, zeggen zy , worden aldaar

Filcbards gctytcld.

Dit laatfte geeft een rnerkelykc ophelde-

ring f wanneer men een Vifchje , onder den

naam van kleine Haring of Pilcbard , tot de

Elften betrokken vindt, die wcezentlyk groo.

ter zyn dan de Haringen (*). Zie hier de

Kenmerken van den Pilchard of Pelfer , die

gezegd wordt de Celerinus der Franfchen tc

zyn, welke van den Vifch, dien men te Rome
Sardinay en Sardella te Venetië noemt, niet

dan in grootte verfchillen zou : dewyl , naa-

melyk , die van den Oceaan een weinig Lyvi*

ger is.

De Pelfers of Sardynen zyn omtrent een peifers of

derde deel kleiner dan een Haring : zy heb-
Sardynen.

ben het Lyf naar de grootte een weinig dik- 4./

ker en den Buik minder fcherp : nevens dea

bovenhoek der Kieuwen zyn zy met een zwarte

Vlak

(*) ^oöpL Cron. Fa(c, I. p, jij,

LDfiEJL. VXH.STUKI
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IV. Vlak getekend , en in fommigen vindt men 'et

Afdeel
j^^g yjer of vyf, op eenregte ry naar de Staarti

toe 2;efchikt (Om die reden zegt Klein , die

'

Hoofd- ^
, at. u- r

STUK. 'er de nevensgaande Afbeelding van geeft, wor-

sprot^ den zy: by ons Parder^ dat is Luipaard, gehe*

ten. Aan den Buik Iiebben zy een Zaagswys

getande ftreep en de Schubben zyn Schildvor-

mig). Geen Tanden zyn 'er, nog in deKaaken^

noch op de Tong^ noch aan 't Gehemelie

waargenomen : hun Vleefch is vafter en meer

van onzen Smaak dan dat der Haringen zelf*

Aan de tip van de Rugvin opgehangen zynde

blyven deeze in evenwigt ; daar de Haring

alsdan voorover nederzakt (*) : om dat zya

Rugvin agterlyker is geplaatft.

Hier moed ik van deeze gewagen , om dat

zy, naar 'c my toe fchynt, de Sardynen uit*

maaken, welke het Onderwerp van die voornaame

Viflcheryën aan de Zuidkuft van Engeland, en

aan die van Vrankryk , in het Kanaal zyn : ko»

mende zelden in de Noord- of (J)ofl:zee, daar

men de Sprotten of jonge JJaring heeft, die

ook op onze Kuil, in de Herfft, gemeen zyn.

Evenwel vindt men nu en dan, zo verzekerd

Tvordt, Pclfers onder de Haringen die men

hier te Lande verfch verkoopt (f), An^

deren verhaalen, dat de Pikbards zelden zo

Cos-

(*j Raj. IHA P^A-' P- ro4.

(t) NosEMAN, Aamek, op 't Weik vito Watzow,
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Ooftelyk in 'c Kanaal komen als Portland: IV.

maar te Darcmouth zwemmen zy, by geheele

Schooien , de Haven in , wanneer zy van de ^^^^^^
Bruinviflchen vervolgd worden (*). stuk.

De jonge Haringen dan en jonge Elften -sprifu

maakcn de twee Soorten van Sprot uit, die

jaarlyks in groote menigte aan de Kuft van

Cornwall, by Penfance en St. Yves, en ook

hooger op, tot aan Devonshire en Dorchefter,

gevangen , in 't Zout gelegd en over Zee ver-

voerd wordt. Tweemaal in 't Jaar is 'c , aan

de Kuft van Cornwall, de groote Viflchery

van Pilcbards ; waar van men *er eens een half

milliocn , met cénen trek van het Net , gevangen

heeft. Noordwaards , aan de Ooft-Kufi: van En^

geland , is de andere Soort van Sprot gcmeener

dan de Pclfers, Evenwel vindt men 'er aan de

Kuft van Noorwegen ook, genaamd Breijling^

die in de warme Zomer-Maanden zeer menig,

vuldig aldaar, fomtyds wel, in ééne trek, tot

de veelheid van veertig Tonnen en meer , ge*

vangen , en ingelegd in kleine Vaatjes met Zouc

cn Speceryën ; alsdan in vreemde Landen

,

onder den naam van Ansjovis, gefleeten en

taamelyk duur betaald wordt. Men kan dezel-

ven onderfcheiden van een andere Soort van

kleine Haringen , doordien zy onder aan den

Buik fcherp of ruuw zyn , wanneer men *cr

met den Vinger, van de Staart opwaards , langs

flryktj

A Tour thro Creat Britum VOL. I. p.
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IV. ftrykt. Deeze is een goeden Vinger lang^

Afdeel.
}jxeed , vet en zeer aangenaam van Smaak

tt^oFD*
beiden zal waarfchynlyk dat

STUK. Vifchjc zyn* 'c welk men inSwceden Hwajbuk
sprot, noemt (t)-

sardynen- De Sardynen zouden zigflegts op de Kufl: van

Vangft. jSIeder-Bretagne vertoonen, indien men niet^

om dezelven aldaar te houden ^ hun aanlokte

door middel van een SamendeHing in Noor-

wegen bereid, waar mede men alsdan de Zee

bedekken moet. Die Samenfleliing beftaac

uit de Kuit of Ingewanden van allerley groote

Viffchen, die in de Noord-Oceaan gevangea

worden : dezelve is bet Onderwerp geworden

van een Koophandel van taamelyk belang, en

welken Neder- Bretagne niet ontbeeren kan,

tot de VilTchery der Sardynen; waar toe een

' öngelooflyk getal van Vaartuigen en Viflehers

gebruikt worden.

Deeze Viflchery gefchicdc van de Zanden

van Olonne, in Neder-Poitou , of van digt by

Roebelle af; van waar de Vifch geduurig op-

zwenkt, tot aan Breft in Bretagne , en een

weinig verder, en dit van de Maand Juny

fomwylen tot in Oktober. Dikwils komt hy

ook met den Vloed in de Rivieren. Op 'c

Eiland BclIeJsle is deeze Viflchery het be-

ftaan der Inwooneren, wanneer op 't Land

ciec

(*) mmt 1^1% bon ^o?to» il. Th.bi 200;

(tj Faun, Suec. N,
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.

filct te werken vak. Honderdvyftig Sloepen^ IV.

ieder van twee of drie Tonnen, worden 'er
^^^^^l.

tóe gebruikt, waai? van elk tien of twaalf ^^^J^^

Netten , als Schakels ,
lang twee- en-twintig stuk»

èö derdhalf Ellen breed, in heeft, die zeer SpreK

fyn gebreid zyn , doc^h evenwel met Maazen

van vcrfchilleüde wydte ; alzo men de Sardy»

ncn niet altyd even groot vindt^ De Sloepen

gaan, *s morgens vroeg 5 af, en, op een of twéé

Mylcn afftands van de Wal gekoincn, daar

tien of tw^df Vadem Waters is y zetten zy de

Netten uit , en fmyten *er het Aas tuflchen

»

dat de Sardyüen in beweeging helpt, zo datzy

m zulk een menigte naar boven kömen, dac

dikwils de Vangft van éénen Dag, in iedet

Sloep, twintig-of dertigduizend ftuks bedraagt*

Deeze Sloepen worden aan den gemeenea

Man verhuurd door de Kooplieden van Belle-

Isle, die de gevangen Sardynen inkoopen om
dezelven op het Eiland te zouten. Eer zy in-

gepakt worden , moeten zy agt of tien Dagen

in 't Zout leggen , en dan perft men 'er , met

de Pekel, alle Olie of Vettigheid uit; die, ge.

lyk Thraan, tot harpuizen van de Vaartuigen,

tot het branden in Lampen of ook tot Leder-

bereiding gebruikt , en ten dien einde te Boüf-

deaux of te Nantes gefleeten worde. Me^
droogt 'er ook een menigte van , omtrent gelyk .

de Haringen ; anderen worden gebraden co met

Speceryën in Doozen gepakt. Op de een of

aödere manier heeft men 'er een groot Vertict

X. öBEL. Yui. STu», ' Y vau
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van langs de geheele Zeekufl: van VraG»

kryk en zelfs in Spanje ; Port Louis heeft

zyn voornaamfte bedaan van den Sardynen-

Handel.

De Sprotten, in Engeland Spmï^i of Sp^ar/mgf

genaamd, komen ook voor in zeker Meir vaa

\ Landfchap Chefter in Engeland, genaamd

Rotberjloiii alwaar zy , omtrent het Paafeh-

feeft, jaarlyks, ten minfte tien Dagen lang ge-

vangen worden. Men haak 'er tien en fomtyda

twintig te gelyk, in eens, met een Sleepnet

uit. Omtrent dien zelfden tyd worden zy ook

in 'c Zoute Water, beneden de Brug van»

Warrington, dat is zeven ofagtduizend Schree-

dcn laager dan dit Meir, op de Merfey ge.

vangen. En fchoon, het geheele Jaar, door de

genen, die de Pagt daar van hebben, in 't ge.

dagte Meir gevifcht wordt, (daar op foramigc

plaatfen meer dan dertig Ellen diepte is,) kry-

gen de Viffchers nooit Sprotten in hunne Net-

ten , dan tegen Paafchen. Ook worden zy

Dimmer gevangen in de Riviertjes en Meiren ^

die aan dit Meir gemeenfchap geeven met de

Merfey; waar uit de Heer Langlet bcfloot^

dat de Sprotten aan het gedagte Meir eigen en

van den tyd des Zoödvloeds af daar in ge*

weeft waren ; doch de Heer Willoughby oofi

deelt, met reden, zulks onwaarfchynlyk; de*

wyl zy dan Haringen zouden moeten geworden

C3)
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(3) Haring met de Zyden zwart geviakt^ de xy^

Snoet Refpleeten.
AfdeeU

Dceze meent mcri dat de Cltiped van Pltni- Hoofd.
r STUX

Its zy geweeft, die door Aldrovandüs Tybe^

rina, (van den Tyber) gebynaamd wordt, en -^vi.

de B^iWcL of Trijja was der Ouden. Sommi-

gen noemen hem jlldfa, öf Alaufa : eenigcn

Alofa mojor , om hem van de Sardynen te on-

dcrfchciden, en ook wel Clupea Fkmatilis ^ dat

is Rivier-Haring. Te Venetië en in Toskanen

hoemc men deczen Vifch nog heden Clupea , te

Rome Lacüiay in andere deelen van Italië , en

in Vrankryk , Alofe. De Spaaofchcn geevert

'er den naam aan van Saccolos; de Engelfchcn

tioemen hem Shad ; de Duitfchers^ te Bafel

en Keulen, Jlfen; anieren Meyfifh. By ons

is hy bekend onder den naam van Elft*

Zeer naa verwand moet deeze Vifch niet de Moedér vin

Haringen zyn ,
dewyl men hem Moeder mn ^,2^^ ^"^"^^^^

Haringen getyteld vindt; wasrfchynlyk alleen

tnaar om dat hy wat grooter is. De Elften

komen, in Maart en April, de Rivier Severn>

in Engeland , op , zynde vet en vol van Kuit

;

in de Mey-Maand keeren zy, mager en daaè

van

(3) Clupca iateribus nigró triaculatls^ Roftro hiMo. Syfl^

JSat, X. Clupea apice Maxilije fuperioris bifido, Maculis ni-

gris utrinquc. ART. Gen, 7. Syn, 15. Spec^ 34, GRON.
Muf.l. n. 23. HASSELQ. Itin, 38J. [+30.] Alofa major.

Charl. p. 150, 151, Clupea. WiLL. p. 227, Raj. p.

105. Alofa minor. Charl. Harengus minor fiye Pildaatdu^,

WiLL. p. 223. B.AJ. p. xo^.
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XLIV.
Hoofd-
stuk.

Elft.

IV, van ontledigd, naar Zee. In op^Wemmcn

^1^^^^' zegt men , dat zy niet Graatig zyn , in 't afzwem-

men al* Mooglyk komt dit daar van , dat de

Graaten zo veel zig niet vertoonen, wanneer

zy dik en vet zyn. Albertüs verhaalt, dat

men deeze Viffchen door 't Geluid van Speel,

tuigen kan aanlokken , en uit dién hoofde

werdt , door de Viflchers, een Schelletje aan

het Touw van 't Net gedaan. Rondeleïius

zegt, dat door hem hetzelfde ondervonden

zy. 5, Toen ik in het Steedje Maringue in Au-

py vergne (in Vrankryk) was, zegt hy, ca

5, menigmaal, om my te verluftigen, langs de

5, Oevers van de Allier ging wandelen , zag ik

55 de Elften aldaar toefchieten en fpringen op

„ 't VcdeLSpel; 't geen zig des avonds nog

5, duidelyker.openbaarde. Deeze Rivier is zo

3, vol van Salm en Elft, dat ik 'er twaalfhon»

0, dcrd, in één trek, met het Net heb ziea

3, ophaalen.'*

Volgens het Handfchrift van Baltnerüs,

die een voornaam Viflcher te Straatsburg ge-

weeft is, komen de Elften in April den Rhya

op , en zyn diestyds , eer zy Hom en Kuit ge-

fchooten hebben, uitmuntende. Zy doen dit

tegen end van Mey, en zwemmen alsdan y

by groote Schooien, langc> de oppervlakte vaa

het Water, daar hunne Rugvinnen uitfteekeo.

Zy maaken diersyds een dergelyk gemor, als

een drift Varkens, en blyven by ons tot aaa

de Maand July. De grootfteu vreegen vier

Pond
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Pond. ScMooNEVELD heeft, aan de Elve en IV.

Eidcr-Stroomen , Elfteo gezien, van anderhalf
^^^^^

Salmviflcheryëo zyn, wordt ook Elft gevan. -^^A

gen, die, hoewel minder in waarde dan de

Steur en Salm, evenwel ook voordeel geeft»

In 't jaar 1740 beliep de Waarde van de ver

kogte Steur, Salm en Elft, tc 's Geertruiden.

berg, zeven- entwintigduizend Guldens. lo 't

jaar 1686 was het eens zo veel gewceft. Te
Dordrecht plagt het getal der Elften , die men

ving, byna ontelbaar tc zyn, en zo deswegens,

als wegens de veelheid van Salm en Steur,

daar wy van gefproken hebben (*) , maakten

de Dienftboden , eer zy zig verhuurden , een

beding, dat zy niet meer, dan tweemaal ia

de Week , rooden Vijch zouden behoeven te

ceten Cf).

Men verkoopt te Parys, in 't Voorjaar, on-

der den naam van Pucelle een Vifch die weinig

geagt is , en gemeenlyk voor een kleine Elfc

wordt gehouden. Dit is ook het Gevoelen van

Bellomüs geweeft; want dus drukt hy zig uit:

5, de menigte van Graaten , die 'er in dc Pu-

„ cellc zyn , doen denken , dat de Ouden die

„ Trichis of Trichiasy dat is Haairige Vifch

noemden. Men heeftzc Pucells of Maagd

I*) In 't VL Stuk Jeezcr Nat. HlJlorU^ bladz. s^i^

(f) 5(r/<r^.v^«-ö«ri^r, dooi JBEVEAWYK Kap, VIIL W,

I,Dfi£iLt YIII. STUK.

O
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IV. 55
gchceten ; 't zy om dat dezelve voorkomt ia

Afdeel. ^^gij^ van 'c Voorjaar, nog niet met Kuit

-5 geladen zynde, of om dat menze terftond

^tuk! 35 na de Makreclcn vangt." In verfcheideRi-

£:ifu vieren wordt de Elft tegen den Stroom aan ge*

vifcht 5 inzonderheid op dc Loire. In fommi-

ge plaatfen van Vrankryk noemt men ze FdnU

of Convers y te S^umur Converos en te BayoDne

Guattes.

De Ouden hebben de j4goms/en Sairacbm

voor verfchillende van de Elfteü aangezien:

maar Willoughey heeft waargenomen , datdc

Sardellen van het Meir Bmactmi of cÜ Gardciy

die hy te Vcrona naauwkenrig bcfchrcef, in dc

plaatzing der Vinnen , het getal der Beentjes

iü dezelvcn en in de Kieuwenvliezen ; als oolc

in de rauwheid van den Bek , dc Vlakken opi

Zyde, dCi figuur van Maag cn Blaas en van

gehcelc Lighaam ; ja in alle andere Byzondcr-.

heden, zo in- als uitwendig, de grootte allecQ;

uitgezonderd ; met de Elften overeen kwamen.

Omtrent de jroptte, nu, fchryfc hy dat hcmi

de ViflTchers verhaald hebben , hoe die Soort

van Viffchen , te Pefchiera , in 't eerde Jaar

$carahini genoemd werden , in 't tweede Jaar

^ardslli^ in 't derde Jgoni. Die werdt bcvcs.,.

tigd door zekeren Viflcher van Locarno, die

aan Gesnerüs verzekerde , dat de kleinfte Ga^

iiani genoemd werden , de grootere j4goni en

de allergrootften Cepi^ , dat is ClupecB , die uit

de Zee in dc Meiren kwamen door dc Po,

Pit
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Dit kwam aan Willoügiiby niet onwaar- jy^

fchynlyk voor , mids dat zy dan ook , te- ^^^^^-^m

gen (den Wiater , die Rivier weder afzwom-
^^^J*

men : doch, zo zy 'ergeduurig bleeven , dan stuk/

oordeelde hy, dat zy van de Elften verfchillen

moeften ; dcwyl hy geen anderen Zee - Vifch

kende , die in dc Zoete Wateren overwinterde.

Evenwel hebben wy gezien , hoe zulks van de

Salmcn ook verzekerd wordt. Wy houden

dan te meer de Sardynen voor jonge Elften,

cn het fchyntdat dceze Vifch aan deZuidclyke

declen van Europa eigen zy. Artedi merkt:

aan, dac de Elft in 't end van Mey of in 'c .

begin van Juny paart , terwyl dezelve Schools-

wyze de Rivier opzwemt : Gronoviüs , in te-

gendeel, zegt, dat deeze Vifch in 't Voorjaar

langs onze Stranden ftrykt, en voortteelt in de

Kroos-Zee (*).

Doktor Hasselqtjist, die den Elft in deMid-

dellandfche Zee by Smyrna , en aan de Oevers

van Egypte omtrent Rofettc , vondt , merkt

aan, dat deeze Vifch den Nyl, in de Maanden

December cn January , opftygt tot aan Kairo

,

alwaar de Arabieren hem Sagboga noemen , die

in 't Franfch Sardaine heet. Uit dit laatfle , als

ook uit de langte , die flegt een Span was , en

uit de hoedanigheid, blykc, dat dit de gemelde

Sardynen of jonge Elften zyn 5 die aan de Po^

in Italië, Sardella heeten. Hy is immers
-5 zo

dc

(*) Parit in Mari fucofb, Zopph, Cron, Fafc. I, p. ïu,
LT^ïi.. VJII.STüK, Y 4
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Aïd^'l
Doktor getuigt, niet minder v^n Smaak dan

^^j^
* Haringen ; inzonderheid wanneer hy in Olyff

Hoofd- » P'^^^^ Boter , gebakken wordt*

«TUK. Men ftopt hem fomwylen vol Orégo, cn, dus

^V^* gebraden zynde 5 gegeten ,',maakt hy den Menfch
byna dronken

Het zou anders zonderling zyn^ dat gemel-

de Doktor by Kairo de Haringen niet gevonden

hadt, welken 'er> in de Maanden December

January en February , gevangen worden , die

zeer {goed zyn, zo dc Heer Maillet getuigt

^}g verwonderende, dat men dezelvea in'tge-

heel niet te Rofetcc, en zeer weinig te Damia-

te ving, ja 'er zelfs in *c geheel ni^t ontmoette

in de Middellapdfche ^ee. Ik kao niet begry-

pen , hoe de Heer Klein , die zo naauwk^urig

was in 't onderzoek der Viflchen , de onge-

Tymdheid niet gezien heeft van dit ter loops

gefielde ; waar uit zou fchynen te volgen , dac

de Haringen , io Egypte , geboren werdén

zig; onthielden in Zoet Water {^y
Hoedanig- De Elft , verfch zynde en in zoet Water g?-

fpeqnd, wordt, op ge^yke manier, toegemaakt

tot lekkere Geregten. Men heeft te Orleans,

en elders aan de Loire, een Spreekwoord; dat

nimmer ten Ryke goede Elft , nocb een Arme goe»

ie Frikken eet : om dat de Elft in de Rivieren

v^t gemaakt, doch tevens verfch moet gege-/

ten

f*) HASSELQj Reizen. pa^> 43 3.

({) Maillet, Defcript d'Egypte. Lcttt. IX. pag,ïa5*,^
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ten worden ; daar de Prikkqn in 't zoete Water iv.

vermageren. Men kookt den Elft in WarmocSj^ Afdeel.

en braadtze op de Rooftcr of aan 'c Spit: ook ^f*^^'

kan deeze Vifch met Pieterfelie gedoofd en stuk.

dus opgediftht worden : zynde altoos frnaakelyk Eifu

en ligt verteerbaar , indien men 'er met maatig-

heid van eet. Veelal wordt hy by ons ge-

rookt verkogt , en omgeroepen onder den naam

van Eljt als Salm, De Graatagtigheid uitge-

zonderd, die zeer ladig is, zal rnenze weinig

minder Smaakelyk keuren. De Sardyncn wor-

den , aan de Kufl: van Cornwall , veelal met

Zout en Speceryën ingelegd , en dus naar Vrank*

ryk, Spanje en Italië, verzonden : daar men

de Sprot aan de Ooftkufl: van Engeland mecft

rookt en droogt, en ons dus toezendt. Wy
hebben gezien , dat de ecrftcn wa^rfchynlyk

jonge Elften , de anderen jonge Haringen zyq.

De Elft verfchilt van den Haring , doordien ceftajte.

hy breeder en dunner is , op de Zyden platter

en tevens grooter ; hebbende fomtyds de lang.

te van een Elle , en de breedte van vier Dui-

men , de zwaarte van vier Pond , als gezegd is.

Ook merkt men aan, dat de Kiel van den Buik

Diet alleen fcherp of dun, maar Zaagswyze ge-

tand zy, en de Schubben Schildvormig. Doch

wel het duidelykfte Kenmerk , dat de Soort

deezer Viffchen van die der Haringen onder-

fcheidt , zyn de gemelde zwarte Vlakken op de

Zyde, welker getal zeer verfchillende is; op

een ry, een weinig boven de Zydftreep ge.

i.DEFx. viii.srvK,j Y5 pl^atft^
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IV, plaatfl, die men ook in dc Sardynen of Pclfers

Afdeel,
yj^^j-^ j^g Tellingen der Vinftraalen zyn min*

Hoofd "^^^ elkander overeenkomflig , dan met die

STUK. derHaringen. Linnjlos ftelt 'er 19 in de Rugvin,

-C^A 15 in de Borftvinnen , 9 in dc Buikvinnen,

in de Aarsvin 21 en 19 in de Staartvin* Mcq

hadc , dat zonderling is , in de Staartvin vm
dc Middellandfche z6 Straalen geteld.

IV. (4) Haring die de Bovenkaak langfi beefu
"

^Aiisjovis. Een aanmerkelyk onderfcheid maakt dit

Kenmerk met de drie voorgaande Soorten,

die altemaal de Onderkaak langfl: hebben. Niet

zo duidelyk fchynt decze te verfchillcn van dat

Geflagt , daar wy den naam van Ansjovis op

hebben toegepafl: , om dat 'er die Vifchjes in

fcheenen begrcepen te zyn. Van de verwar-

ring , daar omtrent plaats hebbende , is reeds

melding gemaakt (*)•

Dit Vifchje heette by de Ouden Encraficbolu$^

zo men wil wegens zyne bitterheid. Gesne-

RUS fpreekt van Encraficholi ^ welken eenigen

J^ngraulis , anderen Lycojtomus of Wolfsbek

noemden , wegens de Geftalte van den

Snoet. Het heeft de Gal zeer hoog en als in

dc Kop zitten; waarom men dien ook affnydt,

f4) Clupea Maxilla fuperiore longiore. SyJ^. Nai, X. CIu-

pea MaxilU fuperiore loiigiore. Art. Gen, 7. Syn. i/. En'

craficholus. Charl. p. 144» WILL. p. RAJ* ?• 1^7»

JONST. Tab. XIX. fig, IJ,

(*J Zie blaciz, 25^^
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gelyk 5n de Spieringen. Het wordt van de iv.

Engelfchen 5 Franfchen , Sweeden en andere ^^^^eu

Natiën , Ancbovi^s getytcld. Ik laat onbcflift
, ^^^J^^

of het decze dan dc andere zy , welke men , stok.

in fommige Jaaren , op de Zecuwlcbe Stroo- Ansjovis^]

nien zo menigvuldig vangt, en aldaar Hansjo^,

n)is noemt. Men betaalt -er Ibmtyds wel voor

't honderd een Ryksdaalder ('^).

De Ansjovis , in 't Latyn AphycB of Jpu(B,

^yn in de Middellacdfche Zee gemeen , en

worden aldaar , op de Kuft van Provencc,

gevifcht in de Maanden Mcy , Juny en July;

plzo de Vifch^jn dc Voor2:omer , de Straat van

Gibraltar Schoolswyze in komt ftryken. Men
vifcht hcp nagts, vangende 'er grooter veel-

heid van , wanneer men Vuur of Licht aan-

ftcckt op de Agterftevens van de Schuiten 2

rnaar dan is hy zo goed niet als de gene die

zonder Vudr gevangen wordt. Als men deo

Vangft t' huis heeft , worden 'er de Koppea

afgelhceden en de Ingewanden uitgehaald,

waar na menze , met Zout, in kleine Tonnetjes

of Aarden Potten pakt. Tc Bayonne , in de

Spaanfche Zee, worden *er ook veel gevangen^

die deezen naam voeren , doch grooter zyn en

jiader aan de Sardynen of Sprot komen ; welke

picn dikwils voor Ansjovis flyt. Men kanze,^

bovendien , daar aan ondcrfcheiden j dat zy

platter zyn.

(*) zie NetlfrL JanrH, 0(^ob. 17583 bl^^ck. 104.^^

Jf.pEEL.Vill.STUSi,



348 BeschrtvinOvan
IV, Omtrent de Geftalte van dit Vifcbje gebniik

Afdeei,,
jj^ j^jgj. Afbeelding, welke de Heer KmN

XLIV.
jgjj Haring met kleine Schubben,

«TUK. die *cr ligt afgaan ; wordende te Dantzig Bred^

Ansjovis, ling of Breitling genaamd , en zelden langer

PI. Lxvi. vallende dan zes of vyf Duimen* De grootftea

van deeze, zegt hy, worden by ons gerookt,

als de Engelfche Sprot ; de klcinfte in de Pekel

gelegd, en onder den n^am van Ansjovis uicge-

vocrd (). Anderen , wederom , getuigen dat

het Vifchjes zyn van byua een Vinger lang

,

fomtyds iets grooter, doch zelden een Duim

dik: ronder van Lyf dan de Haringen of Sprot-

ten , byna doorfchynende en ongefchubd ; met

roodc Kaaken , een fcherpe Snoet en wyde

gaaping van den Bek en Kieuwen ; hebbende

eene Rugvin van 15 en de Buikvinnen van 7
Straalen , daar de Aarsvin 'er 1 7 heeft,

cebruik. Vaq vcrfcheiderlcy Gebruik zyn de Ansjovis
|

die voor het Garum der Ouden, dat men than$

Kaviaar noemt, verftrekken kunnen. Zy wor-

den gewoonlyk tot Salade gegeten , waar toe

menze in Wyn of Water doet waflchen, ia

tweeën fplyten , en na het wcgneemen van

de Graat, op een Bord fchikken, dat met jon-

ge Kervel of ander Groen belegd is. De Graa*

ten kunnen ook gebruikt worden tot randwerfe

der Schottelen , wanneer zy behoorlyk toege*

maakt!

() Pi/c. Miff, V. p, 73» N. 7f
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«ïiaakt zyn (•). In Engeland maakt men *er heef. iv.

lyke Saufen van , die zeer dicnftig zyn om den ^^deeu

Appetyt op te wekken en tot Verteering der ^^^^
Spyzen ; want men kanze, byna in allerlcy stuk.

Vogt , op 't Vuur doen ftncken (f). Ansjovis.

(5) Haring 9 die in de Aarsvin agtentwintig v.

Straalen beeft f en het agterjle Beentje van h^myln^

de Rugvin Borftelagtig lang.

Nu komen wy tot de uithcemfche Viflchen

,

die door onzen Autheur in het Geflagt der Ha^^

ringen betrokken zyn. Daar onder isdeeze^^

die van Browne, in de Befchryving van Ja-

maika, genoemd wordt kleim Haring ^ met dc

agterjle Straal van de Rugvin uitermaate lang.

OsBECKjdie dcezen op zyn,Reistogt naar Chi-

na en Java ontmoette , noemde hem Clupeci

Tbrijfa^ en hy (laat onder de Chinecfche Die*

ren , die het Kabinet van den Heer Lageustroom

uitmaakten, dat aan de Akademie van Upfal

gefchonken is ; aangetekend met den naam van

MyJiuSf of Chipea, die het Lighaam Eyrond

heeft, of gelykende naar dat van een Braafem.

Een merkclyk verfchil, egter, heeft in dc

Tclhngen der Vinftraalen plaats. Die van 'c

ge.

(*) Lét fuuvelU Mmi/qu rujiique, Tom. II. p. 75;,

(t) WlLL. Pifc. Hij}, p. lis,

is) Clupea pinna Ani radiis 28 , Dorfalis Radio poflrema

!$Ctacco longo. 5^7?. Nat. X. Clupea minor, radio ultimo pin-

tis Dorfjilis longiflimo. BrOV/n. J^m* 4^3. Myftus Corporc

®vato. Chln, Lagtrflr, 30, Clupca Thiiifi Qsktekr 2,17»
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IV. gedagte Kabinet hadt 5 Beentjes in het Kieü»
Afdeeu ^envlies, de andere 7: 14 in de Rugvin, de

Hoofd ^^^^^^ de Borftvinnen, de andere

STUK. 14; 8 in de Buikvinnen, de andere 7; 08 in

de Aarsvin , de andere 24, gelyk ook in de?

Staartvin, in welke die van LACERSTiiooMmaar

21 Beentjes hadt. De Buik is, in dceze , van de

Keel tot aan de Navel toe, gekield en Zaags.

wyze getand : de Bovenkaak ftomp en korter

dan de Onderkaak. De Buikvinnen zyn klein,

vr. (6) Haring met geek Vinnm; de Buikvinnen
Sima, ,

foombek. uitermaou klein.

Deeze, die zig bevindt in 't Kabiüet der

kademie van Stokholm , is uit Afie afkomftig $

zegt LiNNiEüs. Dc Bek is opgev^ipt ; de Bo«

venkaak zeer kort, aan de tip geknot; het Lyr

Zilverkleur ; de Buik Kielswyze Zaagtandig.

Hy heeft een groef tulTchen de Oogen. De
Buikvinnen zyn byna onzigtbaar klein. In

het Kieuwenvlies heeft men geteld 6, in de

Rugvin, zo wel als in de Borilvinnen, ieder

17 , in de Buikvin 6, in de Aars vin 53 cn in

de Staartvin 18 Straalen. In de Borft-cn Buik-

vinnen is ééne Straal fcherp gedoomd.

VIT. (n) Haring die geen Buikvinnen heeft.

gyibuik.

(ó) Clupea pinnis fiavis; Ventralibus" mlnutiflimls. Syjf,

Nat, X.

(7) Clupea pinnis Ventmlibus nullis. Sy/, Nat, X, Giftero-

pelecus. Gron. Muf, II. n. i;;. T. 7» ^« 5- ^öoph. Crên.

Fafc. L p. X34.
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Dit is een Surinaamfch Vifchje , zeer breed ly;

van Lyf en den Buik bultig gekield hebbende , ^^^^eeu

welk deswegens van den Heer Gronoviüs o^^^'

deo Gcflagtnaam gckreegen heeft van Gaftero^ sxuïu

pelecus ; als of men zcidc Bylbuik. Hier van

zyn 5 by hem , de Kenmerken : hec Lyf hoogcr

dan breed , kort , zeer famengedrukt , ge-

fchubd , weerloos : de Buik en Borft zeer uit-

Iteekcnde , en uitloopende in een zeer fmalle

Bylswyzc of gekielde ftompe Scherpte : de

Navel in *t midden van 'c Lyf: de Kop kort^

hooger dan breed, ongewapend , ongefchubd:

de Bek aan de tip van den Kop : kleine Tanden

in de Kaakcn : de Vinnen weerloos ; de Rug-

vin klein en op 't end van de Rug: gcenc

Buikvinnen.

Het Voorwerp , dat de Heer Gronoviüs

hadt , was s| Duim lang
,
blaauwagtig Zilver-

kleur. In deszelfs Rugvin telde zyn Ed. 12

in de Borftvinnen 9 , in de Aarsvin 33 en ia

de Staartvin aa Straalen. *t Getal der Beentjes

in de Kieuwenvliezcn , als byna onzigtbaar fyn

zynde , hadt zyn Ed. niet bepaald. Onze Ant*

heur , die een dergelyk Voorwerp gehad heeft

waar- in hy nagenoeg een zelfde getal van Vin-

ftraalen vondt, geeft 'er twee aan de Kieuwen-

vliezen ()•

(8>

(*) Membrana Branchiollega Ofliciilis utrlnque (ikc\xnd\im

Mentem Cl. Linnsci} duobus infktóa. Zio^hjl^ Cnn* fsifc»

I. pag. I3J.

I.DSEl.. VULSTUK»



TV. (8) Haring met bet Lyf Degenvomig , dé
Afceel.

jio^Y^ci^ifi famengewegd met die van de Staart.
XLIV.

Hoofd- De Heer Osb^ck had deezen , op zyn Toet
STUK

^^^^
in de IndifeheZee , ontmoec, en denzeiven ge.

My/iüs. uaamd Clupea Myftus , dat nagenoeg zo veel i

betekent als Gehaarde Haring* In de Verzame-

ling van Lagersïroom, daar hy afgebeeld is^

wordt *er een Degenvormig of cigenclyk Mes-

vormig Lighaam aan toegefchreeven » dat wie

is en glad; aan den Buik , tot de Navel toe,

met zeer kleine Doorntjes getand. In het

Kieuwenvlies vondt Osbeck io, in de Rug- ca

' Staartvin 13 , in de Borftvinnen 17 , in ds

Buikvinnen 7 en in de Aarsvin, dat zeer aan-

merkelyk is , 86 Straalen. In Sweeden zyn

'er 84 in de Aarsvin van dergclyke Voorwer-

pen gevonden ; welker Tellingen , voor 't overi-

ge, ook vry overeenkomftig waren met de ge*

melde.

Deeze Vifch zweemt ruim zo veel naar de

Meirvallen dan naar de Haringen , en de Heer

LiNNiEus fchynt niet vreemd te zyn van het

denkbeeld , dat dezelve onder een ander Geflagc

begreepen zou kunnen worden.

IX, (9) Haring met de Staart Beitelsnjoyze,
} Trcpka.

vifch^^^"'^^ ^^^^^ Eiland VAscenfion , in dc Doorvaart

tus-

(g) clupea Corpore Enflformi
,
pinna Ani Caudrfe coaduna-

ti. Syft. Nat, X. Clupea Myftus. Osbeck. Itim. iss, MyftUi

Corpore Enfiformi. C6in, Lagerjir. 31. T. i. i. 12.

(p) Clupea Cauda Cuneifoxmi. O^iJECil» Ism 300.
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tuffclicn Afrika en Amerika , vondc de Heer IV*

OsBiLCK die Vifchje , 'c welk derhalve tuflehen de ^^^^^t*

Keerkringen zig onchöudc. 't Zelve heeft hec
fi^^l^^^

Lyf vvic, famen^^'edrukc^ breed, Zaagswyze ge- stuk.

tand ; de Zydilrecp rcgt , naafl aan de Rug ; de

Oogen by den Bek ; de Kieuwcndekzels ge-

fchübd ; deo Kop fteil afloöpende ; de Ondêr-

kaak langlt ; de Gaaping wyd; de Tanden op

een enkele ry ; de Scaarc als een Beitel gefatfoc.

neerd* De Rugvin loopt van 't midden van de

Rug toe aan de Staart uit. De Aarsvin heefc

de langte van de Rugvin , en even veel Beentjes,

naamelyk 126, de Borft- en Buikvinnen ieder 6,

de Staartvin 20. In het Kieuwenvlies heeft mea

7 Straalen gevonden.

(10) Haring met de Buitenflraal mn het Kieu' shfv/is.

njoenvlies mn cigteren geknot. Chinecfciic*

Ik weet niet j waarom deeze meer Chinee-

fche gebynaamd wordt, dan de Vyfde Soort;

tenware het een binnenlandlche of Rivier-Vifch

in China zy. Hy is aan den Haring gelyk,

inaar breeder, hebbende den Bek Tandeloos,

en de laagfle Dekzels, die het Kieuwenvlies

dekken, of liever die de buitenfle Straal vaa

hetzelve uitmaaken , zeer geknot
,
zegt onze Au-

theur. Men zou die Voorwerp zestien^Straalig

(zo) Clupea radio extimo membranx Branchiofle;;^ poflicfi

truncato. Syjf, Nat. X.

i.Df:KL. VULSTUK. Z
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IV, mogen noemen: want in de Rug- en Borftvin»'

Afdeel,
j^^^^ ^ ^o wel als in de Aarsvin, zyn ieder i6

XLIV. ge^i^Hcs meld, in de Buikvinnen 8. Dit ver-
HOOFD
srüK. fcliilt inderdaad weinig van het gecal der Viri*

ftraalen in de gewoone Haring en Sprot,

XLV. HOOFDSTUK.
Befchryvmg "oan 'i Geflagt der Karperen , der'

zeiver Voortteeling , hgewanden en Adembaa^

lingj om die der KieuwviflTchen in 't algemeen

nog meer op te helderen ; als ook derzelver

Vangit en Gebruik , en dat der zogenaamds'

Karper-Steentjes in 't byzonder. Voorts k&»

vien in dit Geflagt een menigte van andere In-

ïandfcbe Vijjchen ; gelyk de Hamburger of

Steenkarper 5
Doorn-Karper, Dik. Kop, Ri-

vier-Barbeel en Govie , Grondels ; de Braa-

fems, Bliek of Bley en veelerley Soorten van

Voornen 5 Wind Riet- of Ruifch , de

Koning van Voorn en die van Ruifch , de As-

terling of Neftcling en derzelver Koning , de

ileffeling en Rivier- Harder, Zeelt. Eindelyk

mk eenige Uitheemfche Vijjchen^ meer of min

naar de. gemelde zweemende ^ waar onder de-

Chineefclie Goudvifchjes en de Oofierfche of

die van den Nyl uitmunten ^ welker Schoonheid

en Eigenfcbappen , als ook de Leve-asmanier y

en hoe menze zo in China als hier ts Lande

mm

V
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voor pleizier in FleJJcbsn houdt , omjlandig is iVi

XLV.
en der uitgebreidften onder de VifTchen is Hoofd-

't GcHagcder genen, die men in 'c Latyn

Cyprinif in \ Neerduitfch Karpers noemc, als

zynde die de voornaamfte in hetzelve.

De Kenmerken beflaan io een Tandelooze Kenmerken,

Bek : hcc Neasb'jen mtt twee Groeven ; hec

Kieuweavlies mee drie Scraalen : hec Lyf glad,

wicagtig : de Buikvinnen dikwils mee negen

Scraaien, De Heer G&oNovius merkt aan ,

dat het Lyf hooger dan breed , meeflal met

grooce glinitereade Schubben gedekt ; de Rug

verhevener zy dan de Kop , die ongefchabd is

en weerloos, mee een Tandeloozen Bek, uit-

genomen aan de Keel: het Kieuwen vlies onder

02 naakte Beenige dekzcls lamengeplooid, mee

drie Scraalen. 'c Getal der Vinnen is , meeftal,

zeven , en daar van geene gedoomd. Men
vindt 'er Ibmwylen , doch zeldzaam zes , als

de Rugvin ontbreekt > of agt , als die dubb^ld

is.

De menigvuldigheid der Soorten (*) heeft Poorten.

zya

(*) Het Geüagt d*r LlpviJJchcn ?Jiccn overtreft dit in ge-

ral Soorten ,
by Linn/EUS , alzo hetzelve 'er heeft,

cn du der Bcuirfin alleen komt 'er naby, als hebbende 29;

w.iar aan dat der Salmen met 24. en dat dei' Ziéraitftyns met

\ï2 , der Kiipvljfchen met ^20 Soorten volgt. De overige^

Jiebben veel mhiier : cn het getal der Soorten , in de

Gedagten, is maar 37S : 't welk, door een genomen, zev'Cn

of agt Soorten is in een Geiligt.

voorgejleld.

I, DïEL. Vill. SXÜK. Z a



35Ö Beschryvino van
IV. zyn Ed. ondcrfcheiding doen maaken in zoda-

XLV^'
nigcn , die den Bek gebaard hebben , op de

Hoofd- wyze der Kabe^jaauwen , en die dcozelven on*

STUK. gebaard hebben, welke laatften van hem weder

verdeeld worden in de genen die het Lyffmal^

en die hetzelve breed hebben , dat zodani-

gen zyn , v*icr hoogte een vierde deel der lang-

te evenaart. LIN^•i^üs zondert ook de ge-

baarden af, waar van de vier eerde Soorten

zyn ; doch de overigen , die ongebaard zyn",

onderfciieidt onze Ridder naar dat de Staart qu^

"üerdeeli is , gelyk in de drie volgende Soorten,

of iii dri'éji verdeeld', gclyk in de agtfte Soort,

of in t'Vceën gcfpleeten en dus gevorkt , gelyk ia

alle de overigen. Het getal der Soorten , naa.

melyk , by onzen Autheur , is flertig , waar on-

der manr vier Uitheemfche buJcen Europa , en

naauwlyks één van de Verzengde Lugtftreek,

gevonden worden.

Bed.

(i) Karper die de Aarsvin met zeven Straalen^

aan den Bek vier Baardjes , de Rugvin msi

de tweede Str&al wederzyds getand heeft^

Een Vifch , die in de Yffel en Lek zeer

ge-

' fi) Cyprlnii? pinna Ani ndiis feptem,. chns quatuor, pia-

nx Dorfi radio fecundo utriiique ferrato. Syfi. Nat, X Gen.

151. Cyprinus M?.xilia fuperlore longióre , cirris cjuatiior ^

pinna Ani Ofliculoium feptem. Art Gen. 4. Syn. 8. Gp^ON.

Muf, I. N, 2. Muf II. p. 3. ^oöp/j, Crcn, Eafc I. p. 104*

N. 3;i. Barbas, WlLL. p. 2;s>. RAJ. p. 121. JONST. TaU
tIXXVL lig, ^,
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gemeen iwS, en aldaar Barm of Benn genoemd iv

wordt 3 opent het cooneel der Soorten. Anders ^^^^eel.

noemt men hem ook wel Barbeel^ en die naam pT;^*

is zeer overeenkomftig met den Latynfchen stuk.

Barbus^ welke 'er van de Autheuren aan gege- ^^^^^^

ven worde. Sommigen noemen hem Mugü
larbatus^ dat is gebaarde Harder , en Myjlits

fLiLviatilis of Rivier- Barbeel. By de Duitfchers

heet hy Barbe of Barble , by de Engelfchen

BarbelL by de Franfchen Barbeau of BarbkaUf

en by de Italiaanen Barbio.

De Barbeelen of Barmen kunnen tegen de

Koude niet 5 en daarom kruipen zy , 's Winters ,

in de Slyk of Wallen, Albertüs verhaalt ,

hoe hy in zyne Landhoeve aan den Donau be-

vonden hadt ^ dat zy , na de Herfftfche Nagt-Eve^

öing , in Gaten van Muuren en tuffchen Stee-

nen weg kroopen , van waar de Ingezetenen der

Plaats , eens , wei tieo Wagen vragten met de

Handen uitgehaald, en op 't drooge gefmee-

ten hadden. Bellonius hadt 'er, in de Nyl,

gezien vau twintig Ponden* De grootften, die

men by Straatsburg vangt
,
v/eegen zelden over

de zeven of agt Pond, volgens de aanmerking

van Baltkerus. Zy werpen in de Maand Au-

guftus, in 't raidden van de Rivier^ hun Zaad,

cn 's Zomers worden hunne Buiken dikwils zo

rood gevonden, dat men, boertende, 'er de

Maandelykfe Verandering of Stonden aan toe.

gefchreeven heeft.

Decze Viffchen zyn, zo men aanmerkt, flim,

j^de^l, vulstuk. Z 3 en
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IV. cn vvyken te rug , wanneer zy verneemen 9 dat

AFDEïi^x. j^cn Strikken voor hun fpant: ook fpringen zy

XLV. ^^^j Qyg^. j,. Netten heen. Men vangtze, de-

STUK. wyl zy raar t Aas zeer happig zyn, belt mee

Barheei. Hocken van een Duim lang, die men aan

Touwtjes en door middel van dezelveo aan een

Aah'eep va l maakt , doende Pieren of kleine

Vifchjes aan de Hoeken. Somwylen worden

zy ook; terwyl zy flaapen of te ruften leggen

in de Slyk , met den EIger of Vork gedoken

,

even als de Paalingen. Jong zynde noemc

menze Barbillons of Bermtjcs. De gewoone

zwaarte is twee of drie Pond ^ en de langte

van een Voet tot een Elie.

Zeer omftandig befchryft de Heer Klejn de

Geftalte , wanneer hy deezen Vifch noemt

,

55 Myftus met de Rug een weinig krom of

33 Mesvormig; van bleeke Olyfkleur ; de Schub-

ben middelmaatig 3 met zwartagtige Stippen,

9y tot aan den Buik toe, die Zilverkleurig is,

53 gefprenkeldrhet Onderlyf ingedrukt, wanneer

de Vifch op den Grond legt (*); de Snoet

5, uitgeftrekt, de Bek Tandeloos en klein; de

,5 Bovenkaak langft; de Staart gevorkt." Gro-

Koviüs noemt hem langwerpige Cyprinus, met

de Bovenkaak langfi en vier Baardjes aan den Bek.

Zyn Ed. hadt in een Voorwerp, dat hem door

den Heer Amman gezonden was , nagenoeg

even

'(*) Ventre fcmii , fi Pifcis projedus. Flfc Mijf^ V. p.

^4. N. I.
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even veel Vinftraalen gevonden als in onze Ri-

vier-Barbeel; tc weeten io in de Rugvin
^ 17

in de Borilvinnen, 9 in de Buikvinnen, 8 in

de Aarsvin en 17 in die van de Staart. De
Kleur van 't zelve was witagtig, zware gevlakt,

en die der Vinnen rood , ook mei zwarte Vlak.

jes,

In de Rugvin 5 die regt; tegen de Buikvinnen

overftaat, heeft deeze Soort de derde Straal,

^an de agterzyde, Zaagswyze getand en fterk,

zegt Gronovius ; 't welk anderen toefchryven

aan de tweede , die de langfte is of groot^le

,

volgens WiLLoüGHBY. De drie voorfce Straa-

len zyn niet met de anderen famengevoegd.

Hy heeft de Aarsvin ftomp; de Staart breed •

gevorkt, met fcherpagtige Kwabben: de Zyd-

ftreep is regt en loopt midden door de Zydea

heen : de Rug niet verheven : de Buik uitpui*

knde plat (*).

De Barbeel is blank doch week van Vleefch,

cn wordt niet gegeten dan oudzynde,aIs wan-

neer hy een goed Voedzel geeft. Men ftoofc

of braadt hem , en maakt 'er een Ragout of

andere Geregten van , die door de bygevoegde

Speceryën zeer fmaakelyk zyn , en mooglyk

daar door dienftig worden voor 't Kolyk , waar

IV.

XLV.
HoOFö-
STUK.

BarbecL

Dit laatfte v/ordt opgehelderd door Willoughby,
wanneer die zegt : de Bu^k is plat

,
zodanig , d^t dc Vifch,

voorover op denzelvcn gelegd , met den Bek aan de Grond

raakt; gelyk alle overigen miflchien , die op den Grond zig;

•nthoudcn. Libr. IV. Gap. ij.

LDEEL. VIIL StüBL. Z 4
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1V# tegen men deezen Vifch aanpryft, of ook te-

^l^ll^* gen de Beeten van Venynige Dieren , en om de

vloeijing der Aambeijen op te wekken. De Kuit,

ondertufichen , wordt byua als Vergiftig aange-

merkt : ten niinfte fchynt het waar te zyn,

dat zy het Bort veroorzaake.

XLV.

STU

Barbeel.

11.

Carph»
Karper.

(2) Karper , die de Jarsvin met negen Straa*

leiif aait deii Bek vier Baardjes ^ de tweede^

Straal van de Rugvin aan deagterzyde Zaags*

^yze getand heeft.

*t Is deeze, die den naam geeft ^an dit Geflagt

van Viffchen , en gemeenlyk , by ons 5 Karper ge-

noemd wordt , dat afkomftig is van 't Latynfch

woord Ccirp/o 5- hoewel men 't zelve, eigentlyk,

aan een Soort van Forellen geeft (*). Gemeenlyk

komt deze voor onder dep naam van Cyprimis^

zynde deCriekfche tytel KvTr^ïvog ofKvir^iolvog^

in Latynfch gewaad. De Engelfchen noemeu

hem Carpi de Franfchen Carpe^ de Hoogduit-

fchers en Sweeden Karp.

De Karpers zyn niet alleen in de Rivieren

van ons Land, gelyk de Heer Grojnoviüs zegt,

maar

2) eypriiius pinna Ani radiis novem, clrris quatuor, pin»

nx DorfalJs radio feciindo poftice ferrato. Syjf. Nat. X.

Cyprlnus cirrls quatuor, ollicalo tertio pinnarum DorfiAnique

uncimilis armato. Akt. Gen. 4. Syn. 3. Spec. 25. Faun
Suec. 317. Gron. Muf. I. N. J9.^ :^oöp.h. Gron. Fafc* {.

p. ÏC4. N. 330. Cypriniis. WlLL. p. 245, RaJ. p. n;^.
JONST. Tab. XXIX. %. 3, 4, ^.

(*J Zie hier voor, bJadz, igp»
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inaar in de Staande Wateren en Vaarten , van IV.

uitgedroogde Mciren zelfs , zeer gemeen : zo ^^^^^^^

dat het ce verwonderen is , dat menze, onicrcnc 1-^0^

den aanvang der voorgaande Eeuw, in Enge^ stuk,

land eer ft gebragc zou hebben. Dat het geen

Vifch der Noordelyke Landen zy , blykc; de-

wyl , als menze m Noorwegen plant , aldaar de

Soort langs hoe kleiner wordt, zo Pontoppi-

DAr^s verzekert. Zy worden in Sweeden nlec

dan in Vyvers gehouden en aangeteeld

;

komen levendig , uit Duitfchland , te Scok-

holm ter Markt, en worden van de Vermogen-

de Luiden duur betaald. In de middeldeelen

van Europa zynze in alle Wateren, doch ei-

gentlyk wordt de Karper aangemerkt als de

voornaamfte der Meiren , gelyk de Forel als die

der Rivieren. Dus heeft men by Bolognc in

Vrankryk het Meir van Camiers , berugt van

wegen de menigte , grootte en lekkerheid der

Karperen , die men daarin vangt: waar van de

berten wei verkogt worden tot dertig Livres ,

dat is by de veertien Guldens,

Twee byzondere Eigenfchappen heeft deeze

Vifch, de eene dat hy zeer taay van Leven

is, de andere dat hy zeer groot en oud worde*

Men kanze niet alleen behandelen en droog

draagen , maar ook aan een Touwetje , dat

door de Rugvin is gedoken , zelfs in een Net-

je, daar flegcs de Bek uitkomt, ophangen in

een Kelder of koel Vertrek, en voeden of mes-

tenze dus met Wittebrood , dat in Melk ge-

L DEEL. VIII. STUK, Z 5 weekt
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IV. weekt of gedoopt is, verfcheide Dagen. Ik
Afdeel. ^^^^ ^i^^ ik met den Hengel gevangen

Hoofd
wiens B(?k , door de zwaarte, geheel

STUK. was opgefcheurd, nog twee of drie Weeken ia

een Houwer levendig gehad. Men meent, dat

zy van Koorn , Gras of Kruiden , en Modder

of Slyk leeven (*)

Ouderdom. Hoe oud dcezc VifTchen wel kunnen worden

,

is nog onbepaald* Gesiserüs merkte als iets

byzonders aan , hoe hem een geloofwaardig

Man verhaald hadt, dat van hem, in de Graf-

ten van een Kafteel in de Paltz , een Karper gezien

was van honderd Jaaren. Thans weet men

dat zy veel ouder worden. Immers Doktor

Ledeliüs niet alleen verhaalt, dat men in ze-

kere Vyvers in de Elzas Karpers vindt van twee-

of driehonderd Jaaren oud (fj : maar men ge-

tuigt het zelfde van de genen die zig thans in

de Vyvers van 'c Huis te Swiecen , by Leiden

»

bevinden. En, fchoon men al aan de zekerheid

daar van twyfelcn mogt, is het ten minfte

bewysbaar, dat zy ouder worden dan ander-

halve Eeuw (4-).

Niet ongeloofbaar zullen wy dan agten , dat

*er, in zekere Rivieren, Karpers gevonden zyn

van drie Ellen lang. Evenwel bereikt de Kar-

per, in ons Land, de grootte van den Snoek

niet. De grootften die in de Amftel , Vegt of

ia

(*) zie 't voorg. VII. Stuk. bladz.

ft} In het Werk genaamd Nat. Cur, Ephemerides^

(ij Zie *t voorg. Vil, STUK. bladz. 27,



DE Karper Se 363

de Veenen , daaromftreeks , gevangen wor- IV.

den, zyn twintig Ponden zwaar. Men ving 'er^ ^^'^-"^^-i-

*' voor weinig Jaaren , in deLeidfc Vaart een, van r^^^^*

tuflchen de zeventien en aguien Pond , die stük.

wel vier of vyf Voeten lang was. Dat zy in

de laatfte Jaaren op ver naa zo veei niet groeijen

als in ue Jongheid 5 is hun met de andere Die-

ren , en met den Menfch gemeen. Dus merkc

men aan , dat zy , in drie Jaaren , de langtc

reeds hebben van een Voet, tuITchen 't Oog

en de Vork , dat is , tuffciien Kop en Staart.

Sommigen willen , dat de naam afkomftig voortteeliiig.

zou zyn van de Godin der Minne, Cypris in 'c

Griekfch genaamd, en, hoewei dit niet zeer

waarfchynlyk is, kan men 't egter niet ontoe*

paffLlyk agten: aangezien de Karper zeer drif-

tig is, en ongemeen veel gerucht maakt in de

Voortteeling. Dikwils wordt een Kuiter na-

gezet van een dozyn of meer Hommers , die

de Kuit waarfchynlyk met hunne Hom befproei-

jen. Sommigen v^^illen ons wys maakcn , dat

het Mannetje de Kuit, ten dien einde, byeen

vergadert en als opzamelt, in deSIyk: v^anc

deeze Vifch Idcft , tot het Zaadfchiecen , ook "
.

de Ondiepten , Oevers of Wallen. Men vindc

"er van beiderley Sexe , of Tweeflagtigen ,

dat is Hermapbrodieten onder, gelykerwys onder

de Kabeljaauwen (*).

Dat de Karpers zeer fterk vermenigvuldigen

is

Zie 'c voorg. VII, Stuk, bladz. 25.

I. Df.el. viii. Stuk.



364 BESCHRirviNO vaw

IV. is aan de Liefhebbers bekend. Petit Ie Me*
Afdeel, ^qqi^ ^ willende onderzoeken hoe grooc hec Ver*

Hoofd ' ^^^^ Natuur in deeze

STUK. Vifch gelegd , heeft een gedeelte van de Kuic

gewoogen, en in de zwaarte van een Greia

gevonden 71 of 72 Eijertjes. De geheele

Kuit woog agt en een vierde Once of zeftiea

en een half Loot , dat is 4752 Greinen , welk

getal met 72 vermenigvuldigende men voor 'c

getal der Eijertjes kreeg 342144, of tuffchen

de drie en viermaal honderdduizend. Dit nam

hy waar in een Karper van agttien Duimen lang*

te ; met Kop en Staart gemeten : in kleinder

Viflchen vondt hy 'er, op die zelfde wyze^

wat minder, doch in allen fcheenen hem de

Korreltjes van de Kuit nagenoeg even groot (*).

r>e Kiut, Uit zyne omftandige befchryving van dea

Karper zal ik hier die van de Kuit ontleenen.

Deeze maakt twee Paketten, aan ieder zyde

van den Buik één, zig uitftrekkende van hec

Middelrift tot aan de Navel, en wederzydshet

Paket bedekkende , dat van de Darmen en Lq-

ver geformeerd wordt. Zy zyn bddeed met

een fyn doorfchynend Vlies , dat een los Om?,

windzel maakt van de Eijeren of Korrels der

Kuic 5

(*) Mem. de tAcad. Royale des Scknces ^ de TAnn. 173

Leeuwenhoek hadt in een Karper geteld ruim tweemaal

honderd duizend j en in een Kabeljaauw wel viermaal zo veel

Eijertjes , doch op eene andere plaats fchryft hy daar wel 9344000 ^

dat is over de negen millioenen Eijertjes aan toe, Ibid, In

groote Salmen was de veelheid ongelyk kleinder, T^it bl^d^%

isu hier voor» '

^
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Kult 5 fcheidende zig , door 'c opblaazen , ge- IV.

makkelyk daar af en grootelyks daar door op- ^^^^^^

zwellende. De twee Zakjes vereenigen zig tot ^qop^,

een enkel Kanaal, dat eindige aan het agterfte stuk.

gedeelte van de Navel : zy zyn losjes gekleefd

aan het Paket van de Lever en Darmen , als

ook aan het Buikvlies, en de Eijeren, daar ia

vervat 5 aan elkander. Deeze Korrels van de

Kuit zyn rond of byna rond , en hebben de

dikte van een halve Lyn tot tweederde vaneen

Lyn , 't geen zeldzaam is.

De Hom, die men in 't Franfch Laite oi^^

Laitance noemt, om dat zy zo zeer naar iVlelk

gelykt ; is famengefteld uit twee witte onrc

gelmaatige Lighaamen, die eigentlyk de Tefti-

kels in de VifTchen zyn. Zy (trekken zig door

de geheele Holligheid van den Buik uit, en

bedekken , aan de zyden , het Paket der Dar-

men, de Lugt- en Pisblaas. Van het Middel

rift reiken zy tot aan de Navel, daar zy uit»

loopeii in een Kanaal, tuflchen de Blaas en den

Endeldarm. Ieder Lighaam kan men aanmer-

ken uit twee deelen famengedeld te zyn, waar

van het eene de Zaadblaasjes, het andere den

Teftikel uitmaakt* Ieder Teftikel heeft zyne

Afvoerende Buisj gelyk in de Landdieren.

In de Ontleedingeu, die van ouds hier te inge\v'an(leiu

Amfterdam gefchied zyn , en in de Dierlyke Ont-

leedkunde van Blasiüs , heeft men op de In-

gewanden naauwkeurig agt gegeven. Alle Dar-

men, die op en nederwaards gelyk iü de End-

X.De*:x.. vulstuk, V©«
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IV. vogels, niet mee Slingeringen loopen, gelyk'
Afdeel, gemeenlvk; worden aan elkander sevoe^^d door
XLV ' O O

Hoo^D
zelfitandigheid van de Lever, die 'er rus-

sTüiv. fchen in fchicr, zo dat zy daar mede alsééne

Klomp fchynen uit te maaken. De Galblaas

en Milt zyn in het zelfde Pakec vervat, gelyk

ook de Maag, die langwerpig is als een Darm;

in wier beginzel de Galbuis zig inplant, waar

door de geheele Oppervlakte met Gal geverwd

worde gevonden. Twee Lugtblaasjes zyn 'er,

die zig als van eikander afgezonderd vertoonen,

doch van binnen gemeenfchap hebben, 'twelk

door blaazen en met een Stylet blykbaar is.

Deeze bellaan uit een dubbcld Vlies, waar

van het dikde buiten, het dunde binnen; door

middel van v.^eiken zy aan de Rug gehecht

worden. Klaarblykelyke Pisleiders komen 'er

van de Nieren vvcderzyds af, die een Stylet,

Geblaas en Vogten , doorlaaten en brengen in de

Pisblaas. DeTaoden, zogenaami, ztiteninde

Keel , niet in 't voorde van den Bek, 't Gene de

Tong genoemd wordt is eigentlyk geen long:

want zy is in 't bovenfte, aan 't Gehemelte

>

geplaatft, zo dat 'er de Spyze onder doorgaat:

het is zekere Kheragtige , wntte, weeke, vog-

. ^ tige zelfflandigheid ; welke gedoken of op eö-

nigc andere Manier gekwecrt zynde, een won-

derlyke bewceging aanneemt. Het Hart, om
hoog geplaatft, heefc een breed Vliezig Oor,

als met Klieragcig Vlcefch doorweven , en

grooter zynde dan het Hart, 't welk door zy.
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IV.

Afdseu

XLV.
Hoofd-
stuk.

Het Hart,,

ne vafte zelfftandigheid genoegzaam kenbaar

is (>
De beroemde Du Verney den Karper uit-

gckoozen hebbende , om een Voorbeeld te

geeven van den Omloop des Blocds in de Vis.

fchen die Kieuwen hebben, en van derzelver

Aderahaaling ; zo kan ik niet nalaaten iets daar

van te melden. Zie hier hoe het Hart, en

deszelfs plaatzing , door hem bcfchreeven wor-

de. ,5 Het is geplaatH: onder de Kaaken, die

5, beneden dc Kieuwen zyn, in het diepftevaa

de Keel, en die ik noemen zal Inwendige

5, Kaaken, omze te onderfcheiden van de ge-

5, nen, die 'er boven zyn, en den ingang van

de Keel formeeren* De Holligheid, daar

het Hart zig in beflooten vindt, is bekleed

met een zeer glad Vlies , het welk de plaats

van Hartszakje * bekleedt in verfcheide andere * Perk^f

Viffchen , doch in deeze dus niet genoemd'^"''*

kan worden, om dat het Hart bovendien nog

beflooten is in een Zak, van een zeer dun

Vlicsje geformeerd, en welke eigen tlyk het

Hartszakje uitmaakt in de Karpers. Het on«

derde van die zelfde Holligheid is door etn

„ Vlies geflooten, 't welk het Hart affcheidc

„ van alle andere Ingewanden , en een vervolg

„ is van het voorgaande. Onder het Hart ziec

men eene Vcrgaarplaats f , geformeerd door t Ps^eceptét^

„ den famenloop van verfcheide Aderen • drie

„ vaö

35

55

53

35

33

33

(^) WlLLOUGHB. Hifl. TlfQ. Libi. IV. p, 2+75

2. DEÏi. VIII. STUK,
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Afdef/
welken uit de Lever voortkomen, cq

XLV 1

alleen dienen om hec Bloed van de Poonader *
f

hojFD^ „ en van een gedeelte der Eijerftokken f , te*

„ rug te brengen. Van deeze drie heeft men

i^cri^ 5> er twee, Gie zig wederzyds openen m het

t Ovar:a ondcrftc van deeze Vergaarplaats , en de

35 derde ontlafl 'er zig ook in door een zeer

wyde Opening. Twee andere Aderen fcy*

gen wederzyds langs de Ruggegraat op-
^"^^"^

>5 waards 5 vergezellende de groote Slagader |

,

en vereenigende zig , aan ieder zyde der

3, Vergaarplaats , met de Aderen 5 die van de

twee zyden van de Lever afkomen. Dus

3) hebben die twee Vaten , op deeze plaats^

5, wederzyds maar éénen mond. De Stam van

35 de Ader, die het Bloed uit de Kieuwen terug

yy brengt, legt op de Aorta: hy daalt aan de

5, regter zyde van het Hart neerwaards: hy is

3, aan de Wanden der Holligheid , daar het Hare

5, in beflooten is
,
gehegt , en , een toer maa-

5, kende , loopt hy in de regter zyde van de

3, Vergaarplaats uit,

„ Deeze Vergaarplaats , nu , opent zig van

,3 boven , naar het midden van 'c onderfte deel

Ö AuricuU^y van 't Oor f : aan haaren mond zyn twee

33 Oogluikende Klapvliezen , gelyk die aan dea

3, iTiOnd van de onderfte Holader in de Voge-

3, len. Het Hare heeft maar één Oor 3 doch

,3 hetzelve is zeer groot, ter fliukerzyde aau-

,53 gevoegd. In 't bovenfte gedeelte induiken-

de 5 maakt het wederzyds een Uicftek of

„ Hoorn ^
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^, Hoorn * waar van de flinker grooter dan de iv.

regeer is. Het heeft zyn mond in 't bo- ^^^^^^^

venfte gedeelte, ter flinker zyde van het
f^^^^j^

„ Hart. Daar zyn twee Klapvliezen aan den siuk.

,5 mond van het Oor, binnen het Harr, het

eene boven, het andere beneden ; aangehcchc

over den geheelen halven Cirkel , dien zy

^, formeeren , en geopend aan de zyde naar de

„ punt des Harts toe* Dit maakt dat hec

„ Bloed, het welk door de famentrekking van

het Hart terug vloeit , dczelven opligt en tegen

elkander aanvoegt , gelykin de Kikvorfchen»

Het Hart is halfrond van figuur, en aan twee

zyden plat, bynagelykde Zee-Appelen: hec

is op zyn kant gcplaatfl: ten opzigt van den

„ Kop , zo dat de twee vlakke zyden naar de

5, Kieuwen zien , en aan den grondfleun worde

het met de jdörta ingekaft, door middel vaa

een Soort van Scharnier-Geleding; alzo dee-

5, ze twee deelen uitpuilingen en holligheden

hebben , die onderling in elkander fluiten*

3, De Wanden van het Hart 2yn zeer dik naar

reden van deszelfs grootte en dc Vezelen

van een zeer vaft geweefzcl : ook heeft het

„ tot de Circulatie veel kragt noodig

Van het maakzcl der Kieuwen en den Omloop DeAdem

des Blocds heb ik omftandig gefproken (t) •

doch

(*) Du Vekney Oeuvret Anasom. Paris 1761, Tom. If,

p. 470.

(I) Zie 't voorg. Vil. ^TUiC. bladz. 39. cnz.

i^df.eu vulstuk. Aa
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IV. doch de Ademhaaling verdient nog onze op.

Afdeel, nierking, als grootelyks van die der Landdieren
XLV.

vcrfchülcnde. De Baardjes der Kieuwen , naa-
Hoofd- , _

'

STUK. melyk , die de plaats van Longen bekleeden in

de gefchubde Viffchen * maaken dat men zeg*

gen kan , dat zy de Longen in de Bek of aan

de Keel hebben ; waar van de fjoogswyze Bce,

iiige (lukken de Ribben zyn. Deeze Ribben

verorden bewoogen door zesenveertig Spieren*

Agt zyn 'er die de tulTchenruimte verwyden,

zestien die dezelve vernaauwen ; zes die het

midden wederzyds verbreeden , twaalf die het

verfmallen en tevens het Borflbeen neder*

drukken, vier die het opligtco. De Opening

der Kieuwen wordt beurdings geftopt door

een zeer Konftig Becnig Dekzel , 't welk, in de

Uitademing dezelven fluitende ,
gelegenheid geeft

tot de aficheiding van de Lugt uic het Water^

dat de Vifch inhaalt,

Dewyl de beweeging der Kaaken tot dit zelf-

de Oogmerk dienftig is , zal 't niet ongevaeg*

lykzyn, dat wy hier aanmerken, hoe deBo*-

venkaak beweeglyk is, en famengefteld uic ver-

fcheide Stukken, die natuurlyk in elkander

fchiecen en zodanig famengevoegd zyn , dac

zy ,
zig ontplooijende, de Bovenkaak verbree-

den en langer maaken kunnen, In de Karpera^

is het getal der Stukken, die tot de Ademhaa.

ling dienen , ongelooflyk groot. Men telt *cr ^

naamelyk , vierduizend driehonderd zes en

sagtig Beenige ca negen ca zeftig Vlee^

zi.
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zige, dat h Spieren. De Slagaders der Kicu- JV,;

wen seeven, behalve haare vier Hoofdtakken, ^^^^^f^*

XI V
vierduizend driehonderd en^ twintig Takken uit, hoofb.

ieder van welken, wedcrzyds, op het plat der sïük*

Plaatjes een menigte van dwaiTe Hairtakjes ver-

fpreidc ; welker getal dat der Takken ver te

boven gaat, Dair zyn zo veel Zenuwen als

Slagaderen ^ en de Aderen verfchülen alleen

daar in, dat zy enkele Buisjes zyn, zig niet in

Hairtakjes ver(preidende. Men ziet, derhal ve»

dat het gecal der gemelde Stukken, indien men

de Takjes elk in 't byzonder neemt , wel twin-

tigduizend zou beloopen (*). ,

Deeze veelheid van Takjes der Slagaderlyke

Vaten
,
ongelyk grooter dan in de Blaasagtige

Longen der Landdieren, geeft gelegenheid dac

een grooter Oppervlakte van het Bloed bloot-

gefteld worde aan het Warcr , om door de-

drukking der Plaatjes bezwangerd te worden met

defyne Lugtdeeltjes. Want het is blykbaar^

gelyk wy gezien hebben , dat de VilTchen niec

kunnen leeven , zonder een geduurigen tee-^-

voer van veifche Lugt, zo min als de Schep*

zeis die in de open Lugc Ademhaalen (t}. Zie

hier nu, op welk een wyze de Ademhaaling,

door gemelden Heer, in de Karpers waargeno-

incn zy*

^, De Bek opent zig en wordt verlangd döor mademiiïg.

5> het

(*) Du VeRNEY. Oeuvres Anr^tom, Tom. II, p, 502»

(t; Bladz. 41. in 't voorg< Stuk.

I, i>EïL. vüL STUK, A a tl



372 Beschryving van

IV. M het uitfteeken van de Lippen ; de Keel zwek
Afdeel. en de Kicuwendekzels , die gelyke bewee-

XLV. hebben als de Kleppen van een Blaas-
Hoofd- " & 0

STUic. ,> balk', van elkander wykende , gewelven zig

„ buitemvaards inet hun midden alleen; cerwyl

3, een van hunne Stukken , dat op een foorc

van Knietje draait, de Openingen der Kieu-

„ wen geflooten houdt, ligtende zig wel ecu

weinig op , doch zonder het Water in te

laaten; om dat het Vliesje, waar mede de

„ Dekzcls geboord zyn , de (Opening naauw-

keurig fluit. Door dit alles, nu, wordt de

5, wydte van den Bek vergroot , en het Water

dringt in deszelfs Holligheid , even als de

„ Lugt in die der Longen door de uitzetting,

van de Borft in Landdieren. Ten zelfden

„ tyde openen zig de Boogsvvyze ftukkcn der

^, Kieuwen en wyken van elkander ; hun mid-

„ den wordt verbreed; het Borftbeen wykt af

3, van het Gehemelte, en alles loopt lameo^

3, om een grootcr veelheid van Water in den

^, Bek te brengen. Dus gelchiedt de Inade.

3, ming der ViflTchen.

üitidcain^ ^ De Bek fluit zig vervolgens ; de Lippea

3, trekken zig in; vooral de bovenfte, die zig

„ als een Waaijer plooit : tervvyl de Onderlip

5, zig aan dezelve voegt door middel van een

% klein halfmaansvvyz' Vliesje, 't welk als een

3, Gordyn van boven nederhangt, belettende

„ den uitgang aan het Wacer : het Dekzel

maakt zig plat op den grondfteuD der Kieuwen-

O Ope.
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„ Openingen : ten zelfden tyde fluiten de Rib. IV,

ben tegen elkander, haar midden krimpt in
^^'^^^^^^

en hec Borftbeen flaat tegen het Gehemelte
pj^^p^

aan* Door dit alles wordt het Water famen- stuiu

gedrukt, dat door den Bek was ingegaan;

5, zo dat hetzelve , gedrongen om uit te gaan

,5 door de tuflchenwydte van de Ribben of

9, Boogswyze ftukken en van derzelver Plaat-

5, jes, van dezelven doorgekleinft wordt, pas-

5, feerende als door een Kam of Hekel Yzcr.

5, Dceze beweeging, nu, doet de Vüczen der

Kieuwendekzelen open gaan , e c dus hec

„ \A^ater ontlaften : 't welk de Uitademing

5, maakt."

Men ziet derhalve, dat het Water in de Vis.

fchen door den Bek ingehaald wordt of ingaat^

en door de Openingen der Kieuwen uitgaat,

mer een foort van Circulatie : zo dat het tegen-

deel hier plaats heeft van het gene in de Land-

dieren gebeurt, die de Lugt beurtlings inhaa-

len en uitlaaten door de zelfde Opening van de

Lugtpyp C*)- Hier in ftraalt een groote Wys-
heid van den Schepper door ; aangezien de Lugc

ongelooflyk vlugger in haare beweeging is , dan

het Wacer, 't welk in zyne heen en wedertogc

een belemmering zoude gemaakt hebben, die

van de Lugt alleen niet te vreezen was.

De Schubben, die in de Karpers zo groot De^chub^

zyn, dat men deezen Vifch , deswegens, Lepu
^^^^

dotut

() Oeuvres Annfomiquei^ Tom. IT. p. soi^

L DiW-. YXIL STVK, Aa 3
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doms genoemd heeft, zyn de Waarneeming van

voorgemeldcn Monfr. Petit Ie Medecin niet

ontglipt. Hy merkt aan, dat de Karper die,

niooglyk onder alle Vilichen
, allergrooclt heefc

Raar reden van zyn grootte. Men vindeze

bruinfl: in 'oude Karpers, zegt hy; doch ik vveec

niet of \ Gevoelen van Rondelet.us niet aaa-

Dcemelyker zy , die in de Jongen de Schubben

bruiner, en geelagtig in de Ouden vondt. In een

zelfde Karper zyn bruine , geele en witte Schub-

ben waargenomen. De Kleur van den Vifch hangt

niet van die der Schubben af, gelyk v/y gezien

.hebben , maar van zekere Slyrm^heid der

Huid 't Is aardig om te zien , hoe regel-

maatig dezelven op 't Lyf gefchalied zyn , of

,over elkander leggen ^ gelyk de Schaliën vaö

,een Leijen Kerkdak.

Ten opzigt van de uitwendige Geflalte zal

•ik, wederom, niet uitvoerig zyn, in deezezó

bekende VifTchen* In de Telling der Vinftraa.

len vindt men cok geen groot verfchil met de

voorgaande Soort, alleenlyk de Rugvin uitge-

zonderd, in welke 24 Beentjes waren, volgens

LiNNiEüs; in de Borftvinnen 16 , in de Aars-

en Buikvinnen 9 en 19 in de Staartvin. Gro-

Noviüs hadt in de Rugvin van onze Karpers

maar 11, in de Borftvinnen 14, in de Aars- eri

Buikvinnen 8 geteld; doch eene Verfchéiden-

heid daar van, zegt zyn Ed., hadt in de Rugvin

(*) In 't voorg, VU, STUK 3 bhdz, ^6.^]
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23 en in de Borftvinnen 17 Scraalen Waar- VL
fchynlyk zal de eerftgemelde de RivieivBarbeel ^^^'^^^b

of Barm geweeft zyn* Thans fprcekt zyn Ed,
p^^Jj

van de Gedake der Karperen dus. sick«

De Kaaken zyn egaal ^ vier Baardjes aan

5, den Bek, waar van twee aan de Zyden van de

5, Bovenkaak cn twee aan de hoeken van den

3, Bek. De Rug is flaauwelyk verhevcnrond,

,5 De Rugvin , die zeer lang is , loopt van te-

5, genovcr de Buikvinnen tot aan de plaats te^

5, genover de Navel: de Staart is gevorkt: de

Zyddreep, regt in 't midden der Zydenton-

3, afgebroken, van de Kieuwendekzels tot aan

de Staart , zig uittrekkende." Het derde

Beentje, zo wel van de Rug- als Aars vin,

is met Haakjes gewapend, volgens Artedi,

welk zyn Ed, ook als een Kenmerk aanneemt (f)»

Kll'in fchryft 'er eene bruine Rug aan toe. 't Is

zeker, dat de Oudften geeiagtig zyn, ja fom-

migep zeer geel.

De liftigheid der Karperen , om de Strikken, vzngf^.

die men ze fpant , te ontkomen , hebben de

Viflchery daar van eenigermaate moeielyk ge-

maakt. Indien 'er veel m een Vyver, Vaart of

Sloot zyn , kan men 'er egter , 't zy met Scha-

kels , Zegens of met Schepnetten , genoeg van

vangen. In de Molentogten van onze Meiren,

heb ik gezien dat 'er met een Schakel, in één

zet, wel vyftig gevangen werden. Zelf heb

.ik,

(*) Muf. Ichthyol, Tom. T. p. 5. N. 19.

(t) ^oóph. Gronov, Fafc. I. p. 104. N. 3 30.

VULSTUK, Aa 4
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^IV. rnet den Zegen , de geheele Zak vol Karpers

XLV ^Pö^'^^^ld. In 't Hengelen beflaat de grootfte

Hoofd- nioeielykheid alleen daar in , dat men lang moec

STUK. wagcen , eer de Vifch byt ; en dat 'er veel voor-

zigtigheid vereifcht worde, om de Hengelroe

of den Draad niet te breeken. Men gebruikt

derhalve, toe het Hengelen van Karper, veel

flcrker Draad en Rieten, dan om Baars te Hen-

gelen, en, zo men geen Takken , die by uit*

flek taay zyn , daar toe neemt , dient de Draad

zeer lang , en om de Hengelroede , die veel

langer dan gewoonlyk is ,
opgewonden te zyn.

Men kan ook , eenigc Dagen van te vooreo t

deezen en anderen Vifch door zeker Aas aan.

Jokken, dat men, ter plaarfe waar men Hen-

gelen wil of Viflchen , in 't Water werpt. Dc
befte tyd , tot den Karper»Vangft , is in de Zo-

mer, van Juny tot Auguftus; dan is de Karper

gretig , en men behoeft tot Aas niets ^dan

Aardwormen , of Boonen die in Water ,zyn

gekookt (*)•

Gebruik, Beft zyn de Karpers in 't Voorjaar, en de

Hommers worden, gelyk van anderen Vifch,

fmaakelyker bevonden dan de Kuiters. Men
vangt 'er, in zekere Riviepen, die het Vleefch

vet, vaft en roodagtig hebben , byna als de

Salm ; weshalve menze noemt Salm^Karper»

De gM^ Karpers , zo genaamd , overtreffen

ook

f^j zie crder, dien aangaande, het Iluishiniefyk^ fVm^
éenhek r«n C;pOM£L^ op Kttrfit^
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ook de gewooue Viffchen van deeze Soort. Die IV.

in 't zuiverfte Water groeijen worden beft ge- AFOEEt..

agc , en geen wonder ; dewyl de Liefhebbers

de Ingewanden , die men in andere ViITchen stuk.

wegwerpt, het fmaakelykfle vinden. Inzon-

derheid is dat gedeelte van den Kop, 't welk

men de Tong noemt, of eigentlyk het Gehe-

melte ,
by hun nog allermeeft getrokken.

De grootheid van deezen Vifch, zyneVlce-

zigheid en Overvloed , maaken , dat 'er byna

geen Geregten te verzinnen zyn , die in de

Roomfche Landen, en in deKloofteren, niet

van Karpers worden toebereid. Men kookt en

ftooft ze ; dit 's gemeen : men braadtze aan 'c

Spit of op de Roofter: men vultze met Cham-

pignons of veelerley Groente en Speceryënj

doch het alleraartigfte is, dat het Vel daar af-

geftroopt , en dan de Vifch klein gehakt , met

Paalingen-Vlecfch , Hom van Karpers , Zout

,

Peper , Nooterouskaat , Nagelen en welriekende

Kruiden , met Boter en Champignons onder,

een gemengd, weder in het Vel geftopt worde:

waar na de Vifch , met Wyn en Boter , io

Vifchnat geftoofd zynde, en met fyn gehakte

Pieterfelie befprengd , in een bruin Ragout

van Karpcr-Hom en Champignons wordt opge-

difcht.

De Gal der Karperen wordt tegen het^Ka^et-

groeijen van Vlakken op 't Oog, en tegen de

Roos gcpreezen: doch het aanmerkelykftc , dat

de Geneeskuade , van ouds tot hedeo , uit dee.

. i,Di.ïL. vm.ïïVK, Aa 5 »ea
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Hoofd -

STUK.

* Lapis

•f
Carpjonum

Cyprznorum-

VS Létpides

zen Vjfch zig ge^eigend heeft , is de zoge-

naainde Karper-Steen *. Men heeft dien naam

in't byzonder gegeven aan een driekantig Been-

tje, dat in het Gewricht van den Kop met de

Ruggegraat gevonden wordt, en aan hetzelve

zonderlinge kragten toegefchreeven (*); doch

hedendaags ftelt men het gelyk met de Gehoor-

beentjes van Baarfen cn andere Viflchen, met

de Kaaken van de Snoek en de zogenaamde

Krecfts-Oogen ; die altemaal het Zuur in de

Maag en het Gedarmce breeken , en daar door,

op een middelyke wyze , tegen \ Graveel

dieoftig zyn (f) Boven de Oogen zyn nog twee

andere halfronde Beentjes , aan de eene zyde

als getand, die van de Vrouwtjes pleegen be-

waard te worden als een Geheim voor de Val-

lende of Maanziekte (|). Buiten twyfel zul-

len dit de Gehoorbeentjes zyn^, die in de Kar-

pers dieper, in 't voorfle van den Kop , als be-

graven leggen (§). GRONovitis^ ondertulTchen,

zegt, naar zyn gewoonte , op een Stellige ma-

nier. De halfronde , halfdoorfehynende Been-

5, tjes , harder dan Kraakbeen , geelagtig vaa

5, Kleur, welken de Apothekers noemen Kavm

5, per-^Stemm '\ y zyn Beentjes van boven mee

Tan-

(^) Cynofur, Mater. Medici HERMANNI continuata per

BOECLER. pag. 708;"

(I) CaSp. PIOPFMANN. dc Medk. Officinalibus^ Paral*

pag. 20

(i) Cy^^A ^^^^

\() Zie 't voQig, VXI. Stuk., bladz. 52 , su
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Tancen iii de Keel overccnkomftig en tot jy.

Kaauwcn dienende (*). Afdeeu

HecKaauwen, hebben wy gezien, worde in
•

^ Hoofd-
de Viffchen in 't algemeen onfkend, en inder- stuk.

Üaad die Beentjes, aan den ingang van 'de Rob,

fchynen daar toe zeer kwaalyk géplaatrt tc zyn.

Tanden heeft de Karper niet zegt WiL-

5, LoccHBY^ doch in piaa'cs van dien fieekc in

i, /^c Gehemelte een plat en effen, driehoekig

„ Been, waar tegenover hy , om. Taag , tv/ee

5, ingekorven Beentjes heeft , die naar de Keel

a, toe gekromd zyh. Ges^sERüs befchryi t dee-

ze Beenderen dus. In *t midden van dc óm-

gekromde Kaak zyn vyf Taüden V byna fa*

'53 mengehoopt als Klieren , in plaatzing en

grootte oiigelykj drie taamelyk^groot, tvyee

„ klein, zeer hard, hol; met de bbvenftc Op-

3, pervlakce breed of plat
;

(tom.pi^, maar ruuw

i,. door zekére ftrcépen. Een van' allen , eg-

^, ter, is witter dan de overigen, f:n heefteen

j, gladde Oppervlakte, met een zeer korte fpits

getopt Monfr. Petit merkt ten op-

zigt van deeze Tanden, die hy afbeeldt ^ wel

uitdrukkelyk aan , dat dezelven cnbe^eeglyk

(+) 3 dus tot Kaauwen zeer ondieii-

ftig.

(3)

(*) $unt olïïcula fiiperne dendhus faacimn refpondentia

& mimdiicationi infcrvientia. 2:ooph. Gron, palc. I. p. 103.

(t) WILL. Pij};. Uhu IV p[:g. 245.

(i; Mem. de l'Acad, IiQ:^ak és Sc, de tl 3^1,

309, .

_

J.DEEI-. VIII. STUK,
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IV.

Afdeel.

XLV-

(3) Karper met elf Straalen in de Aars^in^ en

aan den Bek twee Baardjes.

Hoofd- Deeze voert , by de Autheuren , den naam
STUK.

Q^j^^^ Gobius , welke ook toegepafl: wordt

gIIL op andere Vifchjes, gelyk wy gezien hebben,

of Gron. '^^ Dikkoppige , dien de Engelfchea

Stierenkop of Molenaars-Duim noemen, onder

^rf^^^i!' deifKnorhaanen (*), en een ruuw Vifchje, naar

den Grondel gelykende, onder de Baarfen be-

fchreeven (f). De Govekens, bovendien, in

het Geflagt der Grondden , voeren ook den

caam van Gobio (4.) , en die zyn eigentlyfc

de Zee-Govie , daar deeze onder de VilTchen

van zoet Water behoort , en deswegen ge-

noemd wordt Rivier-Govie , hoewel anderea

^ hem ook Fundulus of Grondel tytelen. Dc
Duitfchers geeven 'er den naam aan vaa

Grmdling , GresUng en LeuteJJer , om dat zy

in de Lyken der Drenkelingen kruipen en die

opeeten. De Engelfchen noemenze Greyling

of Gudgeon: de Franfchen Goujon en Vairon ^

die van Lyons Goifon ; de Dqenen Grumpel ea

Sandbejt.

(i) Cyprinus pinna AnI radiis undeclmy cirris duobus. Syjf^

Nat, X. Cyprinus quincuncialis maciilofus, Maxilla fuperiorc

Jongiore ; cirris duobus ad Os. Art. Gen, 4. Syn» 11, Spsc*

13, Gron. Muf, II. N. i4p. 2^oöpk, Gron. N. 329. Gobius

fluyiatilis Gesneri. Will. p. 254. Raj. p. 123. Gobius liQQ

capitatus. JONST. Tab. XXVI. N. 16.

Zie 't voorg. VIL STUK, bladz. 300,

(t) Zie hier voor, bladz. 10.

(|) zie 't voorg, VII. STUK, bMr, li^^

Ar*
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Artedi heeft deeze Soort onderfchcidcn by iv.

dcD naam van Cyprinus, die vyf Duim lang is^ Afdeeu

gevlakt , met de Bovenkaak uitjleekende , en twee
ij^J^'^

Baardjes aan den Bek. Gronovius hadt hem stüx/

b|y den zelfden naam geboekt , doch thans Orgndeu

noemt hy hem ; gevlakte > met een gevorkte

Staart^ en wederzyds , aan de hoeken van den Bek,

een Baardje. Klein hadt hem , zo zyn Ed* wil,

voorj^efteld by den naam van Encbelyopiis mee

kleine afvallende Schubbetjes , den Buik ZiU

verkleur, de Rug met zwarte Vlakken, enaaa

de hoeken van den Bek, wederzyds, een en-

kele Knevel. Zie de Geftaltc daar van in onze

Afbeelding.

Indien de Kaaken egaal zyn , gelyk onze

Landsman zege , hoe kan het dan de gemelde

Soortlfzyn van Artedi? Ook hadt zyn Ed.

te vooren getuigd , dat de Onderkaak korter

zy , en dat men dit Vifchje vindt in onze Vaar-

ten en Rivieren, alwaar het Grundel genoemd

wordt (*). Naderhand brengt hy onze Grun-

dels t'huis onder de Meirflangen (f). Ik zal

de verwarring daar omtrent niet weder ophaa.

len C+;; merkende alleenlyk aan, dat deeze

Soort dan , zeer oneigen , Karper gehetea

wordt (§), Volgens Linn^eüs onthoudt zy

zig in Engeland en de nabuurigen : volgens

Gro-

(*) Mut, Jchthyolog;, Tom. II. N. i^p,

(I) Atl, Helvet, VOL. IV, p. zö;.

^ j_) Zie hier voor , biadz. 96,

(0) Uimz, VithandeL h Pt*L, Wadzt 331,
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ÏV. CrRON-ovtus is zy in de Rivieren vaa Vlaandg-
AFDEEL.

menigvuldig.

Hoofd- ^^^^ Tcüingen der Vinftraalen veifchillen.

STVK, LïNN^us ftelt in de Rugvin lo, in de Borfl,
Grondel, vinnen i6> in de Buikvinnen 9, in de Aarsvia

II , in de Staartvin 19 Beentjes: ARxEDivondc
'er 10 of II in de Rugvin, 15 in de Borftvia.

nen , 9 in dè Buikvinnen, 9 of 10 in de Aars-
vin

: daar Gaomyivs in de Rugvin 8 , in de
' Borftvinnen 14, in de Buikvinnen 6, indeAars-
vin 7 Straalcn vondc

Hoe klein ook wordt dit Vifchje dikwilsge*

geten, als zeer vet zynde en vaft van Vleefch,
en gebakken niet onfniaakelyk. Men maakt
'er in Vrankryk en Duitfchland veel werks
van^ aan de Rivieren, daar men geen Spierin^

heeft , en fteltze in hoedanigheid te volgen aan
de Smsrling die 'ervoor den lekkerften Vifcb

gehouden wordt , zo de Heer Klein getuigt*

Het heeft de langte van vyf of zes Duimen ; is

wie van Buik en bruin van Rug 5 met negen of
tien grootagiige zwarte Vlakken op Zyde, en
veele kleinere, hier en daar, over 't Lyfen de
Vinnen verfpreid» In de Keel zyn dergelyke
Beentjes, als in de Karpers.

IV. (4) Karper met Straakn zn de Aars.

Weiiindifchc. '^^^^ Baardjes aan den Bek.

De
Dezelve behoort tot de CoMtes of Melrflangen. Zie

hier voor.

(4) Cyprinus pinna Ani radiis. . . cirris plaiimls . Sm/}. Nat,
%. Albumus Americanus. C.\tesjj. Car» 11. p, 17,, T* .u«
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De gewoone grootte is , met Kop en Staart , IV,

een Rynlandfchen Voet: de Kleur ligtbruin, ^^^^^^^

aan den Buik wat bleeker , aan de Kieuwen een hoofd-

weinig rood : de Bek wyd met zeer kleine Tan- stük.

dén. De Bovenkaak fteekt over de Onder-

kaak heen> Aan de Onderkaak vindt men vyf

of zes kleine Baardjes, gelyk Tanden. Op 't

midden van de Rug is eene kleine Vin : de

Staart is ongelyk afgefnee4^en*

; De Markten te Charlestown zyn vol van dee-

zen Vifch , dien men 'er voor taamelyk goedé

Spyze houdt. In 't Werk van Caiesby wordt

dezelve Carolina^Wlnting ^ dat is Wyting van

Karolina, getyteld,

V.

Cf) Karper met tien Straaien in de j^arsvin^^'^''^^'"^'^•^^ ^ 'Hamburger.
de Staart onverdeeld ^ de Zydjlreep regt. pj, Lxvii«

2.

Deeze Vifch , die in de ftaande Wateren en

Meiren van onze Provintiën niet alleen , maar

zelfs in 't Noorden 5 vry gemeen is , vind ik

Hamburger of Steen-Karper getyteld. De Duit-

fchers noemen hem Karafs en Karayfcbe , de

Sweeden Ruda. Te Regensburg wordt hy,

gemeenlyk , Gorais geheten , dat van Karafs

af.

(s) Cyprmiis pinna Ani radüs decem ^ Cauda^ intcgii , li-

jiea latcrali reda. Syfl. Nat. X. Cyprinus pinni Dorli osfi-

culis viginti, linea laterali rcda. Art. Gen, a. Syn, 5. Specü

29. Faun. Suso. 322. Cron. Muf. 1. n. ii. Cyprfniis Ham-
burger. u4&. Ups, 174-Ï. p. 75. n. 55. Caraflius (implicitci:

diÖus, five Carafïi tertliim genus. Will. p. 249. Raj.
liö. Cyprirras latus alius. JONST. T. XXVII. f. 12.
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IV. afkomftig is , en dit van 't Griekfch woord
Afdeel.

QharaXf daar men het Latynfche Carajjius vaa

STUK, Van deezen Vifch zyn kleinere en groottere*

/W»r^<rr. Men vindt 'er die ^/em-Karafs genoemd worden

zynde zelden over de agt Duimen lang : ande-

ren die men Halb' , dat is Hfl//.Karafs tytelt*

In Ooftfriefland is een Vifchje , genaamd Karutz,

veel kleiner dan een Karper, bultig en krom

van Rug; dat zesmaalcn 's Jaars gezegd wordt

voort te teelen , van de genen die het in de

Vyvers houden In Noorwegen vindc

men, zo wel in Meiren als in Vyvers, Karudfetif

waar van de kleinere donkergraauw en de groo-

ten geel zyn. Op een Berg is aldaar een Meirt*

je, waar in *er van zulke overmaatige grootte

zyn , dat men de Graaten daar van , te Chris-

tiaanzond gebragt , voor die van Kabeljaauwen

aanzag (f). In Sweeden vangt menze doorgaans

in de Slykerige Plaflen: by ons zo wel in de

Ryn als in 't Haarlemmer-Meir , zege Gronovi-

ÜS (|>
Van fommigen wordt dceze Vifch onder de

Braafems geteld ; doch hy verfchilt daar van

,

zo^ doordien hy korter en breeder is, als dat

hy geen zwarte Vinnen heeft, en dat deStraa*

len van dc Rug- en Aarsvin haakig zyn , gelyk

iü

(*) JONST. de Pifc. Cap. IX. pag. 114.

(t) mtntl üou ^o^tu. ir, Th. pag. 23$.

(l; .i^. Hclv, VOL. IV. p, Z69^
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in de gewoone Karpers. Gemelde Heer , eg- IV.
,

ter, merkc aan , dat niet het derde, gelyk In

dezelven , miar het tweeJe Beentje , en wel Hobrö*-

mee een dubbele ry van Haakjes zy gewapend r

Hy telc hem onder de ongebaarde Kar-
^^^^^^^^^^

pers, en dus kan de Figuur \an Jonston,

welke Artkdi aangehaald heefr, niet goedzyn.

Die van Klein , merkt zyn Ed. aan , is by«

fter flcgt; dewyl men, in dezelve, de Zyd-

ftreep en gekartelde Beentjes in de Rug- tn

Aarsvin , heeft weggelaten» Hy betrekt tot

deeze Soort, niet alleen den Sufuki der Japo-

neezen , maar ook den Rivier. Govie, genaamd

Ki^ejjln, die ook Bachfifcb geheten wordt.

Deeze komt , met zyne mede- Soorten , in

Geftalre naauvvlyks overeen, zegt zyn Edele: -

doch my dunkt, dat dezelve naar de Braafems

en Bleijen veel 'gelykt : zo dat zelfs de Bley

gerekend werdt de zelfde of een zeer naa daar

by komende Vifch it zyn. Ook heeft Gkono-

vins een andere . welken men Karp-Karafs noemt,

om dat hy langer en dikker is en als een mid-

delfoort tuflehen de Karpers en Karutfen , tot

deeze Soort betrokken (f). Dit fchynt wel

die

('^) Als men, naamelyk, het eetimethet andere vcrgelykt :

ïiangezien in de n-tel, Zöcph, Grcn. Fafc. I. p. 109. het

wooid feoundo ont^ieskt of ovcrgeflagen is. , 't Is zoflderling

dat het eerfte Beentje van de Rug- en Aarsvin door WiJL^

JLOUGHBY gezegd wordt H;ukig te zyn: doch fchynt, dat

"^e twee ceiftc Beentjes, wegens hunne kleinte, van hem
vergeren zyn : alzo hy in de ilugvin niet meer dan 1$

Straalen heeft.

' (t) Carajn fecundum genus Gesnert, RaJ. 1x7. N. li.
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IV. die Verfcheidenheid van Karaufehen by KLEiWe^-

Afdeeu y^qI^q dikker is, minder breed, en boven de

Hoofd
^^^^'^^^ bruinagtig ; welke van onzen Lands-

STUK. man betrokken worde tot de Ruifch voorn.

Qmhwg^u De Steen»Karper , nu, is kort en breed

^

doch zeer dun , hoog van Rug en geelag-

tig Goudkleur over 't geheele Lyf, mee de

Staart en Vinnen rood, uitgenomen de Rug-

vin, welke grys is en lang, van 20 Straalen.

Dit heeft men dus bevonden in vier Tellingen ^

die ook meeft overeenkomen ten opzigt van de'

Aars- en Buikvinnen , waar van de eerfte 10 >^

de andere s^ Straalen hebben. In de Borltvin-

nen zyn 'er 15 door de Engelfchen en Sweeden ^

II door onzen Landsgenoot geteld, die 'er

23 in de Staartvin gevonden heeft.

De Bek van de Karutfen is , gelyk in de

Karpers , rond en niet' groot : de Oogen zyrv

zeer klein , en ftaan dieper iö de Kop dan ia

andere Viflchen. Men vindt het Vleefeh geet

cn flymerig: weshalve zy ook zelden , dan ge-

braden of in de Pan gebakken zynde, gcgetea

worden: wanneer het een niet onaangenaame

Spyze is; ja ruim zo veel geagt als* diemea-

heeft van de Braaflemen C).

(^} FacUlime in Pisc inïs educMtur : dat 15 mch teelt dee-

aen Vifch zeer gemakkelyk in de Vyvers, zegt LINn.eus; 't

welk, zo ik geioove, ten opzigt van Sweeden te verftaan is»^

alwaar de Karpers, zo wel als in Noorwegen , weinig aarden»

In Vrankryk neemt men , tot het beplanten van de Vyvers of
Meircn, het Mvifiy Norrdin of Fretin, gelyk men de Jong
Vifchjcsnoemt, meeft van Karpers, waar onder eenige Snoek

üicj; ccLaAdcwvidt^felykbekendisigeioeenlykflSasusgenomen»
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(6) Karper met vyfentwiotig Straalen in de

Aarsvin y de Staart onverdeeld ^ bet LyfSly»

merig^

By alle Autheurcn , byna ^ is deezé Söort

bekend onder den naam van Tinca^ daar het

Italiaanfche fenca^ hec Engelfche Tencb en 't

Franfch Tctncbe van afkomftig is» Van de Duit-
^

fchers wordt hy Scbiey en Scbleyen^ vandeDee-

nen Sydere; van de Sweeden , Linndre^ Sutare^

èn Skomakare , geheten. Dus zou hy ook, by

den naam van Scboenmaaker , bekend zyn ge»

weeft onder de Nederlanders, wegens de dik.

te van zyn Huid. Tegenwoordig noemen wy
hem Zeelt, De naam van Merula Fluviatilis^

bf Rivier-Merel , is 'er , wegend zyne bruinheid ^

op toegepaft geweeft.

't Schynt dat deeze Vifch den Ouden opbe-

kend ware voor Aüsoniüs: ten minfte heeft

men geen zekerheid , dat *et van gefproken zy

ónder een Griekfchen naam. Tegenwoordig

zynze bekend genoeg, cn men vangt *er dik-

wils van vyf of zes Ponden zwaar, in groote

Meiren. Zy beminnen ftaande Wateren, die

Moeraffig zyn , of langzaam vlocijende Rivie-

ren. Op vervuilde Modderige plaatfen van de

Vy.

{6) Cyprinus pinna Ani radiis vtginil qulnque^ Caudac In-

tegra, Corpore mucofb. Syfl, Nat, X. Cyprinus mucofus to*

^us nigrescens, extremitate Caudx jcquali. Art. Ge». 14.

Syn. y. Spec» 27. Cyprinus pinna Ani t'Olliculorum undecim
^

Caudx xquali. Faun, Sttee, gzt, Tinca Authorum, WlLLt p» 25 it

•

Raj. p. 117.

h DiEL^ Yiih Stvk* B b 2
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IV.

Afdeel.

• XLV.
liOoFD-

STUK.

-Zeelt,

r>e Lmt-
worm daar

Vyvcis, vindt menze mecft. Men zegt, dac

zy in de Voorzomer, als het Koorn in bloey

ftaac 5 voonteelen, en leevcn van Slyk en Vui-

ligheid. Hier aan zou men evenwel twyfclen

kunnen, indien het waar is, dac zy naar Aard-

wormen zeer gretig zyn : cioch^ zelden vangt

nien/c met d^n Hengel.

j
De Zeelt onthoudt zig altoos op den Grond

van 't Water , en hier van komt het , dat men

'er zo veel niet in een Vyver houden kan, als

Karpers» Men behoeftze zelden daar in te

planten. Tot vervoering is deeze Vifch zeei*

bekwaam , als taay zyyde van Leven : gelyk ook

Lemery aanmerkt, dat hy, in fiukken gefnee-

den zynde en half gerooflerd, dikwijs nog uit

de Braadpan fpringt. Men wil, dat de Snoek

zyne Wonden, met zig tegen den Zeelt te

wryven , door de Slymigheid daar van geneeft,

Hoe 't zy , dit weet men, dat de Zeelt, hoe

groot een Vriend ook, cm die reden, van den

Snoek , doo^^ denzelven niet verfchoond , maar

gretig opgevreeten wordt.

De Heer Geoffuoy, de Jonge, hadc^ nu

ruim vyftig Jaar geleeden, aan dc Koninglyke

Akademie der Weetenfchappen van Parys een

Lintworm laaten zien, die uit een gezonde en

zeer wel gevoede Zeelt gehaald was. Deeze

Lintworm was gelyk aan dc genen, die men

in Menfehen vindt
;

uitgenomen dat hy geen

Ringen overdwars hadt, zynde alleenlyk mee

Streepen overlangs getekend , tuffchen welken

een
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een groote plooy liep van deo fCop tot aan de nr

Staart, 'die den Worm in tweeën deelde. Hy ^' ^esu

was oreheel en hadt de .ïangte van derdhalf u

Voeren. Men weet niet, voegt 'er de Hilto- stuk.

rie^Sc iryver by, dat 'er tot nog toe Lihtwor-

men in de Viilchen gevo den zyn On-

langs heeft men dergelyke ia Stekelbaarsjes ge-

zien (t^ , en 't is bekend , dat de Liniwonn

vry gemeen zy in de Zeelten.

Onder de gebaarde . Karpers maakt inderdaad Geftaitc»

deeze een droe»/ige Figuur, wegens de Klein»

heid van zyne Kneveltjes , die in eeq doode

Zeelt naauwlyks zigtbaar zyn. Hy 1« aan zy.

ne bruine Kkur, ain de kleinheid van zyne

Schubbetjes en Slymigheid , zeer kenbaar ea

grootelyks van de voorige Soorten verfthillen-

de. Klein befchryft h.m vry naauwkeurig,

als hy hem noemt Braafem met de Vinnen die

cirkelrond zyn en de Staart zwart ; het Lyf

dikagcig, van Kleur uit den zwarten grocnag-

tig geel , met de zyden van den Kop bleek

geel; de Schubben klein , dun, en taay aaa-

kleevende. Dc Schubben van den Molenaar

en van de Scharren zyn, volgens Dr. Baster,

evenwel nog kleiner. Het Slym, dat deezeo

Vifch omkleedt, wordt, door hem met Azyn

te befprengen j verdikt en van 't Lyf afge.

fchel-

Hifl. de VAcad, des Sctences de 17 lo. Qtiarto. p, 39^

(t) Zie bladz, 35, hitr voor.

ï. DEEL. VIU. STUK. Bb 3 °



BESCHRYVÏHQ VAM

IV. fcheiden. In de Mannetjes zyn de Borftvin»

Afdeel. gekruld, zegt Gkonovius
XLV. Deeze Heer heeft. in dezelven , zo wel als in
Hoofd- .

-

STUK. de Aarsvin, ic, in de Buikvinnen der Zecl-

^eeiu ten 9 Straalen geteld. Artedi vpndt in de

Aars en Buikvinnen ii , in de Borfl:vinnen 17,

inde Rugvin 12 3, en in die van de Staart 19

Beentjes. Volgens de Telling van Linn^us

zouden 'er 25 in de Aarsvin , 24 in de Staart,

vin, 16 in de Borftvinnen, 10 in de Rug- ea

9 in de Buikvinnen gevonden zyn. Dit is te

zonderlinger , daar de elfftraaligheid van dc

Aarsvin te vooren , door zyn Ed. , als een Ken-

merk opgegeven was (1).

Dc Geftalte , uitwendig , zegt Artedi , zweemt

zeer naar die der Salmforellcn , by ons Laxöring

genaamd. Hy vondt de Ingewanden als volgt:

de Lever lang , nevens de Maag en Darmen

uitgeftrckt en in eenige Kwabben verdeeld : de

Maag dik en lang, bevattende, zo wel als hec

Gedarmte , niets dan een Lymagtig Sap of Chyh

den Darm van 't Portier eens naar 't Middelrifc

terug geboogen , en vervolgens regtuit loopen-

de naar de Navel : de Milt langwerpig , don-

ker- pf zwart-rood ,^ hoekig , ter flinker hand

geplaatft ; de Lugtblaas groot , in 't midden

als met een Draad toegeftrikt, hebbende eca

zecx zigtbaare Buis , ingeplant in 't begin van

heg

Muf, IchthyoL Tom. I. p. 4, N. 1%,

(-f3 Sutc, N. 321.
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liet onderfte gedeelte : het Buikvlies witagtig iv*

;Zilverkleur.

Ten opzigt van 'i: Gebruik komt in de eerfte
j^qJ^^

plaacs in aanmerking, dat de Zeelt genoemd stük«

wordt de Doktor van de Viffchen ; 't welk fom*

migen daar van beiden, dat hy, in een Houwer

gedaan zynde, het Water troebel maakt. On-

ïwyfelbaar is het daar van afkomftig, dat hy

de gekwetfte Viffchen, zomen wil, door zyne

Slymerigheid geneeft. Aüsoniüs hadt hem

Trooft van 't Gemeen getyteld; 't welk we* *

gcDS zyne geringheid tot Spyze vry eigen «Z^^'*^'*

is In Italië is een Spreekwoord , dat ie.

mand , die Zeelten €et , zekerlyk de Koorts

krygt (!) Aan den anderen kant vindt men

aangemerkt , dat de aanvoeging van levendig

doorgefneeden Zeelten, aan 'c Gewricht der

Hand en aan de Voetzooien , tegen Hoofdpyn

en Vlhoofdigheid, in Heete Koortfen, dienftig

zy. Ook legt menze geheel op de Gewrich-

ten in de Jicht , of op de Navel en boveo aan

den Buik in de Geelzugt, laatende hun daar

fterven. In de Kop worden dergelyke Steent-

jes gevonden als in de Karpers, die van 'tzelf*

de Gebruik zyn. Voor 't overige kan men zeg-

gen, dat deeze Vifch, wel toebereid zyndc,

niet oofmaakelyk noch ongezond zy; doch, uit

Water alleen gegeten, zyn 'er v^einigen dien hy

(*) 2ic Uit^ezo^te Verhandel, I. DEEL, h\^dzr tsU

(t; NeflUno mangie Tenca, chi Febre non featc.

i. D&EL. vm. stukm B b 4
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ÏV. behaagt. Ook fcheelc het veel , of hy jong ea

'^'^XLV^^*
wel gevoed , in heldere Wateren gevangen ,

Hoofd- dan oud en uit Slykerige Poelen en Slooien,

STUK. of vervuilde Vy vers gebaaLl zy. In 't heetde

^eeu.
y^jj Zomer, of in de Hondsdagen, zyn ze

ongezondft.

Zie hier, hoe men ze toebereid wil hebben.

Indien uw Zeek grooc is, zegt Platina , neem

haar , en , ze wel Ichoon van Scliubben ge-

fchraapt hebbende, zult gy ze aan den Graat

opfnyden , en , dun ,het binnenfte buiien keeren

,

breekende de Ribben en haaiende 'er hec Inge-

wand uit: dan vult menze mcc zes Eijeren ,

wat gefneeden Piecerfelie , gedampte Pepe^-,

gekneusde Knoflook en een wcmig Saffraan.

Daar zyn , die 'er Pruimen , Kerfen of Rozy.

Den, met Amandelen, die gewreeven zyn, by

de Eijeren indoen. Voorts worde zy op de

Roofter gebraden, en, gaar zynde, met Olie

en Azyn gegeten. Ook kan men ze met Li-

' moenfap ftooven, of in de Pan bakken; *t zy

\ met Boter, of, gelyk het Gemeen dqet, mee

Olie. Anderen ieggen ze met Speceryën in , of

vullen ze als de Karpers. Ook kan men de

Zeelt, aan Mooren gefneeden, zeer bekwaame-

lyk , met ChampignoBs, Truffels, Stoelen vaa

Arcichokken en >peceryën , in roode Wyn
llooven. Het Vel van d.eezen Vifch wordt,

,van onze Vrouwtjes , voor het fmaakelykfte

gehouden C^J.

(^) Aldhovandi. Fi/c^ Lihx. V, Cap, 45. p. 252, Zie

ook
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(7) Karper met de Aanvin mn ,elf Straalen, IV.

de Staart onverdeeld > bet Lyf omtrent Rolrond,
''^^^^^

XLV.

Deeze vocrc , by de Ouden , den naam van ^9^^^
STUK

Capitö . Cephalus en Squalus » dat thans de Ge-
*

flatitnaain is der Haaijen. ïoc onderfchciding Cepèaiu

van den flarder, heeft deeze den bynaam van

Fluviatilisj dat is RWm Dik Kop. De Romei-

nen noemen hem , nog heden, Squagio^ de En-

gelfchen a Cbuh of Cbevin; de Franfchen Meu»

nier oi Filain, en fomcyds, te Parys, Teftard^

volgens RocsDELETiüs. De Duitfchers gceven

'er den naam van Alet of Alat aan, volgens

G£5N£Rüs , en die van Keulen noemen hem
ft

Munne.

Lang'-werpige Cyprinus , met groote Schubben

op 't Lyf en de Aarsvin van elf Beentjes ; had6

Am EDI deezen getyteld. Indien hec doorgaat,

óat de Zeelten vyfentvi^intig Straalen in de

Aarsvin hebben
,
zyn zy , door die Kenmerk

alleen , genoegzaam ondcrfcheidcn. Grong-

viüs betrekc 'er toe den Alburniis van Salvia-

^os , die Weijsvijcb genoemd wordt ; doch

Ar.

ook la nouvelle Malfon F^ufllqus, p. 8^8. En Chomel op

Zeelt.

il) Cyprinus pinna Ani radiis undeclm^ Caudx integra , Cor-

pore fubcylindrico. Syjl, Nat. X. Cyprinus pinna Ani radÜs

undccim , Caudii lotundata. Muf, Ad, Fr. I, p. 77- T. 30.

Cyprinus oblongiis macrolepidotus
,

pinna Ani officulorum

undeclm. Art. Gen, s- Syyi. 7. Gron. Muf I. N. 12.

Muf. 11. p. 3. Capito Aufonii
,

5qualus Veterum. Jonst.

Libr. III ALDROV. Libr. V. Capito Fluviatilis. ChaRL.

p. 156. Capito live Cephalus. Will. p. zss. RAJ. p. 119^

i.DiKL. yiii.STux, \ Bb 5
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IV. Artedi merkt aan , dat deezc daar van ver-
Afdeel.

j-^^^Iq^ j^g Squalus van Salvianüs ftelc zya

I^qJj^^ Ed. als een byzondcre, Soort; die hy door de

STUK. Raamagtigheid van de Rug- en Aarsvin )
Dik-K$p. onderfcheidt van deezen, wiens Buik- en Aars-

vinnen witagtig, de overigen blaauwagtig Afch-

graauw zyn (f). Deeze laatfte Soort merkt

zyn Ed. aan , dan in 't Haarlemmer Meir zig

onthoudt 9 en de andere komt in onze Rivie-

ren ook fomtyds voor (|). Menigvuldig is die ^

met de witagtige Buik- en Aarsvinnen, in de

Ryn en de Donau , zegt hy elders. Lin-

1Ï4IÜS ftelt de; Woonplaats io de Zuidelyke

deelen vao Europa.

Deeze Dik-Kop woont niet alleen in Meirea

en Rivieren, maar kan ook in Vyvcrs geteeld

cn gehouden worden , zo wel als de Karpers.

Zy blyven eenigcn tyd in een Vat met zuif

ver Water levendig, mids men hetzelve niet

door Brood troebel maake. Zy leeven , zo het

fchynt , van Modder of Slyk , doch bovendiea

eeten zy ook Muggen , die op 't Water zwee-

ven, en worden gevangen met den Hengel,

waar aan men een Veldkrekel doet, of een

Druif , of een foort van Vliegen , welken de

Swiczcrs , deswegens , Aktmuggen heeten. Men
wil

fi^) Cyprinus oblongus, teres ; mexlllis aquallbus : pinna

dorfaJi ventralibus remotiorc : cauda lunulata : pinna dqt-

iali analiqne parallelogramtnis. 29öph* Qren, N.

(1) Zoóph. Gron, N. 3 3 3.

(l) Aa. Htlv. Vol. IV. p.
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m\ ook, dat zy Smaak hebben in OlTen-Brein. IV.

Hunne Voortteeling is inde Voorzomer aan den
^^v^*

Oever. Daar zyn 'er die willen , zegt Gesne.
jj^^p^^

RUS , dat zy in de Meymaand van de ecne Zyde stuk.

yoortteelen , en vervolgens , als de Morellen ryp Bik-Kop

zyn , aan de andere Zyde van het Lyf. Het is

een Vifch die by Schooien :i&wemt. Hy ont*

houdt zig veel onder de wortels van Boomea

en in gaten van den Oever , gelyk de Kar-

pers.

Die Autheur hadt gehoord , dat zy op 't

grootft een Elle lang zyn. Hun Lyf is naar de

dikte langer, dan dat van [den Karper; de Kop

:fwartagtig en groot : de Rug donker groen , de

Puik en Zyden Zilver- , doch , als zy grooter

worden , Goudkleurig en zwart geftippeld. Zy
hebben de Schubben hyna zo groot , als de

Karpers ; den Bek klein en geen Tanden , doch

dergelykc Steentjes in de Keel : de Oogkrin»

gen Goud- en Zilverkleur : de Staart ge*

vorkt.

Dit laatftc fchynt eenig verfchil aan te dui-^

den; want die, welken men vindt in 't Koning,

lyk Sweedfch Kabinet, heeft de Staart aan 't

end rond , daar de tweede Soort van Gro-

Novuis dezelve halfmaanswyze heeft. In de

Rug- en Aarsvin zyn 11 , in de Borftvinnen

16 , in de Buikvinnen 9 cn in de Staartvin

17 Straalen opgetekend. Niet alleen , dat

het Vlcefch van deezen Vifch week en onfmaa-

Icclyk zy , maar hy heeft in 't zelve ook veclc

I. Deel. VUL stifl. Graa,^
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tv. Graaten ; *c welk de oorzaak zal zyn van gedag*

Afdeel, Franfchen naam.
XLV,

Hoofd. Karper met de Aarsvin dubbeld^ de Staart

vni overdwars drievorkig.

Auratus,

Goudwfchje. 'Onder deezen naam ftelt de Heer Lïnn^ü«

een Soorc van VilTchen voor , die thans zeer

bekend zyn en hier te Lande veel naauwkeuri-

ger dan door hem onderzogt. Ik heb de Goud-

vifchjcs op *t Oo^, die in China, hu i Vader-

land , Kin- Ta of Kin-Tu , in Japan King-Jo

genoemd worden. I ) 'c Franfch geeft men 'er

den naam aan van Poijfon d'Or, in 't Éngelfch

noen:it men ze Goidfisb , in Sweeden GuUfish

't Is waar , da*: romm'-cn 'er ot5k den naam

van Zihervifcbjes , m alle die Taaien, aan gee-

ven : maar dit agt ik oneigen. Wy weeten dat

zeer vecle Viflchen, over *t geheèle Lyf of tea

deele, een Zilverglans hebben, gelyk de Spie-

ringen by voorbeeld , de Haringen en anderen

van ons Land ; de Schcrpftaart (*), wiens ge-

heele Lyf verzilverd is , onder de uitheem-

fchen. Ook hebben de platte Weftindifche

Zil-

(s) Cyprinus pinna Ani gemina , Caiidx trfinsverfe trlfur-

ca, Faun^ Suee. p. 125. T, 2. A[i, St9ckh, 1740. p. 4.03.

T. I. f i"8. Gron. MuJ, I. n. 15. Cyprinus pinna Ani

fimplici , Cauda tnfuïca. Muf. II. N. 150. Edw. Av» T,

209. Pet, Gaz.T, 78. f. 7. Cyprinus craffiufculus , Cauda

nulata , Dorfo fubconycxo. , Piniiis in divcxfis rubjc(f^is dis"

crepantibus. Zoöph. Gron, Fafc, I. p. log. N. 243,

(*J Zie voor^. vn» Stuk. bladz. jzq»

\
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Zilvervifchjes" dien naam reeds lang gedra- IV,

Wy moeten evenwel bekennen , dat de Zil-
^^^^

vcragcigheid in dccze Goudvifchjes grooter is; stuk.

doordien dezelve meer zweemt naar opgemaakt chinee/ch
^

fyn, en minder naar Plaatzilver : doch, dewyl

1 dac Zilver een verbaftering is van de Goud-

kleur , zo behoort men den eerflen naam te be-

houden (f ). Aan den anderen kant , wederom,

kan men dien naam niec op zig zelf alleen ge-

bruiken 5 maar men moet hun den Bynaam gce-

ven van Chineefcbe , dewyl 'cr meer Goudvis-

fchen zyn. Ik heb reeds van de Dorado's ge-

fprokcn, die van de Goudkleur hunnen naam

hebben ; als ook van den Kaapfchen Goudvifch,

die tot de Zee-Braafems behoort , en Aurata

by de Ouden genoemd wei'dt '^1). Hier zal ik

alleen maar melden, dat 'er in Duitfchland, na-

tuurlyk , Vifchjes voorkomen , die men al-

daar Goldfisby dat is Goudvifch noemt, worden-

de op de Elvc Goldbarjchj dat is Goud> Baars ge-

tyteld (§). Onze Braafems en Ruifch voorn

hebben ook een taamelyke Goudglans , gelyk

wy zien zullen.

De Kleur, echter, van de Chineefche Goud«

vifch*

(*} Zie 't voorg. VII. STUK, bladz. 310.

(I) Nam a pttiori , ut ajunt, petcnda cft dcnominatio,

(4.) zie 't voorg. VII. Stuk, bladz. 375, 377»

(5) Klein. Pifc MilF, V. p, 6$, N. z. Leuclscits Aursi-

tus, &c.

t Dexl, VlI. SXU
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IV. vifchjes is zo uitmuntende , dat VALENTYif
Afdeel,

^jjg ^^^jg Viffchen der Ooftindifchen » over wcl*»^

i^oFD-
Kleuren men in Afbeelding zo verfteld ftaat^

STUK» met .eigen Oogen hadt gezien , hun voor dé

chinee/ch alUrfchoouften houdt (*), Om die reden wor-

i^^^nhdd
^^^^ Grooten en Luiden van Ver-

mogen in China en Japan , 't zy binnen- of bui-

'tcnshuis , in Porfeleine Kommen of kleine

Vyvertjes, die taamelyk diep zyn, voor plci-

zicr gehouden. Men gebruikt aldaar , zo de

Schryvers melden , veel voorzigtigheid in ze té

behandelen , durvende hun met de bloote Han-

den niet aanraaken, en geevcnde 'cr, twee. óf

driemaal in de Week, verfch en frifch Rivier-»

Water aan; 't welk eenige Uuren moeft ge-^

ftaan hebben, eer men 'er de Vifchjes, met een

Schepnetje, in overdeed. Men hadt opgemerkt,

dat zy aldaar van ftooten aan het Vat of fchont-

melen van het Water, van groot Geraas, On-

weder, Staok van Pek of Teer, en alle ver-^

ontrufting , ligtelyk ftierven. Zy beminden ook

de Schaduw : weshalve men ze , met eenige

Kruiden in 'c Water te ftrooijen , voor de heete

Zonnefchyn befchutte.

Voedzd. Het Voedzel, dat deeze Virchjes nuttigen

is maar weinig; men geeftze daar te Land eenig

gruis van met Water en Meel gebakken Vladen,

Ei-

Dit IS eeu voornaame Zaak , om 'er van te oordeclen:

want door 't Sterven verliezen de Ooftindifche Vifchjes veel-

al hunne zo heerlyke Kleuren , en even 't zelfde heeft , dat

onze Liefhebbers betreuren , ook in de Goudvifchjcs plaats*



Eijerdoiren die gekookt zyn , mager Varkens- IV.

Vleefch , dat in de Zon gedroogd is en tot
^fdeeu

Poeijer gewrceven , of kleine Slakjes , die men hoqfd-

in 't Water werpt en welker Slym, naar men stuk*

zegt, hunne befte Spyze is. Men moet hun ^^^/^^^

niet meer geeven, dan zy op kunnen eeten:

zo dra zy hongerig worden , komen zy aan de

Oppervlakte van het Water. Men zegt , dat

zy den geheelen Winter door, zo lang de Kou-

de duurt, geen Voedzel gebruiken; waar van

te Peking , drie of vier Maanden lang , de

proef zou genomen zyn. Meeftendeels worden

zy van de voornaame Luiden zelf gevoed: want

zy kennen de genen die hun Eeten bezorgen

,

en komen aanftondsiuit het Water op, wan-

neer zy die hoorcn aankomen. Ten einde , nu ,

men hun zo veel te gcmakkelyker , en zo dik-

wils men wil , voor den Dag doe komen , wordt

een Fluitje aan het Vat gehangen, waar op men

telkens blaart, als men ze eeten geeven wil,

en gewent ze dus , dat zy vervolgens altoos,

op het Fluiten , aan dc Oppervlakte komen

,

om al fpeelende zig te verluftigen (^t

De

C^) Decze Hiftorie , die ik uit de Eefchryving deezcr

Tifchjes ontleen, welke de Heer Linn^US, in de Stokhilm/e

j^erhandelin^en "van 't Jaar 1740 , daar van gegeven heeft >
*

beveftigt ongemeen het gene ik daar van, ten opzigt van 'c

Gehoor der Viflchen, in *t voorgaande Stuk, bladz. 4.8. ge*

meld heb , en het maakï my geheel onbegrypelyk , hoe onze

Autheur, zo veel Jaarea daarna , nog heeft kunnen ichiyven

»

dat de ViiJch-m doof zyn. Zie aldiïaij bhdz, -jtf*
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IV. De kleindc Vifcbjes ^worden meed gezogt,

' * om dat die het vrolykfle zvn. In Mey be^in-

Hoofd- deeze Schepzelijes zig te wryven ea

STUK. Zaad c'e fchieten: weshalve men alsdan friflfche

chmee/ch KruideH in 't Water ftrooic, daar zig de Kuic
Kjouav:fchje.

Vooitteeiing. aanzet. Zo dra de Vifch gefchoocen heeft,

doet menze in een ander Vac over, zettende

dat gene, waar in de Kuit vervat is, tot drie

of vier Dagen in de Zon ; doch veranderende

,

voor *t verloop van veertig of vyftig Dagen ,

bet Water niet. Alsdan krygt men de klei-

ne Vifchjes te zien ^ die in 't eerfl: geheel

zwart zyn, tot eindelyk de hooge Kleuren by

de Staart zig beginnen te vertoonen* Onver*

gelykelyk teelt dit Vifchje voort, naar 't gene

men uit de menigte van Kuit befluiten kan

;

doch meer in Vyvertjes dan in Kommen of

Glazen.

Dat deeze Vifchjes lang in China bekend

zyn

(*) In de'' Hlftorifche Befchryvlng der Reizen wordt ge-

lïleld , boe men, ia China , aan deeze Vifchjts , een Wafel

Z^fft y die in VV^ater geweekt is , hard gekookte Dcoljers van

Eiferen , of anders mager Spek , ïn de Zon gedroogd en tot

een Poelier gebragt, ik weet niet wat de reden zou zyn,

om Wafels in Water te weeken ; ten wïüe men deeze Viicli-

jes uit dc Hand wou voeden
,
gelyk onze Karpers , dat zeer

^
tegen de onhandelbaarheid ftrydt , cn wat byslangt, mager

Spek in de Zon te droegen en dan tot P'oeijer te maaken:

dit moet, dagt ik, eeii zonderling Konftige Uitvinding der

Chineezen zyn; doch het Franlche Werk, la Defcript.

Hifiorique des Voyages , inziende , vind ik dat 'er van maigre

dé Porc gefprokcn wordt, 't welk by my ia Varkens-Vlceich'

«n geen mager 5pck.

"
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zyn geweefl en als een groote fraaiheid aange* iv.

merkc* is blykbaar, doordien menze op Porie-
^^^^

/(TV
lein y in hunne nacuurlyke Kleuren

, afgefchilderd hoofd-
vindt. Voor de mooiften , hoewel maar een stuk.

Vinger lang, levendig zynde, wordt gezegd,
qJ^^^^-^^Ij^

dat men aldaar drie of vier Ryksdaalders be-

taalt (•). Ook wil men dat zy van zelf groei-

jen en voortteelen in zeker Meir van 't Land-

Ichap Cbe Kyan^^an den voet des Bergs Tfyetf

King. Hoewel dit Meir niet boven de honderd

Morgen groot is(t)^ ^'^^^^ hec egter zo on«

geloofbaar niet, dat daar uit de Goudvifchjes

zouden gefprooten zyn , die men thans oók ia

ons VVereldsdeel vindt: want zy worden min-

der vernield en zorgvuldiger bewaard dan An-

dere Viffchen.

Weinig jaaren zyn deeze Vifchjes nog maar voortp'an.

in Ëuropa bekend geweeft. Men heeft 'er, inp^^^^

1728, zo/t fchynt de eerftemaal uit Ooftindie

in

(*) Les plus jolles fe ver.dent trots cu quMtre Ecus , vindt

inen aldaar. Het zóu op de waarde van dc Ecu hier aan-

jkomen.

("f} Niet boven de hónderd Akkers in zyn Omtrek heeft ^ 't

welk onverftaanbaar ig , vind ik in de Hifiorifché Befchryvin^

^r Reizen. Daarom zag ik inzonderheid \ gedagte Franfche

Werk naa , en vond /dat in een Aantekening gezegd wordt van

dat Meir : il na pas plus de deux eens Arpens. Men weet dat

Arpens eigendyk geen Akker , maar een 2»laat van Land is >

die wel 1« waar flegts honderd Roeden uitma^ikt, doch wegens

de grootte van deeze Roeden , die dikwils van 20 of mccr

Voeten zyn , naaft overeenkomt met onze Gemeten of half

Morgens : zo d.^t men de Oppervlakte van dit Meirtje bftgïOü >

ten moeft op ongevaar honderd Morgens.

lo Deel, VUI. Stuk. C C
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IV. in Engeland levendig overgebragt , die nader-
Afdeel.

j^^^j aldaar in Vyvers gezet en vcrmenigvul*'

'

Hoofd- ^'S^ ^y"* ^^^^ Deenemarken , alwaar men ze

STUK. vocrgcteeld hadt, werdt 'er, omtrent den Jaare

Qold^^'^
' ^74^^ vereerd aan de Koninglyk Svveed-

'

fche Akademie. Nu tien Jaaren geleeden kwa-

men 'er levendig in Holland, en de Heer Dr.

Baster, te Zierikzee in Zeeland, plantte 'er

in den jaare 1758, twaalf, die hy uit Enge-

land gekreegen hadt, in zyne Vyvers ; alwaar

uit twaalf anderen , die hy in 'c volgende en zes

die hy in 't jaar 1 760 kreeg , (waar van twee

ftierven
, ) zyne Vyvers met zulk een veelheid

van het tuk deezer Vifchjes zyn vervuld , dat

zyn Ed. 'er thans aan de Liefhebbers in Hol-

land en elders kan mededeelcn , die dezelven

om de aartigheid, binnens huis , in Glazen Fles-

fchen houden,

levensma- Deeze Heer heeft zeer naauwkeurig gelet

ve« ^^"op de gedagte Eigenfchappen , en die, in fom-

mige opzigten , vcrfchillendc gevonden

Hy merkt hun op ver na zo teer niet aan , in

't behandelen, als men ten opzigc van die in

China fchryft; ook vindt hy niet dat zy zo aan-

doenlyk zyn voor de fchommeling van 't Wa*
ter of voor Geraas. Zyn Ed. weet Voorbeel-

den, dat 'er^uic de Fleflchen gelprongen waren,

ea

(^) zie 't vu. Deels I. St\xk der VerhéinMngin vm de

Jiollandfcht Méióttfchapfj der ÏVeetenfchappen ^ bladz. 2169

enz.
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en ceD Uur op den Grond gelegen hadden , die IV.

egcer , in 't Water gezet , weder bekomen en ^'"^^^^u

in 't Leven gebleevcn zyn. ïn zyne Vyvers
pj^^^^

voedt hy ze des Zomers met Brood en zy ko. stuk,

men naar de kanten óf Wal, zo dra men zig

vertoont 5 eeteixle het Brood uit 'de Handen,
'^'•f'^^^-

ja haalencie het zelfs van tuflchen de Vinge-

ren. Des Winters Ichynen zy weinig Honger

te hebben, en leeven alsdan onder 't Ys ; mids

men zorg draage, om hun Lugt te geeven. Zy
hebben in April of in Mey hunnen rytyd, als

Wanneer zy zeer tierig zyn en veel beweeging

maaken , gelyk de Karpers , paarende vervol-

gens en Zaad fchietende ; waar uit de jonge

Groey zig, vier of vyf Weeken na de Paaring

^

een vierde Duims lang vertoont, zynde graauw-

agtig groen van Kleur,

Die men in Fleflbhen of Glazen houdt, wor- oppaiïïng in

den om den anderen Dag verfchoond met Regen- ciafen?

water: zynde dat gene, waar in veele Luisjes

zyn , door zyn Ed. het befce gekeurd , en Rivier.

Water zegt hy is ook goed ; doch dat van de

Graften , in verfcheide Hollandfche Binnen-

Steden , nadeelig : alzo zy daar in hunnen

Glans verliezen en niet lang leeven. 's Mor.

gens, een Uur of vier voor het verfchoonen,

kruimelt men eenig Brood in 't Water , of

geeft hun Wormpjes , Vliegen , Muggen ea

andere Infekten. Tot het verfchoonen worden

zy 5 met het Water, overgegooten in een Kom
bf Tobbetje ; waar uit menze , na dat de

LDK7,j-, VULSTUK. Cc a Flcfch
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van Kleur.

IV. Flefch gefpoeld, en met verfch Water gevuld
Afdeel. hun , zonder eenig nadeel, met de Handeü
XLV.

overfchcppcn kaïL 's Winters kan menze*
Hoofd- ^ ^

'

STUK. voor de Koude, in de Kelder zetten, 't welk

chineeAh^ hun niec hindert.
Goadvifchje.

^^nmerkelvk is de veranderins; van Kleur in

(^eeze Schepzelen* Valh-ntyn hadc aangemerkt,

dat de Mannetjes in de voorde helft van het

Lighaam , hoogrood , en in de andere helft

verguld, ja als met Goudzand bedrooid waren:

de Wyfjes grootèndeels wit, doch- in het ag-

terfte gedeelte zo heerlyk verzilverd , als het

Mannetje verguld is. Men vondt 'er in China

ook, die zwarten wit waren^ met Goud en Zil«

veren ftippen , wordende de Mannetjes derzel-

ven , door de Chineezen , van de Wyfjes daar

in onderfcheiden , dat de laatften by de Oogen

en Neus eenige donkere , de anderen heldere

Vlakken hadden. Onze Zeeuwfche Doktor

heeft dit onderfcheid van Kleur in de Sexe niec

waargenomen; doch zyn Ed, merkt aan, dat

de meeften, een Week of tien na de Geboorte,

op de Rug eenige Zilveren of wit glinfterende

Vlakjes beginnen te krygen , die , naar maate

dat de Vifchjes ouder worden , in één loopen

cn een ftreep formeeren Een Jaar oud zynde,'*

begint 'er, zo hier en daar, een van Kleur te

veranderen , wordende Oranje of Geelagtig on.

der aan den Buik ; welke Kleur zig allengs

,

meer en meer, over het Lighaam verfpreidt,

en glanziger of Goudgeel wordu Zy blyven

bet
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het langn:e zwart tuffclen den Kop en de Rug- IV

vin, waar door het Goud des ce meer affleekc.
• XLV

Dc meeittn krygen hqnne ichoone Kleuren op
^^(^po.

het tweede jaar hunnes Ouderdoms > zeer w^ei- stuk*

eigen in het derde, en een groot gedeelte blyft
^^'^jj^j^

voor altoos zwart of bruin, gelykende naar ge-

meene Karper of Zeek^

Bovendien is de Kleur van deeze Vifchjes,

in haare Schoonheid , zeer verlchillcnde, Mea
vindt 'er , (ze^t zyn Ed.) die hec geheele Lig-

haam over, doch inzonderheid tuffchen de Rug-

en Staartvin, zo glmflerend Goudgeel zyn, als

een iluK' gepolyft Goud, 't welk nieuw uic eea

GouJlinits Winkel komc ; anderen zyn blinkend

rood, zelfs tut hoog Oranje toc^ ;
l(^'mniigen

bleek Goudgeel, anderen wederom f^eheel wie

en met een keurlyken Glans van nieuw opge.

maakt Zilver. Eenigen hebben een bonte

Kleur, die uit deeze GouJgeele, of de roode

en Zilvere, op allerle?^ wyzen famengefteld is,

met Gouden Vlakjes en Streepen. Zyn Ed,

hadt 'er gezien , wien enkel de Kop Goudgeel

en voorts het geheele Lyf verzilverd was;

eenigen flegcs met een Zilveren of Gouden

Staart; vergulde met witte of Zilveren Vinnen,

en wederom geheel witte mee roode Vinnen^

Weinigen hebben hunne Zilverkleur in het eer-^

fte
i
Jaar ; in het tweede of derde worden dq

meeften , van Goud of rood , wit of Zilver*

kleurig ; welke verandering voornaam.elyk ge*»

fchiedt in 't heetftc van den Zomer.

j.DEEL. VULSTUK Cc 3 Ik
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IV. Ik had gemelden Heer vcrzogt om eenige

Afdeeu opheldering ten opzigt van de Verandering vaa
XLV,

Kleur, die my in zyn Vertoog over dezelven.
Hoofd- ' ^ o »

STUK. inzonderheid door vergelyking van de gekleur-

Chineefch Figuurcn mee de befchryving , duifter voor-

kwam, en daarop antvyoordc zyn ±Ld. my, in^

een Brief van den 13 November deezes jaars,

aldus. „ Wanneer zy van Zware Goud of vaa

5, Goud Zilver worden , zo is die verandering

„ by elk Vifchje anders* Ik heb 'er een in myn

3, Flefch, die geheel rood is, behalve een Zil-

5, vere Vlak op de Neus en efF:^n onder de twee

5, Oogen, juift als een Bril. Ik heb ook eea

3, Zilvere , doch by wien nog alle zyne Vinnen.

„ rood zyn : zynde die beiden zeer aartig. Ook

3, heb ik 'er een, die nog op de Rug zware is,

5, de Zyden en Staart Goud , doen de Buik

5, Zilver, en een Zilvere met zwarte Vinnen:

3, ontdekkende ik van dag tac dag meer Ver-

3, fcheidenheden."

verfchil der Veel grooter , egter , is het onderfcheid , dat
Vianen.

.^^ Gellalte of' cigentlyk in het getal en de.

plaatzing der Vinnen gevonden wordt. In hon-

derd Vifchjes, welken de Heer Baster , ééa

voor één, in een groot wit Glas mee helder

Water dcedt , zyn door zyn EJ. dertien Ver-

fcheidenheden opgemerkt. Vier daar van had-

den de Vinnen regelmaatig, doch één derz.elvea

hadt de Rugvin dubbeld ; in een andere was eea

Knobbeltje midden op de Rug , en een kleine

^ugvin digt by d[e Staar tt Drie hadden in \
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geheel fgeen Rugvin : in twee was de Staart iv.

driecandig ; in twee anderen dubbeld gevouwen,

doch van boven 'vaft: twee hadden de Aarsvin t?^^*
riOOFD*

dubbeld 5 en een dier laatften de Staartvin ook stuk.

dubbeld en in de geheele langte van één ge- chinee/ch

Qoüdvifchju
fcheiden.

In de tellingen der Vinflraalen , wanneer de

Vinnen regelmaatig zyn, is egter geen groot

Verfchil. De Heer Likn^eus vondt in de Rug-

vin van 't zyne iSStraalen, waar van de twee

voorden fpits en ftyf: de Heer Baster vondc

in die der zynen ï8 of 20 Straalen. Ia de

Borftvinnen heeft 'er de eerde 16, de laatftq

17; in de Buikvinnen is het verfchil ook maar

één; namelyk 9 en 8: in de Aarsvin, als die

enkeld is, ook 8 of 9 Straalen. In de Staart-

vin zyn door Dr. Basïer geteld 18 Straalen ,

doch door Linnjeüs , waens Vifchje dezelve

-dubbeld of drietandig hadt, 37 Straalen.

Onder de gemelde Verfcheidenheden , waar verfcheiden-

van de meeften in de Verhandelingen van de
Pl. LXVII,

Hollandfche Maatfchappy (*) aangeweezen zyn 3.

en afgebeeld, was 'er geen 't welk volmaakt

<iie uitdrukte, welke my als een Gefchenk v^a

Dr. Baster , in de Maand Oktober deezes

jaars, levendig ter hand gekomen is. Zya

Ed. naamelyk hadt eenige Coudvifcbjes aan

zeker Heer overgezonden ^ om die onder

de Liefhebbers te verdeelen , en twee daar van

voor

() In het VIL Deels I. 5tuk, ^.'adz, 21^, enz»

I-Deel. VIII. vStük'. Cc 4
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IV. voor my gefchikc. Ik koos de nevensgaande

Afdeel,
^ ^ behalve de fraaijc mengeline; van Goud^

XLV
Hoofd ^^'^"j^ de boven en Zilver aan de onderkant,

STUK. ook de Rug voor een groot gedeelte, naby de

Chvneefch Staart, als zwaar verguld hadt, en op 't mid-
GouAvifchjt,

"

den van de Rug , in plaats van Rugvin , cea

foorc van kromme Hoorn , met een Knob-

beltje daar agter , gelyk de Afbeelding zulks

vertoont. De overige Vinnen kwamen my re.

gelmaatig voor.

Deeze komt naafl aan de tweede Verfchei-

denheid van Dr. Baster, welke hy noemt de

Goudvijch met regelmaatige Vinnen^ de Rugvin

zeer klein zynde ; doch de Rugvin gelykt ia

dec7e geenszins naar een Parallelogram , gelyk

zyn Rd. die beichryft en afbeeldt. Onder dc

Verfcheidenheid , welke Mr, Gronovitjs noemt

^
Goudvifch met de Rugvin klein en tegen dc Buik*

; vinnen over geplaatjl ; zou men hem betrekken

kunnen , indien dc Rugvin regelmaatig ea

de Rug bovendien niet geknobbeld was. Hy
maakt derhalve, myns oordeels, een nieuwe

Verfcheidenheid uit, welke men noemen kan,

Gmdvifch met regelmaatige Vinnen , uitgenomen

de Rugvin y die midden op de Rug Jmal^ dik en

hom is als ten Hoorn ^ met een Knobbeltje daar

ügter{^y

De

f*} Cyprinus Auratus , Pinnis Rcgularibus cxccpta fohm
Dorfali, qax medio in Dorfb, angufta, crafla öcCornii a^ins»

m ciirva cxiftit?, cum cubcrculo poft cam.
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De Geftalte komt, voor 't overige, met die iv^

der andere Goudviflchcn overeen , wier Lig- Afdeel,

XL V
haam naar dat van een Karper zweemt, doch ^^p*^

fcherp van Rug is en plat van Zyden, met den stuk.

Kop in de meeflen koFt en zeer dik
, by de cw/^^/

Dekzcls der Kieuwen hooger dan breed , doch

aan de Snoet breedcr dan hoog. De Oogen

puilen in fommigén meer, in anderen minder

uit, en tuffchen dezelven zyn de Neusgaten^

die in de myne zig als met zekere Klepjes

vertoonen. De Bek heeft de Kaakebeenea

egaal en is Tandeloos , ongebaard , niet zeer

wyd van gaaping, De Rug loopt van het mid*

den af naar den Kop en Staart ; gelyk ook de

Buik in 't midden, daar de Buikvinnen ftaan,

laagfl: is , en dit maakt de breedte nagenoeg eea

derde van de langte. De Navel vindt men vry

veel agcerlyker dan de Buikvinnen. De Zyd-

Itreep loopt taamelyk regt, doch in fommigen

een weinig opwaards , in anderen een weinig

ncerwaards geboogen , van het bovenfte der

Kieuwendekzelcn tot midden in de Staart. De
Schubben zyn zeer groot naar den Vifch te

rekenen , taamelyk rond , cn , gelyk gewoon*

Jyk, eenigermaate verfchillende, naar dat mea

ze van den Kop , van de Rug of van den Buik

neemtt De Ingewanden komen nagenoeg me^

die der Karperen overeen.

De Heer Gronovkts heeft thans de Chinee#

fcbe GoudvifTchen genaamd; Karper, dii dik^

LDEXJL, vuz.STUK, Cc 5 agtig
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IV^ agtig is ) met de Staart Maanvormig , de Rug
Afdeel» cenigermaate verbevenrond ; de Vinnen in 'vef

Hoofd
Jcbeide Onderwerpen verJchillende (^*). Dit laatfte

STUK. zegt niets of te veel , en het andere inderdaad

Chineefch wcinig ; behalve dat ik ook de Staart geenzins

Maanvormig , h^Ifmaanswyze of hoe men t

woord Lmulata begrypen wil , maar veeleer

gevorkt of gegaffeld vind , en de dikagtigheid

,

inderdaad , doet hun by de Karpers niet uit-

munten.

gebruik. 't SchynC cf dceze Vifchjes hier grooter

worden ;dan in hun Vaderlands Immers , die de

Heer Baster uit Engeland gekreegen heefc,

waren , toen hy ze befchreef 3 tien of twaalf

Duimen, dat is ongevaar een Voet lang. Hec

onze, waarfchynlyk in zyne Vyvers geteeld, is

ten minfte zes Duimen (j ). Zyn Ed* heeft ee-

nigen van de grootften laaten kooken , en die

met verfcheide Saufen gegeten , bevindende

dczelven zeer fmaakclyk , doch een weinig

week; hoewel zy, gebakken zynde, hem ruim

zo lekker voorkwamen, als de Baars (|).

(9)

Cyprtnus crajjiufculus : cauda. lunulatu : dorfo fub-
(^nvexo ; pinnis in diverfis fubje^ls difcrepantibus* Zoöph*
Gron. Féifc. I. p. los. N. 3-^2.

(4.) In China zouden zy zelden langer dan een Vinger

voorkomen ; hoedanigc grootte zy in twee jaar by hem kry-

gen : doch men moet aanmerken dat de Chineezen de klcinAc

uitzoeken; wanneer zy ook fchoonft Goudkleur zyn.

(I) VerhAnd, der HolL Méiatfchapp^ VII. Beel. I. Stuk,
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'

(9) Karper met de Aarsvin van zeven en de iv.

J^ugvin mn agitien Straalen. Afdeeu

XLV.
Onder de zodanigen van dit Geflagt, die de t-iooFo.

STUK.
Scaarc gevorkc hebben , zou deeze niet meer

'

behooren dan de voorgaande, welker drietan- nuoucus.

digheid van de Staart, (want ó'ievorkig is de-
^^^^^^^"^

zelve niet,) alleenlyk door de dubbelheid van

de Staartvin veroorzaakt wordt, en in ver de

ininften plaats heeft. Het zou my derhalve

weinig verwonderen ^ indien de rosa^tige Ka?'^

per , welken de Heer Hasselquist , m Egypte^

in de Nyl vondt, tot de Suort der Chinetfche

Goudvillchen niogt behooren : want het ver-

fchil der Vinftraalen is niet alleen naauwlyks

noemenswaardig , maar zelfs in het Kieuwen-

Vlies van deezen vondt zyn Ed. ook drie Beent*

jes , gelyk 'er in dat van de Goudviffchea

zyn.

Dit Vifchje hadt de langte van maar drie

Duimen : het was gedekt met roodagtige Schub-

ben ; zynde over den Kop, en boven de Zyd-

ftreep, rosagtig Zeegroen; doch aan 't boven-

fte van de Rug zwartagtig; met de Kieuwen»

dekzelen, de Borft en Buik, t' eenemaal ver*

zilverd. De Oogen hadden die Eigenfchap,

.dat zy de Lichtüraalen als Spiegeltjes terug

kaatften , met verandering van Kleur ; gelyk

de

(9) Cyprinus pinna /ui radiis feptm^ dorlall intdeviitntu

Syft, Nüt. X. Cyprinm tu.fe}ccns, HA$S%Lq^ Ittr, p.

N. 94»

I.DErL.Vin, Stuk.
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IV. de vSlaogefteentjes of Katten-Oogen, De Ge«
Afdeel,

j^^^^^ j^vvam byna mee die uer Kar^

Hoofd
peren overeen. Hassejlqüist telde inde Staart-

sTüic. vin 24, LiNNiEüs ipScMalen.

X. (10) Karper met de Aarsvin van agt Straakn»

Bontco
*

een bruine Vlak aan de Staart , bet Lyf door^

fcbynende.

De Ouden noemen deezea bont Vifchje uh

her. Geflagt der Pboxini ; anderen gladde of

bonte Phoxinus. De Romeinen geeven 'er 5 om
dat hy mee zwarte (lipjes en ftreepjes als ge-

ftriemd is, den naam aan van Morella^ ^dere

Italianen noemen hem Sanguinerolla , ^Aegens

zyne roodheid. Van de Franfchen wordt hy

Veroü geheten , van de Engelfchen Pink ^Minim

of Mir.ow , van de Duitfchers Elritz of Elde-

rit^. 1 ovendien wordt aangemerkt, dat hy m
Duufchland byna zo veel Naamen heeft, als

'er byzondere Landfchappen zyn.

't Is een Vifchje byna eens zo klein als de

Rivier- Govie , zynde op 't meefl: drie Dui-

men lang: op de Rug donker Olyfkleur, met

een Gouden ftreep , die van den Kop naar de

Staart loopt , en beneden welke de Kleur zeer

veranderlyk is. Sommigen, naamelyk, hebben

den

(10) Cyprinus pinna AnI radils 0^0, macula faCck ad
Caudam , Corpore pcllucido. Syjf. Nat. X. Cyprinus tridac*

tylus , varius oblongus terctiiiïciilus
, pinna Ani ofliculorurq

pflfco. Syjf» Nat, X. Varius iive Phoxinus l^vi$. JONST» Tab*
xxviii; Pig' j, 3, wij-i.. 20?. /Uj. lis.
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den geheclen Buik Scharlaken . rood , fommigen VL
wit, fommigen glinfterend bkaüw:,in anderen ^^^^el.

XLv
zyn op Zyde drie Screepen, de bovenfte en on- hoofd.
derfte Goudkleur > de middelfte Hemelfchblaauvv, stuk.

j

Men heeft in de Rug -Aars- en Buikvinnen vaa

zulk een Voorwerp , geteld 8 , in de Borft-

vinnen i > en in de Staartvin 19 Straalen. De
plaats , daar zy zig onthouden , is op Steen-

of Zandachtige Gronden , in fnel afloopende

Wateren van Europa.

Tot geene Soort dan deeze zou , wegens Ooflerfche.

het getal der Straalen in de Aars vin , behoo-

ren kunnen die Vifch, welken de Heer Has-

SELQüïST in de Levant vondt , en genoemd

heeft Oojlerfche Karper (*). Deeze, naamelyk,

liadt in de Aarsvin 8 Straalen. Voorts kwamen

die der Borltvinnen volkomen , en die der Borft-

vinnen nagi noeg overeen, als zynde 9; doch

de Rugvin hadt 'er vier meer 5 naamelyk 12^

de Staart 22. De Rugvin en Staart was Bloed-

kleur; het Lyf verzilverd.

(^ij) Karper met de Aarsvin van negen Straa* xr.

/m, de Oogkringen roody bet Lyf doorfcby. q^^^I^I^^

nende.

Tetooren hadt Lm^^us getwyfeld, of dit

Sweedo

() Cyfr'iuus Onentalis, Itin. p. 434.
(ït) Cyprlnus pinna Ani radiis novem ^ Irldibus rubris ^

t:orporc pcllucido. FMun. Suec, 331. Cyprinus minimus. It,

W^Pioth. HZ. Cyprinus Mundalis , nidibus rubris
,
pinnê

Ani onTicuiocum novem. AllT. Qin, 4, S^n, jj, 3©,
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IV. Sneedfche Vifchje ook het zelfde ware ak

- voorgaande : thans onderlcfieidt hy hec daar

Hoofd ' ^° '""^"^^ f'^^ S^ne, die van Ar.
STUK. TEDl Karper van twee Duim, met de Oogkringen,

Gr,nid,je. rood en de Aarsvin van negen Beentjes
, geheten

worde, onder den naam van allerkleinjie ar-

per. Men vindt het menigvuldig in de kleine
Rivisrtjes ofBeekcn en Meirtjes, in verfcheidé
deelen van Sweeden ; wordende daar , in 't al-

gemeen
, Mudd , of Budd

, in Dalekarlie Qmdd
of Igglmg, inWcrtbothaie Glirren, in Lapland
Solfenfodg getyteld.

Deeze heeft de gedaante van een Forel of
Salm: doch is maar een Vinger lang, hebben-
de een zeer dikke , vette Rug , groenagtig
blaauw van Kleur, met bruine Vlakken ge.
fprenkeld. De Oogkringen zyn roodagtig wit.

In de Rugvin waren 8, in de Borftvinnen ii
of 12 , in de Buikvinnen 7, in dc Aarsvin pen
in de Staart 19 Straalcn waargenomen door
LxNNiEüs, die aanmerkt, dat het Neusbeen
naar een Offcn Hoef gelykt, even als in 't ge-
heele Karper Geflagt ; zynde de Scbubbea
naauwlyks zigtbaar, en in de tydder Voorttee.
ling de Kop met Pukjes befprengd, gelyker-
wys va de mede- Soorten : de Rug bruin en de
Zyden met uitermaate kleine zv/artagtige ftip.

jes als 't ware gebandeerd , als in de Baarfen (*>
Artedi oordeelde dit Vifchje , 'c welk Lw.

(*) Fam> Smek. pa£« uj.
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K^üs, myn Vriend , zege hy, op zyne Lap- iv.

landfche Reize ontdekt , en federt , door geheel A^^^^^i-

Dalekarlie , dikwils in de allerkleinfte Beekjes ^^^^
gevonden hadt, het zelfde te zynals dat Zee- stuk.

Vifchje , 't welk de Oevers , Inhammen en Omdcitju

Havens aan de Ooftzee , Schoolswyze bezoekt

,

en aldaar Skittspigg geheten wordt. Miflchien

zal dit dan ook het Onderwerp zyn van de ge-

dagte VifTchcry, die aldaar plaats heeft omtrenc

de Stekelbaarfen

(la) Karper met de Aarsvin mn tien en de xii.

Rugvin van negen Straalen. watertje!

Dit is de Leuciscus der Ouden , dus wegens

zyne Witheid genaamd ; of eigentlyk de tweede

Soort daarvan; wordende de eerfte , dienaar

den Dik-Kop gelykt, van de Franfchen G^r.

don geheten. Deezen noemen zy Dard^ om
dat hy als een Werpfpies drilt in 't voortfchie-

ten , en de Engellchen Date of Dart , ook Dace.

Voorts zyn by dc Franfchen nog andere naamcn,

gelyk

(*) Zie hier voor bladz. 44. Want Skittsptgg en Skptspigg

fchynt in Sweeden het zelfde te betekenen. Artedi , ten

mlnftey noemt de Stekelbaarfen ook Skïttfpigg en Skittbar^

Verre zou het dan zyn, dat de Aphya een nutteloos Vifchje

ware , gelyk men oudtyds ftelde , en waar van het Spreekwoord

gekomen »s, Aphya ad /^^^w ;^even of men zeide,.in onze Taal:

gebraden Stekelbaars, Van dc verwarring omtrent onze Gtên»

deitjes is hier voor gefproken,

(12} Cyprinus pinni Ani radiis decem Dor^li novem, Syfi*

Ndt, X. Cyprinus novem digitormn , Rutilo longlor & anguftior 9

^ïnna Ani radiorum decem, ART. Syn, Leuciscus. WiLL. p*

260. Raj. p. 121.

I.riEi, VJlI.STüKt
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IV. gelyk Faiidoife en SuiJJe^ v^egens de plaats vaa
Afdeel, ^ync afkomii:, cn by de Daicfchers die van
XLV
Hoofd. ^^^^^^ Laugele ^ Diguneuj en meer anderen,

«TUK. in gebruik. Wegens den voorgemelden naam,

IVittertje., die dm Latynfchen Alhicilla of Albicula uit.

drukc, mogen wy *er welden naam aan geevea

Van JVittertj'e of Witvifch.

Merkclyk verfchillen egtei* de Schryvers om-

trent de Kleur, die de hoofdzaak in deezen

uitmaakt. Terwyl naamelyk , Belloniüs wil,

dat hy wit blinkende zy ; be^fchryft Ronde-

Letiüs hem als uit den bruinen groen en ten

deele geel ; Gesnerus als op de Rug , bruin ,

geel en groen , gemengeld zynde. Men ge-

tuigt dat zy vlug zyn en fpeelen aan de Op-

pervlakte der Wateren, teelende in February

voort , als wanneer menze by menigten kan

vangen, en het Mannetje is dan Schurftig. In

April en Mey zyn deeze V^ifchjes eetbaar, en

wat week , doch anders niet onfmaakelyk.- Men
plagt 'er , ten tyde van Galenüs , veelcn in te

leggen , en dus als Ansjovis te verzenden»

Men vangt 'er thans niet alleen in de Trent,

maar ook in andere Rivieren van Engeland,

Duitfchland en Vrankryk.

Artedi heeft deezen getyteld
, Karper van

negen Duimy die langer en /maller is dan de

Voorn 5 met negen Straalen in de Aarsvin. Zo-

danig van grootte was het Witierrje , dat Wil-

rouGHBY onderzogt , en in welks Rugvin hy

lOy in de Borftvinnen 15 of i6> in de Buik.
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Vinnen 9 en in de Aarsvin 9 öf 10 Straalcn TV.

voodc. Deeze Telling fcliync door onzen Au- -^^^^èiu

theur, by verzinniDg, op de volgende Soort
jf^oFn-

toegepaft tc zyn. stuk*

xnr,

(i'i^ Karper met de Ru^ en Aarsvin vên tien ^ohuia.
^ ^ ^ Heilcling»

Snaaien.

Het gchcele Kenmerk van deczcn, ondcr-

tuiTclien, is daar op beruftcnde. Hy geeft 'eir

den Soortnaam aan van Dobula , een Vifch dié

op de Elvc cn te Hamburg, van de Viflchers

,

Doheler , Mufebyter ,
Meuseffer , en op de Ei-

der, in 't HoKleiufcbe, Do^er genoemd wordt

,

volgens Schooneveld; ^ynde byna van dikte

als een Snoek, en niet onaangenaam van Smaak.

De aangehaalde Soort van Artedi , evenwel

,

ZOM veeleer een klein Ilag van Rivier-Harder

betekenen , die men aan den Rhyn noemt ScbnQU

fifcb of Meyfifcb^ en te Zurig, in Switzerland,

Haf^e i Hafeier of Flafela; waar van 't Woord
Helfeling zal afkomftig zyn. Eenigen zyn 'er

»

die 'er ook den naam aan geevcn van Vicsvifch*

Als zodanig wordt een Vifch voorgemeld,

die in den jaare 1755 in de Vecht gevangen

was, en zeer weinig voorkomt. Men heefc

in deszelfs Rug- en Eorllvinnen geteld 12,

in de Buikvinnen lo, in de Aarsvin 9, en ia

de Staartvin ao Beentjes. Het Lighaam was

ge.

(13) Cvprinus pinna Ani Dorfalique radlis decem, Syfi, Nat^

X. C3'pr;ni!s pedalis gracüis oblongus aafliusnilus , DoiA,*

ficafTo, pinna, ^ni o01culorum novcm. AKX. S-jn, i©.
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IV, gedekt met groote Schubben, en, behalve op
Afdeel J^^g ^ t eenemaal Schemer-wit of Zilverkleur 9

T?^^* mee de KieuweDde'<zelen inzonderheid zeer
Hoofd-
stuk, glinderende. De Rug was vaal, en de Vinnen

altemaal wie , doch fommigen zwart gerandt

Het Voorwerp hadt de langte van een Span (*).

Iiivier-Har' Van den Rivier-Harder heeft Willoughbv

drie Soorten gezien , te weeten ; de Gardon

der Franfchen, die van de Duitfchers, zegt

by, Scbwal genoemd wordt: de Dard ^ dien

zy Laugckn hceten , en deezen
,
genaamd Has*

Ie of Hafeier t waarvan de grootften naauwlyks

een Pond zwaar, en langer dan een Voet zyn^

zeer fmaakelyk doch vol Graaten.

Volgens het getal der Beentjes van de Rug-

en Aarsvin zou tot deeze Soort eigenclyk die

behooren , welke de Heer Grónovius in de

Rhyn by Leiden voorgekomen is , en van zyn

Ed. genoemd wordt langwerpige Cyprinus , met

de Kaaken omtrent gelyk , de Rug regt , de Staart

geknot en de Rugvin tegen de Buikvinnen over^

Alle de Vinnen zyn roodagtig , maar de Staart

aan *c end en de Rugvin zwart gerand. In dc

Rüg. en Aarsvin van deeze telde hy 10, in dè

Buikvinrien 9, in de Borftvinnen 18 en in de

Staartvin 19 Straalen* Zeer zelden zegt hy,

komt déeze by ons elders voor (f).

04)

f*) Zie dc Befchryving en Afbeelding inde Üitgetogts Vtf*
hé(ndelin?m. L DEEL, bladz. 57(J« Pi. IX,

(IJ Zoöph^ Gren^ Pafc. J. jo6. 33;»
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(ï4) Karper met dt Aarsvin van elf Straalen iv^

en de Finnen wit^ Afdeel,

XLV.
Langwerpige Cyprinus , met de Oogkria- FIoofd*

gen (*) Zilverkleur, cfe Vinnen witagtig , en
xrv.

die de geftalce van Voorn heeft , mee tien QrisUiine.

Straalen in de Aarsvin; hadt ArrEoi deeze
^^y^^'^-

Soort getyreld, welke men Grislagim te Augs-

burg noemt
, zynde een Soort van Rivier Govie

of Grondel. Men geefc 'er in dat gedeelte van

Swceden, 't welk Angermannie heet, den naam

van Stamm y in Dalekarlie dien van Strafling^

en elders dien van Ruda aan. Wy zouden hem %

volgens den Hoogdaitfchen naam , Gryzert

kunnen heeten , niet IVitvifcb ^ gelyk de twaalf-

de Soort.

Dat men deezen zelden in onze Rivierea

vmdt, hadc Gronoviüs gemeld (f) ; doch thans '

fchynt hy hem niet te erkennen onder de Vis.

fchen van Nederland (|). AatEoi . merkt hem

aan, als een Rivier- en Zee-Vifch, die in 'c

raidden van Mey of omtrent Sc. Eriks-Dag,

voorc

Cypritias pinni Ani radiis mdscim yphinis albentibus*

Faun. Suic, 325. Cyprinus oolongus , irlde Arg2;itcd
, plnais

albcntiSiis. Art. Gen. $. Gron. Mus. II. n. i--}.?. CyptinUj ,

obloiigus, ügxui K^mli, pinna Aai officulornra dccem. ARTw
f

Syn. S' Spse. 12. Grlsiagine Aiigiiil^ di^as, Gobii Flumtiii*

Spc-ies. WiLL. p. 263. Ï^AJ. p. 123.

(^) NiecdeOagAppal, gelyk men 'c Wv>ord /ri^ vertaald vindt
'

Uitgëz. Verhani, I, DEEL, biadz. 331 ; alwdiir men heiO

l^ttvis noemt.

. {\) Mus Icht. lU N. 14J. B.aroIniremmr iuuoUds rinrninibii^

(i; Aci, Hilv3t, Vol. IV,
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IV* voorttcck op ongevsar drie- en zcflig en een haf-
i\FDEEU

ve Graad Noord. Pools Hoogte. Volgens LïN-

HooFD- ï^^us houdt hy huis in de Meircn van Europa.

STUK. Elf Scraalen hecfc Artedi , naderhand,

gevonden in een Voorwerp , welk zevcQ

Duimen lang was en omcrent anderhalf Duinn

breed , komende ook nog wel grooter voor. Ia

de Rugvin van hetzelve waren lo, in de

Borflvinnen lóof 17, in de Buikvinnen pen
in de Stairtvin 19 Straalen. Gronovuts hadt,

zo wel in de Rug- als Borft- en Aarsvinnco^

ieder 5 1 1 Straalen geteld.

XV. (15) Karper met de Aarsmt van twaalf Srra^#

Deeze, die in de Meircn van Swecden ge-

vonden wordt, zal mooglyk de Idbam zyn,

waar van gemeld wordt onder de voorgaande

Soort In de Rug- en Staartvin , naamelyk

,

zyn even veel Straalen gevonden*

^xvr. (16) Karper met de Aarsvin van twaalf

\oorn. Straalen en roodagtig.

Den

(15) Cypjinus pinnd Ani radiis , piirnls Ventnüibu^

Sanguincis. SyJ}, Nat. X.

(*) ARTED. Syn, p. J. Angermannis Stamm ? SuccisSmo

landis Ruda ? Silienfibus iSarri ? Doch Iiy ftclt dit alles maa^

' Vraagswyzc en als bedcnkelyk voor.

(16) Cyprinus pinna Ani radii s duoiUeim rubicunda. Faun,

Succ, 329. Cypriiius Iride pinnis V«ntris ac Ani plerumqu^

rubentibiis AJRT. Gen. 3. Syn, 10. Spec, 10. GHON. Muf.

I. n. 8 A^. Ups. 1741. p. 74- N. 51. Koning van Rwifcb,

^B. Ups, 1741. N. SI. Rutilus five ïlubelliis Pluviatüi-s^

WILL. p, RAJ. p. lil»



DE Karpers, 411

Den algemecnen naam van /^or72 geef ik aan IV.

deczc Soort, die van fommigen gccyceld v\ordc

blanke Voorn , omze dus van de Ruifch of Riet- Poofd.

voorn, die geelagtig is, te onderfcheidcn. In stuk.

Sweedcn, daar menze Meurt noemt, isdeeze

Vifch in alie Meiren, niet minder dan by ons,

gemeen. Men noemt hem , in Deenemarken >

Reudjchallig^ in Duicfchland Rotauge of Rood*

Oog euRütely in Engeland Roche^ in Vrankryk

Rojfe of Rotele , in Icalie Piota.

Hy onthoudt zig minder in Rivieren en fterk

flroomendc, dan in Meiren en ftaande Wate-

ren , of Slooten, Vaarten en Vyvers, alwaar

de Voorn op een wonderbaare manier, en veel

meer dan andere Vifch
, vermenigvuldigt

;

wordende ook zelden geheel uitgeroeid. On*

dertuffchen is hy, doorgaans, week, laf en on-

fmaakelyk, wordende weinig dan van den ge-

nieenen Man gegeten en zelden ter Markt ge.

bragt, dan in 'c Voorjaar, als men weinig an*

dere Vifch heeft.

De Heer Klein ftelt in zyn Geflagt van

Braafemen , (die van de Karpers verfchillen,

doordien de Rugvin korter en de Aarsvin lan-

ger is,) eene Soort vooraan, welke by deezen

uitvoerigen naam geeft. Braafem, met alle

„ Vinnen en de Staart rood, de Rugvin zwart-

agtig ; de Zyden geelagtig gekleurd : het

1^ Lyf, boven de geftippeldeZydflrecp, uit den

bruinen blaauwagtig, onder dezelve geheel

3, Zilvcrkleur; de Schubben breed gcflreept;

lbeel. tui. stuk» Dd 3 5j dc^



4^2 Beschryvinö van

IV. dc Rug enBuik, agter de Nek en Keel , aanftonds

^FDEfU
in een Ovaale figuur krom geboogcn ; de

HooFi*- 3> ^^P ^^^'^^
'

langte naauwlyks een Voet

STUK. 5, te boven gaande." Wy hebben daar van

iP' XVII
nevensgaand* Afbeelding van den Vooro

Fi^' 4. ontleend.

Arïedi heeft de Swcedfchc Meurt naauw-

kfurig onderzogc, en in derzelver Rugvin ge.

vonden 13 ; in dé Borftvinnen , die witagtjg

gryswaren, 15; inde Buikvinnen , die rood of

in de Jongen geelagtig waren, 9; in de Aars-

vin die gcmecnlyk rood of roodagtig , doch

fomtyds ook uic den geelen was, 13 , en in

de Staartvin 19 Beentjes, zynde deeze laatfte

grysagiig en gevorkt De oude Heer Grono-

viüs hadt in de Rugvin van onze gemeene

r Voorn geteld 11, i 2 of 1 3 , in de Borftvinnen

9, in de Buikvinnen 10 , en in dc^ Aarsvin il

Beentjes. De Jonge Heer , wylen zyn Wel
Ed. Zoon, vondt vier Vcrfcheidenhedcn , on-

der onze Voornen , waar van de eenc de Rug-

vin hadt van 12 , de Buikvinnen van 9 en de

Aarsvin van 1 3 Beentjes : de andere de Rugvia

van 9, de Buikvinnen van 7, en de Aarsvia

van 12 Beentjes: -de derde de Rugvin van 11,

de Buikvinnen van 10 en de Aarsvin van 13:

dc vierde, eindclyk, de Rugvin van 13, de

Buikvinnen van 10 en de Aarsvin van 12

Beentjes.

Koning van Hier uit blykt , dat in de Voornen ook het
Voorn.

gg^gj ^^j. v^^jiraaien merkelyk verfehillende zy.

Eene
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Eene vyfde Vci Ichcïdenheid , die iu de Rug- {v.

vin 10, in de Buikvinnen 9 en in de Aarsvin i j ""'^^^"eei^

Beentjes hadc: wordt van zyn Wel Ed. aan-
j^^^^^

gemerkt als de Koning van Voorn , zogenaamd, stuk*

welke by Waverveen gevangca was, hebben^

de, volgens de Telling van den ouden Heer,

gehad in de Rugvin 10 , in de Borftvinnea

18 # in de Buikvinnen 9, in de Aarsvin 14,

eu in de Staartvin 28 Beentjes. LiNNiEUs be-

trekt 'er ook toe, zo wel den Koning van de

Ruifch of Ruy, tc Waverveen dusgenaamd,

als den Ruisvoorn, met 15 Straalen in do Aars-

vin en 22 in de Staart ('^).

Volgens het getal der Beentjes in de Aarsvin, wind-vóonw

zou toe deeze Soort ook behooren die , welke

men in ons Land Windvoorn of Winden tytelt-,

zynde inde Vyvers en Rivieren vry gemeen (f).

Gronovius betrekt daar toe de Umbra vaa

AüsoNiüs : want , fchoon de Kleur van die

Voorntje aan den Buik en Zyden glinfterend

wit is, gelyk die der anderen, zo heeft hec

doch ook de Rug en den Kop van boven,

bruinagtig; de Rug- en Staartvin Loodkleurig,

maar de overige Vinnen roodagtig, Hec Lyf

is langwerpig , Spilrond , met de Onderkaak

wat langer, de Rugvin veel agterlyker dan de

Böik.

(*) Vergclyk hec I. DUEL der Uitgezcgte Verhandelingen
^

Wadz. 155 y ï5^.

(t) A^. Helvet, VOL. IV. p, 2(S8. N. 188. ZoQpb.Crm^

ïafc. I. p. io5. N, 337.

^
I.<)»tL. VlU.STIfK, Dd 4
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Afdeel.

Hoofd.

XVIT.
Jdus.

Orfus.

Orf.

Buikvinnen , de vStaart halfmaanswyze. Dé
Rug of Buik puilen in deezc niet uit, gelyklia

de andere Voornen. Zyn Ed. vondc in do

Rug- en Buikvinnen lo, in de Aarsviu 12, in

de Borflvinnen 16 en in de Staartvin agtcien

Beentjes. De Oogkringen waren geelagtig,

gelyk in de volgende Soort.

(17) Karper met de Jarsvin van dertien Straa*

len en rood.

Cyprinus die de Oogkringen geelagtig , de

Buik en Aarsvinnen rood heeft, hadt Artedï

ccn Soort van Voorn getytcld , die in Sweeden

taamelyk gemeen is en niettemin zeer geagt;

wordende aldaar ïd geheten. De Heer L. T.

Gronovius telc hem ook onder de Viflchen

van ons Land , en noemt hem : Cyprinus , die

breed en O vaat is, met de Kaaken omtrent ge-

lyk ; de Rugvin een weinig agterlyker dan de

Buikvinnen ; de Staart haffmaanswyze : zeg-

gende, dat men hem fomtyds in de Rhyn vindt»

Artedi heeft 'cr zodanig een, van over de

vyftien Ouimen lang , zeer uitvoerig befchree-

ven.

(18) Karper met de Aarsvin van dertiea

Straalen.

De

(ly) Cyprinus pinna Ani radiis tredecim mbra, Paun. Suec»

320. Cyprinus iride fubJutea, plnnis Ventialibus Aniquc iuh

brts. Art. Gtn, $• Syn, 14, Spec, 6. GRON. Muf, I, p. 3.

(1%) Cypiinus pinïi4 Ax^ xzdihmdecim^ ISy/t^ Nat, X. Cyprl-



. De Vifch, dien de Duitfchers Orf^ Ur/ of iv,

Ofrve , fomtyds Nerfling , Wyrjiing en Elft ^^^eeu

heeten, volgecs Gesnerüs, noemen de Engel- j^p^
fchen Rudd of Roud eo op fommige plaacfen stuk,

a Finfcak , dat is een Schubvin. Deeze worde

van de Auchcuren ook Orpbus of Orfus , en

Capitö rüber ^ Rubellio of Rutilus fiimatilis , ge-

tytdd. #

Men vindc hem , zo wel in de Rhyn , al$

in de Rivieren van Engeland, en ook in fom-

mige Mei ren. Hy is van Kleur uit den brui-

Dcn geelagtig , hebbende de Buik- en Aarsviq-

ncn rood, en de Staartvin roodagtig, met een

bloedkleurigc Vlak aan de Kieuwendekzeicq.

Jn de Rugvin zyn 10, in de Borftvinnen 19,

in de Buikvinnen 9, in de Aarsvin 13 vStraalcn

gevonden; 't welk zeer naa overeenkomt mee de

Telling , welke Gi^onoviüs opgeeft van dep

voorgaanden*

(19) Karper met de Aarsvin veertien
, xix.

' Straakfip de Vinnen rood. tflimm!^^
Ruifck,

Onder den naam van Cyprinus met de Oog-

kringen , alle de Vinnen en de Staart rood , hadc

Artedi een Soort van Vifch voorgefteld en be-

fchree.

ïius Otfusdidus. ART. S>«, 5. Rutuluslatiorfeu Rubellio fin-

viatüis. RAj. Fi/c. Orf. MeijïR Thier, II. T. P4.

(19) Cyprinus pinni Ani radiis quatuordtctm pinnis rubiis.

Wdm, Su^c, 324, Cyprinus Iride, pinnis omhibus, Gaudaque

rubris. ART. Gen. 3. Syn. 4. Spec. Rötaug , id eft Ery^
throphthalmHs Germanis di^us , Bramis affinis, WlJLU
249" RaJ. p. 116.

LPSEI-. V ilLSTUlC, Dd ^



420 Beschryving vaü
IV. fchreeven , die in Sweedca Sarv genoemd wordt,

Afdeeu. ^2ar van hy aanmerkt, dat nog geen Af.

Hoofd,
beelding gegeven ware* Daar toe was van hem

6;rüK. betrokken de Vifch , dien Willoüghby gezegd

liui/cj^. badc de gene te zyn , welken de Duitfchers

Rotatig , dat is Rood-Oog noemen ^ zynde met

de Braafems naverwan:. Gronovius ftelt dee-

zen de Ruifcb of Rietvoorn te zyn , die zig

onthoudt in 't Riet van onze Wateren
, en, om

denzelven te onderfcheiden van de blanke Voorn,

merkc hy aan , dat de (Onderkaak langer zy. Die

is bet ecnigfte verfchil in zyn Kenmerken ge-

weeft () , doch nu voegt zyn Ed. 'er by , dac

de Rietvoorn de Staart naauwlyks halfmaans-

wyze heeft en dat de Rug meer verhevenrond

isCt>

Tot den Rqifch of Rietvoorn brengt zynEd*

thans t'huis de Rutilus of RubelHo Jïuviatilis

van Gesnerus, daar deeze Autheur een goede,

cn WiLLoiTGHBY een flcgtcr Afbeelding van ge-

geven hadt (!) Ik zie daar in , inderdaad,

hoe zeer dezelve naar den Ruifch zweemt,
geen blyk dat de Onderkaak langer zy , het

welk zo duidelyk voorkomt in de Afbeelding,

welke de Heer Klein gegeven heeft van een

Verfcheidcnheid van de korte hoog-gerugde Cy-

pri.

zie An, Helvet, VOL. IV. p. 2^7,

ft) ^^•p^' Fafc. I. p. 107. N. 340. Cyprinus oby
longlis, cauda vix lunulata: dorfb convcxo, &c.
' (4.) Rutilus latius. WiLU Ichtb. -ï^h, Q. 3, fg. j.

iüd die Afbccldin|; Brytrofhthalmus getekend.
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prinus , ivelke Goudkleuragtig is , met de Vimeu iv.

tn Rug bruin , te Danczig bekend onder ^^'^^m^

den naam van Ocld Karaus: zyüde deeze, waar
JriOOFö,

van onze Afbeelding ontleend ivS , dikker, korter

en zo breed nietvan Lyf, boven de Goud-Kleur RuiM.
. . . PI. Lxvn,
brmnagtig(*> Fi^. s.

De gemelde Vifch , die in 't Engelfch Rud4

of Roud geheten wordt, is breeder van Lyf dan

4e Voornen, en fcbynt als een middelfoort te

zyn tuffchen de Karpers , Voornen enBraafems,

welke laatften hy in dikte overtreft, komende

jn grootte van Schubben den Karper zeer naby.

WiLLOüGHBY verbeeldt zig, dat het de zelfde

zy als de Orf der Duitfcheren , van welken hy

een zeer fraaijen te Augsburg hadc gezien , dien

men noemde Rot Oervc , van wegen de hoog

roode of Oranje kleur, welke diehadt, uitge-

nomen aan den Buik, daar hy wit was en op

alle de ryën der Schubben vertoonden zig don-

kere ftreepen. 't Getal der Beentjes van de

Kugvin fchynt deezen grootelyks van den

Steen karper, als ook van den Karudfe ofKaraus

van Duitfchland, te onderfcheiden. ARXEoivondt

•er maar 11 , in de Borftvinnen 16, in de Buik-

vinnen doorgaans 10, in de Aarsvin 14 en ijy

in de Staartvin.

Onze Landsgenoot heeft opgemerkt , dat

van

(*) Cypcihus brerls , doxCo repando ; colorïs fub aurci,

pinnis & dorfo fufcis,, DifFerentia cralfioris , corporc produc-

to , minus lato , coioris fuper auieo umbaatiliSf Miffl y. .|p,

S9 , ^o. N. 4. Tab. XU f. 2,

I.Deel. vulstuk;»
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JV. van deeze Soort twee aanmerkelyke Verfchei*

Afdeku denheden by ons zyn , waar van de eene heeft

Hoofd-
Rugvin lo, in de Borflvinnen la , in de

STUK. Buikvinnen 7 , in de Aarsvin 1 3 en in de Staart-

Jlut/ck. vin 22 Straalen : de andere ii in dc Rugvin, 9

in de Buikvinnen en 14 in de Vin agter de Na-

vel. De eerftgeinelde , zegt zyn Ed. , worde

gemeenlyk de Koning van Ruy of van de Ruifcb

geheten, en die is het waar van men in de Ver-

handelingen der Sociëteit van Upfal fpreekt

Dc andere noemt men Ruysvoorn of Rietvoorn,

welke in ons Land taamelyk veel voorkomt in dc

Rivieren , aan de Wallen der Slooten of Vaar^

ten, doch meefl: in 't Riet (f).

Deeze laatfte komt dan zeer naa overeen met

de Telling der Vinftraalen in de Sweedfcbe

Scarv of Scarfj die ook Ifcharf geheten wordt

* cn te Upfal zeer gemeen is. Men agtze, in

Duitfchland 5 zo veel niet als de Forellen , doch

daar zyn van deeze Soort of van de Orfen ^ die,

wanneer zy gebraden zyn , rood Vleefch heb-

ben , gelyk de Salm en deeze worden niet al-

leen zeer fmaakelyk bevonden , maar ook zeer

gezond geagr^

Onder de vier Soorten , welken de HeerGno*

povics , als Viflchen van ons Land , die geen

byzondercn Naam hebben , op den Ruifch of

Riet*

(*) zie het I. Deel der Uitgezepe V<rhindelingen

jiladz. I5<^» *

(p Muf. Uhtb^Qhg.Tom, I. p. 3. N. «j,
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Rietvoorn Iaat volgen wordt de cene door IV*

zyn £d. aangemerkt als de vierde Verfcheiden-
^^^^'^^

heid van Voorn , voorgemeld , hebbende de Hoorn.
Bovenkaak v^at langer^dan de Onderkaak ; dat stuk,

is rcgt . het tegendeel van den Ruifch. Hy
meent dat het de Pigus van Salvianüs zy, die

door Ray befchreeven wordt, onder den naam

van genagelde Cyprinus (f). Dezelve , zegt

hy 5 i$ zeer menigvuldig in de Rivieren en Mei-

ren van Nederland»

Deeze, die in alle opzigten , zelfs in hoedanig- Doorn-K^-

heid van 't Vleefch , naar onzen gewoonen Karper

zweemt , heeft zynen naam wegens zekere

fcherpe en als Kryftallyne prikkels, die Piera-

miedswyze , over het geheele Lighaam , zonder

orde of rang, in het midden van ieder Schub

één, wel een halve Vingerbreedte uitlteeken*

Gesnerüs wil , dat ook de Latynfche naam

Pigus 9 als 't ware Piciis , daar van afkomftig

zy. Pliniüs verhaalt , dat 'er zodanigcn ge-

vonden worden in twee Meiren van 't Mila.

reefch, een Maand lang. Doch 't is aanmer-

kelyk, dat fommigc Voornen of Braafems ook

dus Stekelig of Doornagtig genageld zyn op

hunne Schubben, in de cyd der Voortteeling.

En van deeze Stekeligheid maakt onze Lands-

man geen gewag ter wereld , zeggende dat de

Schubben zeer effen , taamelyk groot , over

cU

(*) A^. Helvet, Vol. IV. p. i^g. N. iti-itS^

(t) Raj. Pi/€. p. 115. N. 2.

1*D£EL. VlII.StüX.



43^ Beschryvtno van

IV. elkander leggende en uit den blaauwen Zilver-

Afdeel
j^igyj-jg glinsterende zyn ; welk my denken^

Hoofd
^^^^ SpiegeUKarper.

sTuic. Vandeezen, die ook Karper Koning geheten

Spiegel -Kar- wordt , en te Drésden dikwils te koop komt,

maakt de Heer Klein gewag (*) onder deu

naam van Karper , die gebaard is , met de Scbiih"

hen vier-en meer maaien zo groot als in de gewoons

Karper ; hier en daar naakt en harder van Huid,

De Schubben van deezen, zegt hy, zyn, ter

plaatfe daar zy hunne inplanting hebben , door-^

fchynende , en volgen zelden in een onafge*

broken ry op elkander. De Huid is aan de Rul'

zwart, op de Zyden en by de Navel Goud<

kleurig. By geen ander Autheur, dan Marsigu,

zegt zyn Ed., wordt 'er deBefchryving of Af-

beelding van gevonden (f)»

De twee anderen , welke Grono vius voorflelt^

worden tot Soorten van dit Geflagt , de eea

naamelyk tot de Zevende de andere tot de Een-

cn-twintigfle , betrokken* De vierde of laacfre,

welke Vierkantig is van Lyf , met de Rug- eö

Aarsvin door evenwydige Zyden bepaald ^|),

en volgens zyn Ed. fomtyds in onze Rivieren

voorkomt , zou ,
volgens zyn aanhaaling , de

S^ualuszYn van Salvianüs , daar Willoughbi^

dé
j

(*) PiSC. Miff. V. p. 5P. K. z.

(t) Cypiinus fecundus. Tab. XX,

(4-) Cyprinus oblongus fubquadrangulus , Pinna Dorfi AnL
que parallclogramma. Mus, Ichth, I. N. 17. Vergelyk dc
Uitgezogte Verhani, I. DEEL, MudZt 331* N. ^J-f»

X.DEfiU Viii.sruK^
^
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1

ae Afbeelding van geeft. Deeze die ook IV.

Capito of Cephalus genoemd wordt, gelyk wy ^^^^^U

gezien hebben, is langwerpig fpilrond, en ge- ^^^^
lykc in de Geftalte zeer naar een Salra. Ik stuk,

zie niet , om wat reden onze Landsman daar

van een byzondcre Soort maakc.

(ao3 Karper met de Aarsvin mn veertien

Straalen en den Bek rond. ^ ^Jff^-

Onder den naam van blaauwe Rivier-Dikkop

heeft Gesnerüs een Soort van Karper voorge*

fteld, welke in Saxen Jefes^ cn elders Jefe,

te Dantzig Jefus genoemd zou worden. Aan

den Oder heet men hem Jejitz , te Weenen

Jentling , aan den Donau Schead of Scbeat.

Andere Duitfchers geeven 'er den naam aaa

van Scheert co Koppen , of ook van Bradtfifcb ; om
dat hy gebraden zeer fmaakelyk bevonden

wordt : des wy hem Braadvifch mogen noemen.

Mars iG LI hadt hem Seider geheten.

Van deezen maakt de Heer Klein gewag ^

onder den naam van Leuciscus ^ die de Rug dik,

gekield , de Zyden famengedrukt heeft , met

de Vinnen , in de Wintertyd , Goudgeel (*)

,

ia de tyd der Voortteeling roodagtig. Men
vangc

(20) Cypnnus pinna Ani radlis quatuordedm j Roftro ro*

tundato. 5^/. Nat, X. Cyprinus cubitalis , pinna Ani ofli-

culorum qaatuordecim. Art. Syn, 7. Capito coeruleus Ges-

xieri. WiLL. p. 255, Raj. p. 120.

() Furventibm. KLEIN. MiJJ". V. p. ^8» Xk dcilk da(

iy fulventibus mce/it.



43^^ Beschryviwo vaW
IV. vangt hem in 't Voorjaar mecft- De kngte

/FDÈEL. g3a^ y2ij^ Ellc , dc breedte van drie of

Hoofd
^'^^ Duimen niet te boven , zegt Aldrovan-

'iTUK. -Dü^: doch ik geloof, dat hy de dikte m^ent^

Volgens WiLLOüGHBY, naamelyk, is het Lyf

en de Kop zeer breed ; de Bek vvyd van gaaping

en veel grooter dan in de gewoone Dikkop

,

Opwaards gekromd : de Kleur op de Rug dön«

ker-blaauw , aan de Zydcn Zilver- ^ aan den Buik

geelagtig, In de Rugvin waren ii, en in de

Borftvinnen ongevaar i8, in ds Buikvinnen 9,
j

in de Aarsvin 14 Scraalcn geteld. De Staart is
j

gevorkt.
,

xxt ^^^^ Karper met de Aarsvin van veertien
j

Nafus. Straaleriy de Snoet uitjieekende»
Hciw-Vifch.

De ftompe Snoet, die over de Onderkaak

uitfteekt , geeft met eenige fchyn van reden

aan doezen Vifch den naam van- Nafus , fay dc

Autheurcn , gelyk de Duitfchers , ook , hem

Nafe of Najen y dat is Neus-Vifch , noemen.

Anderen heeten hem, gelyk te Dantzig, Flot^

ze , en fommigen Schreiber , Afcbe , of ook

Scbneider y dat is Snyder-Vifch : miflchien we-

gens zyne geringheid van Waarde. Dc Icaliaa-

Den geeven *cr den naam van Savetta^ die van
\

Ferrare van Sueta aan. In Vrankryk en aan

den

f21) Cyprinus pinna Ani radiis qtiatuardrnm , Roftro pr».

roificnte. Art. Gen. $, Syn, Gron. Jfaf. II- N. 147

J^aTus Albcrti. WlLt. p. ZS^* p, JONST, Tab»
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den Rhyn fchynt het dat dceze verward worde IV.

met den Capüo of Dik-Kop, onder de naamen
^^^^^^"-^

XLV
van Vilain^ Cbevena^ Mz//?7?^r;geiyk Gesnerüs jjoom-
oordeelt. Anderen tellen hem onder de Braa* stuk.

fems;, en by Keulen, of aan den Neder-Rbyn,

zou men hem Makrill heeien.

De Heer Klein geeft een Afbeelding van

een Hommer en Kuicer van deeze Soort , en

(jaar benevens van een Mannetje , gelyk die,

ten tyde der Voortteeling , met zwarte Vlak-

ken gefprenkeld zyn ; wanneer menze te Dant-

zig noemt, bunte Slotze (*). Baltnerus ,

ondertuflchen , hadt aangetekend, dat in April,

wanneer 't de Rytyd is , de Koppen van de

Mannetjes met wicte Stippen zyn getekend;

zynde dit miflchien die Schurfcigheid , waar

van voorheen gefproken is , ten opzigt van

andere Soort van Karper. Ook is het Lyf

dan ruuw en zy zwemmen Schoolswyze ; zo

dat een Viffcher 'er, in ééneNagt, wel twee-

of drieduizend vangen kan. Hy een Viflcher

te Straatsburg zynde, zoblykt , dat deeze Soort

vry gemeen is in de Rhyn , zo wel als in de

Donau. Men vindt hem ook fomtyds in onze

Rivieren ; doch in die van Engeland fchynt hy

ciet voor te komen. In 't midden van den

Stroom , op een Zandigen Grond , fchieten zy

hun Zaad, en maaken alsdan den Bodem daar

toe

{*) Klein Pi/c. Miiï. V. p. 66. N.
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IV.

Afdeel»

XLV.
Hoofd-
stuk.

toe zo fchocn, of die met Bezemen geveegd

ware.

De Neusagtige Snoet niet alleen , maar oofe

de kleinte van den Kop, onderlcheidt deezea

genoegzaam van den voorgaanden en andere

Capiton^s of Dik-Koppen. Ook is hy kleiner

dan de laatfl befchreevene ^ wordende niet

grooter dan een Voet. Het verfchil der Vin-

ftraalen is niet groot (*). Klein heeft de Klemr

van 'r Mannetje en Wyfje zeer naauwkeurig

onderfcheiden : hebbende het eerfte de Borll-

vinnen geelagtig, de Rug- Buik* Aais- en Staart-

vinnen bleek bruin; de Oogkringen geel bin-

nen een breeden brüinen Cirkel : het Wyfje de

Rugvin en Rug uit den blaauwen zwartagtig;

de Buik en Borftvinnen Wafehkleur, de Oog*

kringen breed en verzilverd.

Deeze Autheur merkt aan , dat de Vifch vol

Graaten zy; het welk anderen ook getuigen:

als mede , dat hy v/it is en week van Vlcefch.

In de Maand Augufluszyn zy, te Straasburg^

tydigen bekwaam totSpyze, zo BaLtnerüs ge.

tuigt ; doch het voorde van hec Lyf worde

beft gekeurd ; gelyk dic ook in de gewoone

Karpers plaats heeft.

(*) Men vindt, wel is waar , in *t 5y,/7. Nat. van LiN-

yjyïius aan de Borftvinnen
,
volgens Gronovius, 7 5traaleiï

toegefchreeven , doch 't blykt dat dit een Dml<:fcil zy; waiit

styn Ed» heeft 'er 17 in geteld»
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f22) Karper met de Aarsvin mn zestien Straa^ iv*

leuy de Onderkaak langer en omgekremd^ Afdeel*

XLV,
Een Soorc van Karper, die men in Sweeden Hoofd*

STU IC

;/^sp noemt en aldaar hoog agt toe Spyze^heefc

de i:^eda2:te Kenmerken. Men vanojc hem in 'c ^{p^us.

i¥e7er.Meir van Upland en in de 5.^/,:z-Rivier

by Upfal , komende 5 in 't vroege Voorjaar,

tot aan die vStad cpwaards* Hy paart of rydC

in \ end van April en 't begin vanMey,

Deeze heeft de langce van twee en fomryds

van drie Voeten. De gefhice is meer langwer-

pig dan breed ; de Kop fcherpagtig en niet

groot : de Bek Tandeloos en zo wyd , dat 'er , in

Volwaflenen ,
gcmakkelyk vier Vingers te gclyk

kunnen ingedoken worxien. De Onderkaak

fteekt een weinig uit, met cene omkromming

ppwaards, gelyk in de Mannetjes Salmen. De
Oogkriï)gen zyn van boven Goud- met zwarte

flipjes , van onderen Zilvcrklear: de Oogappel

zwart (*). Dus vindc men, in V^olwaffenen

,

ook Zilver- en Goudkleur aan de Kieuwendek-

zelen;aan den Buik een glioftercnde Zilverglans

ge-

(22) Cyprlniis pinna Ani radiis fexieolm y MaxiUa infcriore

iongiore incarva. Faun, Suec, 319. Cyprinus Maxilla inferioo

rC longlore cam apice clevato, pinna Ani Olïiculorum quin-

decim. ART- Gen. 6. Syn, 14.. Spec. 14.

(*) Iris fiiperne Aurei coloris&cc, Pupiila iiigrd. Akt» Spec

^

pag. 14. waar uit dan ten duidelykfte hlykt, dat men gantfch

^en onregte het Woord /nx, in de benaamingen van andere

Vificlicn en Soorten van Karper , door deezen Authear zelf

gebruikt zynde ,
Ocgappckn veitaald heeft, Uitgez^ Vtrh, \^

DEEL. bladz, 3 3«, 331.
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IV. gemengd met Bloedrood of roode Vlakken ; op

XLV^^*
de Zyden een donkerer Zilverkleur; doch de

[^oo^D-
S^'ys zwarcagtig en fomtyds

STUK. zware met groen gemengeld. De Schubbea

zyn middelmaatig van grootte en rondagtig ge-

hoekt.

Ten tyde der Voortteeling, tekent Artedi

aan , dac de Navel zeer uitpuilt ^ en dan kaa

men 'er, duidetyk, de twee Openingen in on«

derfcheiden, waar van de agterflc tot Zaai.

fchieting dient. Ook is alsdan de geheele Kop,

de rand der Zyd- Schubben voornaamelyk, ea

de Bovenkant der Borftvinnen, enz. mee ruuw-

agtige Knobbeltjes voorzien. Hy heeft de In-

gewanden zeer naauwkeurig onderzogt , in een

Vifch van agt en een half Pond zwaar , die ne-

genenveertig Wervelen hadc en negentien Rib-

ben wederzyds. De Vinnen waren meefl:

graauw of grys-en fomtyds zwartagtig, gelyk

in onze Braafems. Zyn Ed* heeft in de Borfir-

ifinnen geteld 183 in de Buikvinnen ic, inde

Aarsvin 16 en fomtyds ook 15 of 17, in de

Staartvin 19 Straalen ; daar dezelve 'er , in de

voorgaande*, volgens Gronovhts, 25 hadt.

(23) Karper met de Aarmn mn twintig

Straalen,

De

(23) Cyprinus pinna Ani radiis vlginü. Faun, Suec, 330.

C^'priniis quincuncialis
,

pinna Ani Ofneulorum vigIntL

ART. Gen, 6, Syn, 10. Spec. 17. GRON. Muf, /. N. 10.

Koning, van Aftcrling, A^, Ups, 1741, p. 75» rx, %%^ All.

XXTIT.
Alhurnus,

Ne^eling.

PL LXVU.
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De Authcuren geeven den naam van Albur^ IV.

ms aan een Soort van Vifch , die in de Zoece ^^'^^^^^

XLV
Wateren van Europa gemeen is , en van de {jQopo.

Duitfcbers Weisfifcb^ Witink^ Witeke ^ of ook stuk.

Jlbleriy van de Franfchen Ahktte^ van de En* vajieunz^.

gelfchen Bltok , Bldk of Bkis geheten wordt.

De Sweeden noemen hem Loja cn Beiiloja, de

Deenen Lidier , en in fomaiige deelen van

Duicfchland heet hy ook Zumhelfijchkin of

Tuimeivifchje en Bliegg. 't Is evenwel onze

Bliek of B!ey geenszins , maar de Nejieling of

Najteling , die ook wel Ajierling of Efterling

getyteld wordt. Te Alphen, vangt men hem

menigvuldig , en deswegens worde hy fomtyds

Alphenaar of Aljt geheten»

Dit Vifchje , dac maar vyf Duim lang ge-

field worde van Artedi, heeft zynen naam niec

wegens de Witheid van zyn Lighaam, maar

van zyn Vleefch. Het is, naamelyk, aan de

Zyden en Buik wel wit en Zilverkleur, doch

op de Rug, den Kop en aan de Vinnen bruin-

agcig. Voorts heeft het de geflalte byna vaa

een Voorn. Klein noemt hetzelve , Leticis'

cus , met de Rug uit den groenen bruin >

waarop , boven de Zydftreep , die naar den

Buik gekromd is , een rofle Kleur volgt ; den

geheekn Buik Zilveragtig; de Schubben dun;

de Staart fchiclyk afneemende. Zyn Ed. heefc

eea

burnus Authorum 5c Aufonii. Will. p. 263, Raj. p. 123,

JoNST. Tab. XXIX. f, 13,

LTllL, VUI. stus. Ee 3

\
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IV, zeer naauwkeurige Afbeelding daar van gege-
Afdeeu

^
gevolgd hebben.

Y/ V
"

Hoofd-
Guo^?QVius noemc dceze Soort , Cypwius^

STUK. die langwerpig is en Spilrond, met de Onder-

Koning van j^-aak langdj, de Rugvin tegen de Navel over,

de Staarc halfmaanswyze (f). Zyn Ed. heeft

in dc Rug- en Buikvinnen geteld 9, in de Aars*

vin 22 Beentjes. In deeze Vin vondt Artedï

^er 21, en die getal van Beentjes onderfcheidc

den Aüerüng van de voorgaanden grootclyks*

Evenwel is "er een Verfcheidenheid, die door

de Waverveenfche Viflchers Koning mn JJler^

ling geheten wordt , en fomwylen maar 18

Beentjes in de Aarsvin heeft, volgens wylen

den Ouden Heer J. Fr. Gronoviüs, Te AU
phen, niet ver van Leiden , vangt men dee-

zen Vifch in de Maand Auguflus overvloedige

Hy heeft de Aarsvin en dc Buikvinnen zeer

wit (I).

XXIV. (24) Karper met de Jarsvin van vierentwintig
lVmi>a,

Straaien ^ de Snoet als geneusd.

Het groot getal der Beentjes in de Aarsvia

onderfcheidt deeze Soort van de voorgaanden 3

ïü

(*) Pifc, Miir. V, pag. (58, N. 15. Tab. XVIII. %, 3,

(I) Zoöph, Gron. Fafc. I. pag. io5. N. 335.

(I) Uijgez. TerharJ, I. Deel ^ bladz. 153.

(24; Cyprinus pinna Ani radiis viginti quatuor , rof!ro
nafiformi. Faan^ Suec. 316, Cyprinus Roiï:ro Naiiformi
porfo acuminato

, pinna Ani OlTiculorum yiginti quatuor^
4.KT. Ge-ft, 6. Syn^ 14. Spcc, ig.
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In dit Geflagt ; als ook van ©en Vifchje van den IV.

zelfden naam, PVimba matndvk ^ datinsgelyks ^^^^^ei,.

in de Meiren van Sweeden voorkomt:, en bo- ^^^''^^

vendien de Kentekenen van den Salm heeft. sru^.

De overige Vinnen komen , in 't getal van

Straaleo y zeer naa overeen : want de Borftvin-

nen hebben 16, de Buikvinnen lo, de Rugvin

II en de Staartvin 19 Scraalen. Het is wel zoet,

doch week en van weinig Smaak* Artedc

heelc 'er een, van by de elf Duimen lang,

ontleed*

(•25) Karper met de Aarsvin van zes en twintig

Smalen, den Bek overal bezet met Maaltanden, fj-;-^ff;

Door den Reiftogt van Doktor Hassel^uist

is deeze Vifch uit den Nyl bekend geworden,

dien de Arabieren Kalh-El Bar , dat is Zeehond

noemen. De Doktor hadt hem by de Zee-Braafems

gevoegd, doch niet alleen de gedaante en Kleur

van de Karpers, en flegrs drie Scraalen in het

Kieuwenvlies te hebben, maar wel inzonderheid

de plaatzing van de Bnikvinnen, veel verder

agterwaards dan de Borilvinnen, brengen hem

tot deezen Rang , hoe zeer dc Tanden naar

die der Zee-Braafemen gclyken* Om dat onze

Autheur 'er geen Vetvin aan vondt , heeft hy

hem thans van de Salmen ook afgezonderd,

waar toe hy natuurlykft te becrekken fcheen.

De

(25) Cyprlnas pinnaAm radüs ^'/^i^?/ fex^ Ore dcrsti^us iin*

dique Molaribuc. Syft. Nat. X. Salmo dentex. HiSSELC^

Jter, 395. [437-]
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IV. De Tanden van deezen Vifch , die den Bek

Afdeej>,
^^^^ klein, de Kaaken egaal, cn de Lippen

XLV
O 7 . r

HoüfD- ^'^^^ ^'^^^ elkander toereikende heeft,

STUK. zyn opmerkelyk. Men vindt 'er , in de On-

derkaak 5 die taamelyk groot en fterk zyn , agt

op éèqe ry geplaatft , en daar ageer tv;ec an-

deren, in 't midden, aan 't Gehemelte: zo

dat <jc Voor-of Sny- Tanden in de Onderkaak

dubbeld zyn. In de Bovenkaak maaken de

Tanden, waar van de twee middelde fcherp,

de overigen ilomp, de voorde ry uit; waar

agter een gebeele ry van dikke Knobbelagti-

ge. De Keel is glad en effen , gelyk ook de

Tong, die Kraakbeenig
,

dikagtig en fpits is,

hebbende de uicerfte tip los en vry,

Deeze Nyl-Braafem valt een Voet lang cn

een Span breed. Hy heeft den Kop langwer-

pig, het Lyf op zyde plat; met Schubben ge-

. dekt die rondagtig, groot en zagt zyn ; 'er

ligt afgaande. De Kleur is, op den Kop en

Rug, blaauwagcig Zeegroen , welke zig tot

over de donkere Zydftreepen uitftrckt; voor'c

overige zyn de Zydcn en Buik, als ook de

Kieuwendekzelen , verzilverd. Behalve de

Rugvin, die lo Straalen heeft, zyn de ove-

rigen witagtig; doch de Staartvin , van 25

Straalen , is
,
gelyk de eerftgemelde , blaauw.

agtig in de bovenftc, Bloedkleurig in de oji*

derde helft , en zeer gegaffeld. De Borft-

vinnen hebben 1 5 , de Buikvinnen 1 0 , de

Aars*

V
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Aarsvin 24 Straalen; alles volgeös de Waar- iv,

neemingen van gcmeldcn Heer. Avde^

Een zeer bekende Vifch van onze zoete ^rom^.

Wateren volgt hier in rang, naar het getal

der Beentjes van de Aarsvin. De Schryvers

noemen hem, in 'c Latyn> Brama Abra^

mus^ in 'c Franfch heet hy Bréme ^ in 'c En.

gellch Bream of Barn , en , als hy by uitftck

groot is, by die van Cornwall , BajJ. Wy
gecven 'er, in navolging van de Duitfchers,

die hem BraJJem of Prafem noemen, gelyk de

Sweeden ^mx, den naam van Braafem aan.

Art EDI hadc dcezen Vifch op den gewoo-

nen Karper laaten volgen , hem onderfchei-

dendc door de zwartagtigheid der Vinnen , en

het getal der Straalen van de Aarsvin alleen,

'c Is evenwel zeker, dat hy van den Karper,

door de breedte en platheid van zyn Lyf

,

grootelyks verfchilt : weshalve men hem ook

hreede Karper getyteld vindt. Klein hadt vaa

deeze en dergelyke Viflchen een Geflagt ge-

formeerd, onder den naam van Brama of Braa-

(t$) Cyprinus pinna Ani radiis viginti fe^tem ^ pinnis fiiscis

Tétun, Suet. 3 18. Cyprinus pinnis omnibus nigrcscentibus

,

pinna Ani Ofllculorum yiginti feptem. ART, Gen. 6, Syn,

4. Spec, 13. Gron. Mu/. I. N. 14. Cyprmus latiis five

Brama. Will. p. 248, Raj. p. 11 6» Cyprinus latus. Jonst.
Tab. XXIX. f. 5. Cyprinus Jatus; pinna dorfali ano ferme

oppofita; cauda ampliflïma lunulata: pinnis omnibus ni^r*.

fcentibus. Zoóph, Gnn, Falc, l. p. Iio. N. 345.

Braafem,
j

i, D££L.vui. Stuk, Ee 5
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IV. fem ;
hoedaaige Viffchen , zege zyn Ed. , de

Afdeel. Rugvin korter, de Aarsvin langer hebben,

BoopD
^^^^ binders dan in de Karper, van welken hy

^

STUK, deeze Sooic onderfcheidc , doordien aan dezelve

^raafem. dat Haakswyz' Beentje van de Rugvin, 't

welk hy het ecrfte of voorfte (telt te zyn,.ont-

breekt (*). In de Mannetjes, zege hy, ko«

men , in de Maanden Maart en April , witagtige

harde Knobbeltjes of Nageltjes , die de Vis-

fchers Bloemen noemen, uit de Huid en Schub-

ben op ,
gaande vervolgens weder weg. Om

die reden noemt menze, alsdan, Doorn Braci-^

fentj en zyn Ed. verzekert, dat het de zelfde

Vifch zy, welke Cyprinus clavatus of Pigus ge-

lieten wordt , zynde hier voor toe een andere

Soort betrokken (t>
Dc Braafems beminnen de Meiren of Moe-

raffen» waarin zy , zo'tfchynt, van Slibber ca

Slyk, of van de Infekten en Kruiden , daar ia

groeijende , leeven. Ook vindt menze in Rivie-

ren en afloopende Wateren , doch niet in fterk

vlietende Bceken. Zy gaan zelden de grootte

van vyf of zes Pond te boven : zo dat het als

iets zonderlings moet aangemerkt worden , dat

RoNDELETiüs gctulgt, hoe hy 'er in zeker

Meir gezien hadt, van twee Ellen lang entwee

Voe-

(*) Brama primo radio Tltmx Doifalis fimplici, nonhama-
to. Fi/c, MiiT. V. p. <si. N. I. Anderen itcllen het tweede

anderen het derde Beentjes van de Rugvin, in dc Karper

Uajikig. Zie bladz. 3 75, hier vcor,

(1) Zit biadz.
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Voeten breed. Sommigen Hellen den tyd der iv.

Voorcceeling in de Mey-maand, Volgens Lïn- ^^^^^^^

LiSüs ryën zy , wanneer de Mannetjes Je- hoofd-
neverboom bloeit , en zyn Stuifmeel uit- stuk.

werpt

De Geftalte van deezcn Vifch is ^ als gezegd

is, breed en byna Ruitagtig; ook zeer plat van

Zyden en klein van Kop, fcherp van Rug en

Buik, mee brecde Schubben gedekt. De Kleur

is op de Rug
,
gelyk de Vinnen , bruin of zwart-

^

agcig; aan de Zyden en den Buik vvitagtig of

bleek , maar, in de genen die oud zyn , Goud-

geel. In de Rugvin heeft Artedi la, in de

Borftvinnen 17, in de Buikvinnen 9, in de

Aarsvin 27 en in de Staartvin 1 9 Straalen ge-

leld.

De meefle Meiren en ftaande Wateren , ia

Swceden , voeden , zegt hy, deezen Vifch,
''

die zeer fmaakelyk geoordeeld wordt. Mengeefc

'ermeer Gelds voor , dan voor den Karper, zegt

Klein; want men agt hem lekkerer, doordien

hy vader is van Vleefch en Levei; dan die» Ook
wordt hy by ons zeer vet (f). Hier te Lan-

de is de Braafem, gebraden of geftoofd, inde

Winter een aangenaam Geregt Q).

(*) Fuun, Suec, pag. 121.

(t; Pifi. Mlir. V. ut fupra,

(I) De Lekkerbekken, zegt Gesnirus , houden van den

•Snoek de Staart, van een Karper den Kop, maar van den Bot-*

ie;m het middel gedeelte voojc- het befte.

X.DEii.. YUI.Stui.*
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IV. (27) Karper mee de Aarsvin mn dertig Straa^

Afdeel.
^

Zydjtreep afgeboogeriy den Buik zeer

Jcherp.
XLV.
Hoofd-
stuk*

De Braa.fem heeft gemeenlyk den Buik in 't

Cultmtus, midden vvelfcherp of gekield, maar van voorcn
idieipbtuk.

^^^j agteren platagtig^ Deeze Braafem

,

die in de Ooftzee gevonden wordt , munt vol-

gens onzen Autheur uic door de fcherpte van

zyn Buik. Hy hadc 'er , op de Scanifche Reize,

in de Rugvin en Buikvinnen geteld 8, in de

Boritvinnen 16, in de Aarsvin 30, en in de

Staartvin 1 9 Straalen.

r.eid-Bra4- De Heer Klein maakt, dat zonderling is^

van deeze Verlcheidenheid'geen gewag; maar

geeft de Afbeelding van een klein Braafemtje^

dat de Scaarc omgckromd of verdraaid, de

Neusgaten zeer wyd en den Bek rond heeft»

Dit oordeelt hy de Leid^Braafem te zyn vaa

Schoon EVELD , in Silezie voorkomende , ca

dus van de Viffchers genaansd; om dat zy, de*

zelvcn ziende , op een goeden Vangft vertrou-

wen (t).

ocxvrti. 08) Karper met de Aarsvin van vyf-en-dcr-

Dee-

(27) Cyprlnus pinni Ani radiis trlglma^ linci latcnti

dcclinata, Vcntrc acutisfimo. //. Scun» 82. T. 2.

Pifc, MifT. V. p. 61, N. 2. Tab. XIIL Fig. i.

(1%) Cyprinus pinna Ani radiis triiintd ^uinque, Faiatm

Saec, 32g. Cyprinus quincuncialis
,

jiiiana Ani Ofliculotiira

ngmti quinque. AKT. Ctn* 3. 13, Sfec,
*
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Deeze Vifch komt in het Méler-Meir van lY.

üpland in Sweeden voor ; alwaar Linn^ïius 'er

35 Straalen in de Aarsvin geteld heeft , fchoon jjoof^-

die zelfde Soort zynde , welke Artedi noemt stuk.

Cyprinus van vyf Duim lang , met 125 Beentjes

in de Aarsvin. Hy wordt , om de gelykheid

,

dikwils voor Voorn of Ruifch verkogt , zege

die Schryver ; doch de ervarende Viffchers on-

dcrfcheiden hem , by den naam van Bjorka^

Björk en Björkna. De tyd van zync Paaring

of Kuitfchieting valt tegen het end van Hooy-

maand.

Het Lyf is omtrent een Span lang^ kort en

breed; de Bek klein; het Bekkeneel grocnag-

tig en eenigermaate doorfchynende : de Oog-

kringen Zilverklcur, gelykerwys ook het Lyf,

dat met taamelyk grooce Schubben is gedekt.

De Vinnen zyn altemaal grys of donker grys-

agtig : de Buikvinnen fomvvylen een weinig uit

denrooden. In de Rugvin zyn ir, in de Bord-

vinnen 15, in de Buikvinnen 9 , cn in de Staart-

vin I 9 Straalen geteld ; dat alles zeer naa met

den Braafem overeenkomftig is, Ook waren de

Ingewanden even als in de mede-Soorten.

(29) Karper met de Aarsvin van zeven- en- ^xix.

dertig Straalen en de Oogkringen geel.
FAren»^,

Dit is
, volgens Artedi , een der zeldzaam.

fte

f29) Cyprinus Pinna Ani radils tri^hita fe^Um^ Irick

flava., ART. Spéc, 23. Fétun, Sutc, 327.

I.DU.L. VIlLSTVJt,
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IV.

Afdeel.

XLV.
HOOFD-
fiTüK.

XXX,
B allerus»

Bliek.

fte ViiTchen in het Mé!er-Meir van Upland,

wordende alleenlyk by zekere Hoftiede aan het

zelve gevangen , en Farin geheten, Zyn langtö

is, volvyaflen zynde, ongevaar een Voet, de

breedte agc of negen Duimen , de dikte , by

de Buikvinnen, drie Duirn, Hy is donker Zil-

verkleur, op de Rug zwanagtig, niet de Vin-

nen bruin, doch de Borlcvinnen wat bleeker

dan de anderen, en de Oogkringen uit den gee*

len. De Geftalte fchynt omtrent te zyn als

die der Braafemen, en het getal verfchilt, uit-

genomen het gemelde,^ ook zeer weinig.

(30) Karper met de Aarsvin van veertig

Straakn. •

Deeze , by ons zeer bekende Vifch , over»

treft, in 't getal der Straalen van de Aarsvio,

alle Soorten van dit Geflagt. De Heer Gko«.

woviüs erkent , dat zyn Ed, hem te vooren met

den Braafem hadt vermengd gehad , en inder-

daad de Geftalte verfchilt zeer weinig. Het

voornaamfte verfchil beftaat in de Kleur, die

bleeker en niet Goudgeel , maar uit den blaau-

wen Zilveragtig is, en die der Vinnen, welke

roodagtig zyn en bruin gerand , doch volgens

Ar-

f30) Cyprinus pinna AnI radiis quadrao^inta. Faun. Su^c^

323. Cyprinus admodmn lams Screnuis, pinna Ani ofÏÏcuIo-

nim qiiadraginta. ART. Gen, 3. Syn, 12. Spcc, 23. Ballerus*

Raj. p. 117. 8. JONST. Tab. JCXVII. Fig. 7. Cyprinus Ja-

tlfïimus Cauda nirspIilUma lunulata: Pinnis omnibus ad laargin^

fttkis. Zooph, Cron, Pafc. I. p. iio. N.
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Artedi witagtig. Ook geeft het my grooc iv.

wonder, dat onze Landsman^ in de Aarsvin ^^"^^^

flegcs 19 Staalen geteld heeft () , verfchiilen-
j^^^^

de, bovendien , ook die der andere Vinnen stuk,

merkelyk in getal.

Het zou derhalve wel fchynen, dat onze Bicy,

Bliek verichilde van den Vifch , die in Sweeden

Braxenpanka of Braxe?2fJcka gecyteld wordt,

cn in Duitfchland den naam voert van Blkk^

of Blickling ^ Blake of Breitele; de Ballenis der

Autheuren , in Vrankryk 5ör^^tór^ genaamd;

in Engeland, zo 't fchynt weinig bekend. Mis-

fchien is 'er ook nog verfchil tuflcHen onze

Bliek en Bley. De PaUerus van Aristoteles

zegt Charleton , wordt door de Hollanders

,

zo wegens de mepigte , als om dat hy uit zig

zelf onfmaakelyk is, voor den flegtften Vifch

gehouden , en Bley geheten.

Ik zal hier nog byvoegen een Soort van Kolf-Oog^

Braafem, of Bley die, volgens den Heer Gro-

lioviüs , niet minder menigvuldig voorkomt ia

onze Rivieren en Vaarten of Slooten , wordende

van de Viflchers Kolf^Oog gecyteld Q). Deeze

heeft alle de Vinnen bruin , zowel als de Zyd*

ftreep , die in de Braafem krom en aan deo

Buik evenwydig loopt, in deeze regt is, ge.

lyk

(*) De Hccï Klein egter, telt in de Aarsvin van den

Bliek of Bley ook niRar 21 Straalen, Deeze èo v/el als die

van de Rugvin, zyn allen in het uitgaan Yeaelagtig, merk?

hy aan : ?.ls boven. p. 52.

(t) Helvet, Vol IV. p. 2^p. N, i^z.
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IV. lyk in de Steenkarper , Hamburger of Ka-
AFDEEL.

XLVI.
Hoofd. ^#<><^^%#^%gi^c<5>.>|.<^.|.r?^
STUK.

XLVI. HOOFDSTUK,
/ Befcbryvmg mn 't Geflagt der MoRMELAARErf.

Kaam. >j TXTOord Mormyrus y dat tot een bynaam
^» dient van een Soort van Zee-Braafem,

welke deezen naam by de Autheuren voert,

wordt van onzen Autheur hier gebruikt als een

Geflagtnaam, Wy hebben gezien (f), dat dc«

zelve van duifteren oorfprong zy , en daarom

zal men ons niet kwaalyk neemcn, dat wy
hem navolgen in 't Nederduitfch: te minder,

dewyl de Soorten van dit Geflagt zeer weinig

bekend zyn. In 't Weik van Catesby worde

een Mormyrus afgebeeld (|), die byna zwart-

agtig blaauw is, doch wit aan den Euik, mee

X de Schubben gefchalied en een zeer wyd gegaf-

felde Staart. De zodanigen werden, zo hy

meende, Bonefishes of Been-Viflchen in de Ba-

hama-Eilanden , alwaar zy veel voorkomen

,

geheten. Den Naam van Bccn^Vifch geef ik

aan een volgend Geflagt.

De Viflchen van den Vyfden Rang, (vvelkca

wy onregelmatig gehieuwde noemen , om rede-

nen

(*) Bladz. 38 3 , hier voor.

(t) In 't voorg. VII. Stuk, bladz. 401»

(4.; CiTESB. Car. II. Tab. 13.
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ncn die te vooren gemeld zyn,) hebben ia de IV.

plaats van de Opening der Kieuwen een Spleet, ^^^^^^el.

zonder blykbaar Vlies , zegt onze Autheur. h^op^^

De Kenmerken van dit Geflagt 'c welk daar stuk.

ia eerft voorkomt, beftaan, in de Kop te heb- Keameikei:.

ben rnec vcele Tanden, die uitgerand zyn; een

ftreepswyze Opening agter de Zyden van den

Kop ; de Schubben , die het Lyf dekken
,
ge»

ichalied, of over elkander leggende, en daC

dc Buikvi^jnen agterlyker dan de Borftvinnen

ftaan.

Twee Soorten heeft 'er LiNNiSUs maar van, Poorten;

beiden uit den Nyl afkomftig, naamelyk

(1) Mormelaar met een gevorkte Staart^ dié
Cypjino^-j^s

fcherp gepunt is. ' Karpcragti-

't Is deeze, welken onze Autheur, zekerlyk

van wegen de Lighaams geftaltc , Karperagtigo

noemt, komende in het Tweede Deel der Be-

fcbryving van het Koninglyk Swcedfche Kabi-

net 3 dat wy nog niet gezien hebben , voor. Ia

de Rugvin van deezen heeft hy 27, in de Borft-

vinnen 9, in de Buikvinnen 6^ in de Aarsviu

30 , en in de Staartvin 19 Straalen aangete*

kend. ^

(2) Mormelaar met een gevorkte Staart , die Angmlidei.

ftomp gepunt is^
Palingagtige^

Van
(1) Mormyrus Cauda bifida acuta, Syjf. Nat. X. dn, i6z.

Mus. M. Fr. II.

(2) Morinyrus Cauda hifida obtufa. Muf. Ad, Fr, lU
Mormyrus Cafchivc. HASSJ&L(;j^ Itcr. 3S>8. L^^o.}

LDEEi, vu;. STUK, Ff .

'
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W. Van deezen geeft de Heer Hasselqüist eed
Afdeel, omftandige Befchryving. De Arabieren Hoemea

HooFD^.'
h,em Cafchive; de langte is een Span, de bre«d-

STUK. te , by de Buikvinnen , een Duim. De Kleur

boven deZydftreep, over de Rug, blaauwag.

tig groen; daar onder, aan den Buik, helder

Vleefchvcrwig ; boven op den Kop fierlyk ver-

guld. Het Lyf is op de Zyden plat ; breed- ea

dunagtig , met een fcherpe[Rug; dat egter wei-

i)ig naar een Aal of Paalipg fchynt te zwec*

men. De Kop loopt fteil af, naar een klein

rond Pypagtig bekje, waar in eenige kleine

Tandjes , op de beide Kaaken. Van de Vinneni

heeft de Rugvin , die zig over de gantfche Rug

uïtftrekt , by de 80 Straalen () ; in de Borft-

vinnen 10, in de Buikvinnen ó, die zeer klein

en fcherp waren , in de Aarsvin 19 en in de

Staartvin 24 Scraalen. In een Voorwerp , van

deeze Soort, dat men in 't Koninglyk Sweed-

fche Kabinet heeft ; zyn in de Rugvin geteld

116 in de Staartvin 19 en in de Aarsvin 41

Straalen: welk laatfte van het voorgemelde

zeer verfchilt.

XLVIL HOOFD.
0

(*) HASSrxquisT kXvp^h van fere XXC en dewyl in de

Aarsvin, die kort is, XIX Smalen geteld waren, fchyns

my dit naauwlyks XX ce kiinnea zyri, gelyk LiNNJiUS

meldr.



i>É HóORNVISSCHÊN. 4^1

XLVII. HOOFDSTUK.
Befchryvmg van 't Geflagt der Hoorn'VIS-

scHEN, meeji uit de Zeem der andere W^^

reldsdeelen tifkomfiig.

^En naam van HooRMvïsscaEN geef ik aaü

de zodanigen , die met den Griekfchcn

naam Baliftes zyn betekend: om dac eenigea

daar van v^eezentlyk Hoorndraagers zyn. Ge-

melde Naam 5 door Aiitedi zo 't fchynt ver*

zonnen, zal mooglyk van eenige gelykheid der

Geftaltc met het Oorlogstuig der Ouden , dac

zy gebruikten om Steenen te werpen , BaUJla

genaamd , afkomftig zyn : doch deeze Viffchea

daarom Muurbreekers te noemen, is zeer on-

eigen en belachelyk.

De Heer Klein merkt aan y dat deeze Vis-

fchen van de Ouden Muizen genaamd werden t

als waar van iELiANüs zegt, „ de Zee-Muizen^

\5, fchoon niet groot van Lyf, zyn doch mee

onverwinnelyke kragt begaafd en befchutj

hebbende, tot hunne verweering , een dub-

„ belde Wapening, een zeer harde Huid^ naa-

j, melyk, en fterke Tanden Oppianüs zou

ook daar op zien , wanneer hy van een Gefiagt

van Muizen fpreekt, dat op zyn harde Rug en

digt met Tanden bezetten Bek vertrouwt. De
Huid is ongefchubd , doch zo ruuw en hard

,

dac men 'er Hout en Elpcbecn mede polyflcn

i. Deel. VIII. STUK* Ff a kan,
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^ÏV-^ kan , vervolgt Klein , die hun wegens de Doof^

^j^^jj
* nen , met een Vlies te famen gevoegd , welken

JHoc'FD- meeden op de Rug hebben , den Geflagt-

«TüK, naam van Capriscus behouden laat. De Ouden

haddenze, wegens de Hoorens en Tanden ook

Bokken en Zwynen getyteld

Kcjimerkeii. De Kenmerken van dit Geflagt beftaan , in

het Lyf zeer plat te hebben , omtrent gelyk

de Klipviflchen
; gedekc met een Lederagtig

Vel, dat de Schubben famcnvoegt: den Buik

gekield of fcherp ; den Kop ook zeer plat op

Zyde, en zeer veel hooger dan breed, met

een Opening boven de Borflvinnen , en in de

Bek, onder en boven, agt cvenwydige Sny-

tanden. Zy hebben gemeenlyk twee Rugvin-

een , waar van de voorfte zig Hoornagtig ver-

loont: de Buikvinnen ontbreeken doorgaans en

de Aarsvin is vry lang.

Soorten. Hier van heeft Likn^eüs agt Soorten aange-

tekend, naamelyk

(i) Hoornvifcb9 die een Vin mn ééne Straai

Benhoernigc, op den Kop heeft.

Deeze Soort wordt , om dat de Hoorn maar

enkeld is, Monoceros of Eenhoornige , by Ca-

'i-ESBY de Eenhoornvifch van Bahama, getyteld.

Grootelyks vcrfchilt deze egter, ten opzigt der

langte

(*) p^fc. Miir iii. p. 25

,

(i) Baliftes pinna Capitis unh^dhtL Sy/^. Kat, X. Ce?:. 16^^

Muf. Ad. Fr, II. Baliftes Monoceros. OSB. Iter, i io. Unl-'

cornu pifcis Bahamenfis. Catesb. Car, II. T. ip*
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langte en geltalte van zyn Hoorn , van de Een- iv.

hoorn- Viflchen, die 'er in de Noordcr Oceaan ^^^eel«

gevonden worden (*> Men heeft in de ageer- ^oofdT
fte Rugvin geceld 46, in de Aarsvin 50 Scraa- stuk.

len: de Staartvin heeft 'er 12, en de Buikvin-

nen ontbreeken t'eenemaal. De Buik is binnen

de Huid gekield. Dit Schepzel onthoudt zig

zo wel in Ooft- als in Weft-indie.

Uit het Werk van Catesby blykt,dat dceze

Vifch fomtyds tot de langte van drie Voeten

groeije 5 zynde van figuur niet ongelyk aan den

Rolftok van een Pafteybakker; dewyl hy rond

en aan beide enden fpits toeloopende is of Spil-

rond. Behalve de Kieuwvionen is 'er agter op

de Rug een van aanmerkelyke langtQ, en daar

tegen over, aan den Buik, een dergelyke.

Ook is de Staartvin zeer groot , ftyf en Beenig,

zig wyd uicfpreidende , doch niet gevorkt , maar

Zaagswyze getand aan 't end , dat egaal is af«

gefneeden. Het zeldzaamfte is een fpits, fcherp

gepunt Been , groeijcnde boven uit de Rug, een

weinig ageer de Oogen ; 'c welk dit Schepzel

kan opzetten, agter- en voorwaards flceken,

naar believen» Agcerovcr gelegd zynde , reikt dit

Been tot aan de Rugvin toe. Men zou het voor

een Wapen kunnen houden, doch het is zeer

broofch en breekt ligtelyk af.

De Huid van dcezen Eenhoorn • Vifch was

bruin

(*) zie het III. Stuk. deezer Nat. UiftttrU,

L Dïxx.. vui. Stuk. F f 3



454 Beschryving vak

Fig. I.

TV bruin Olyf kleur, doch ongefchubd, befpren*

Afdeel,
j^^jj j^^j. yeelcrley blaauwe Plekken , die naar

/loo' D
"^^^^^^^ Maaden gelyken , en zwarte ronde

STUK. flippen daar tuffchen* De Darmen vondt men

gevuld mee poreufe Koraalen en|andere Steen-

agtige Zce.Gewaflen , die zeer kleia waren ge«.

niaakc , 'c welk de Vilch met zyne harde Kaa-

ken fchynt te doen. Ook onthoudt hyzig meeft

in de Zee-en tuffchen de Bahama-Eilanden, daar

veel zodanig Koraal groeit. Men houdt hem

voor Vergiftig, en daarom worde hy niet ge-,

getcn.

*romentDfu5. fr^^ Hoomvrfcb met een Vin van twee Straalcn

pl. Lxvin. op den Kop ^ loet hyj van agteren eemgermaa^

te Ilacdrig.

Het fchynt vreemd ^ hoe dat men deeze twee

Straalen aan de Vin , die hy op den Kop heeft,

kan toefchryven : doch zulks wordt opgc^hel-

yerd , doordien de agterfle Straal of Doorn zo

kort gezegd v/ordt te zyn 5 dat men die naauw-

lyks zien kan. Dus mag' men dan tot deeze

Soort ook den Eenhoorn.Vifch van Clusius, die

in Brafll Fira-aca geheten werdt , betrekken , gc^

lyk LiKNiEüs doet : hoewel Gronoviüs daar een

andere Soort van maakt, die de Buikvin 3 welke

cnkeld is in deeze Viflchen, langer dan hec

ge-

(2) Baliftes pinna Capltis h'mdhti , Gorpore pofterlus

fubvUlofo. Syjl, Nat, X, Monoceros pifcis. CJuUS, Extt, i/^i*

Raj. -f7. Fira-aca Ma&CQR. Bréts, is^.»
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getande Beentje heeft, *c welk in de Afbeel- iv.

ding van Willoughby ontbreekt. Zeer diiide- ^^^eel.

lyk is hetzelve zigtbaar in onze Figuur van dee- fJ^^}^'

zen Vifch , die uit het Werk van Seba ont- stuk.

leend is. Wy noemen hem ruige , in navolging

van onzen Authcur, hoeveel Gronovius 'erden

Jka?i Kipas of Waaijer- Vifch van Valenxyn,

toe betrekt,

Deeze Heer befchryft het Voorwerp , dat hy

uit de Kabinetten van Seba gekogt hadc, zyn-

de drie Duim lang , zeer omflandig. Het:

heeft, zegt hy, het Lyf zeer plat, aan de

Aaisvin breedft, en fiTialft aan den Bek, die een

weinig fnoctswyze uitfteckt • en voorzien is

met drie taamclyk groote Tanden boven , tv/ee

onder, door Lippen Diet gedekt. De Oog-

kringen zyn Goudkleur, de Oogappelen zwart.

De Rug is fcherp , .boven de Gogen met eea

zeer langen Stekel voorzien , cm daar agter eea

Groefje hebbende. De Huid is niet gefchubd

,

maar bezet met zeer korte Stekeltjes, w^elke

op 't Gevoel beter dan op 't Gezigt waar te

neemen r.yn , naar de Staart toegeboogen
, by

welke wedcrzyds Haairagtige, buigzaame Uit-

fteekzels zyn; wsar door de Vifch , als 't wa-

re, ruig wordt gemaakt; hebbende, boven,

dien , aan den Buik korte dikke Doornen. De
Openingen der Kieuwen beflaao, wederzyds,

uit een fmal langwerpig fplectje, tuflchen de

Oogen en Borftvinncn. De voorfte Straal van

de eerftc Rugvin is , naar de grootte van het

. i.DzEx.. VULSTUK.. Ff 4j Vifch-
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Afdeel,

XLVll.
Hoofd*
«TUK,

nr.
PapUlt/us,

Tepelige.
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Vifchje, taamelyk lang cn fterk, van agtcrea

met een dubbele ry van kleine Haakjes gewa.

pend. De tweede of agterfte Rugvin heeft «29

flappe Beentjes, de Borftvinncn 10 , de Aars-

vin 27: de Staart is rond van omtrek. In plaats

van Buikvin is een taamelyk dik Beentje , met

twee ryën van Stekeltjes 5 naar 'c Lyf toe, ge-*

wapend.

Volgens Rajüs is de Kleur van 4en Een*

hoorn V fch, diê wegens zynen Bek of Snoec

ook Peixe Perco, dat is Zvvyavilch , van de Por-

tugeczcn gciyteld v>/orclt, donker geel of als

Omber, mcc eenig Goud, egter, aan dc ViuneQ

^n aan de Rug, daar onder gemengd.

(3) Hoornvifch met de voorjle Rugvin twe^

Straaag en het Lyf gelepeld.

Niets anders blykt ons 'van dit Voorwerp,

't welk in het Kabinet zyner Koninglyke Maje-

fteit van Sweeden gevonden wordt, en in ge-

tal der Vinftraalen ecnigermaate verfchilt , ten

opzigt van de Borft* en Aarsvinnen , hebbende

de eerften ieder 13, de laatfte 21 Straalen. In

de Staartvin van deeze zyn 12 Beentjes geteld.

De Woonplaats is onzeker.

C4)

(3) Baliftes PinnS Dorfali anteriore biradiata, Corpore pa.

pUlofo. Muf. Ad, Fr, II.
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(4) Hoornvifcb die de worjle Rugvin drie-Straa- iv,

lig heeft , de Staart met een driedubbele ry ^^'^eel,

mn matten. -
'S^oyI\
STÜK

Daar de laatftgemelde volmaaktelyk, ten op-
*

zigt van.de Rugvin , overeenkomt met de twee- pyrucoM^

de Soort, komt decze naauwkeurig met de der-

de overeen , ten opzigt van 'c getal der Straa-

lea in alle de Vinnen , uitgenomen de Rugvin,

nen alleen, waar van de voorde 3, de agterfte

24 Straalen heeft, 't Is een Voorwerp uit

Ooftindie, dat in het Kabinet van gemelden

Koning gevonden wordt.

(5) Hoornvifcb die de <üoorJte Rugvin drie- v.

Straalig beeft , de Staart op zyde met neer- Gedoomde.

leggende Doornen.

In Geftalte en Vinflraalen komt deeze Ooft-

indifche volkomen overeen met de naadvoor-

gaande, doch vcrfchilt 'er van door de Kleur,

èn voornaamelyk door het zonderlinge Ken-

merk, dat de zyden van de Staart getekend

zyn, ieder met een vierdubbele ry v^an neer-

leggende Doornen ; terwyl de andere, op die

plaats , ronde ruuwe Wratten heeft. Zie daar

dan ook de reden van derzelver benaamingen.

Ik

(4} Baliftes Pinnd Dorfali aateriore triradiaia, Cauda or-

dinc triplici Verracamm. Muf. Ad. Fr I. p. S7- T. 27. f. 4.,

(s) Baliftes Pinna Doifali antcriore triiadiata, Caud^e htcii-

hus fpinis recumbcntibus. Sy/i. Néit. X. Ofttacion coraprefliis^

fafclis nigris , Cauda laceribusmuricata. Itcr Wiftiotk, 13 1,

2. DEEL. VIII. STUK. Ff 5
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IV, Ik moet hier gewag maaken van eene Soort

Afdeel, HoornvilTchen , tot welke de Heer Gro.
XLVII,

j^Qvius deeze beiden betrekt , noemende die

iTüK* BaliJieSi met den Bek ftonipagtig; de Rug*

ftraal voorwaards getand; de Buikvin laag ea

ruuw ; de Zyden , naar de Staart toe , met evcu-

wydig geplaatfte Stekeltjes gedoomd (*). Die

is buiten twyfel die Soort, welke de Heer

Klein genoemd heeft , Caprifcus j^die bruin is,

aan de Oogcn,en van't midden des Lyfs toe

aan de onderfte Vin naby de Staart ^ met

breede wicagtige Stréepen : op 't midden van

,5 de Rug een kromme Doorn , die aan een

,y Vlies verknogt is , hebbende; • waar agter

„ vier kleine Stekeltjes zyn 5 en aan den Buik

een kleine Vin met fcherpe Straalen (j) '^

De Afbeelding van deezen is byna volmaakt

overeenkomftig met een Vifchje van ongevaar

ceQ Vinger lang, dat ik thans voor my heb,

den Heer \ W. van der Meülen toebehoo-,

rcndé, in welks agterfte Rugvin en Aarsvia

ongevaar 24, in de Borftvinnen 13 Straalen ge-

teld zyn. Het is eenigermaate geelagtig bruin

van Kleur , en heeft op de Staart , wederzyds

»

drie ryën van Wratjes, waar van twee even

lang en de helft langer dan de derde zyn , uit-

maakcnde omtrent dertig Wratjes in 't geheel,

die

() Baliftes roftro fab-obtufo , radio dorfali atitrorfum

lërrato, vcntiali humili (cabro, lateribus caudam vcrfus pa»

xaÜele acaleato-fcabris, Zöoph» Cron, Fafc. I. p. 51. N, i8$,

(I) jP;/tf, Mift 111. 25, N. 7, Tab, III. üg, IC.
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die donker bruin of zwartagdg zyn van Kleur» iv.

Deeze vindt men in de Afbeeldingen van Seba A^^^ef..

ook eenigermaate aangeweezen (*).
Hoofd*
STUK

(6) Hcornvifch met de worjle Rugvin drie.
*

Straaligy de Buikvin ovsrlangs ^ de Staart VetJa,

7
, Oud Wyf,

gevorkt. PI. LxviiL

Toen ik de Lipviflchen befchreef , heb ik ge.

wag gemaakt van een Soort derzelven , die van

de Engelfchen Old Wife dat is Oud Wyf ge-

heten v;ordc, behoorende onder deLyfters (f).

Deezen zelfden Bynaam geeven \Vy,op 't voet-

Ipoor van LmjNiEüs» aan eenen Hoornvifch

,

wien dezelve , wegens den Bek , zeer eigen is.

Men zou 'er ook, eenigermaate, den naam van

Pappegaay's Bek aan geeven kunnen ; gelyk men

zegt , dat de onzen dien geeven aaa een Vifch

by 't Eiland Afcenfion voorkomende , die byna

gefpikkeld is als een Lyften De Heer Osbeck,

nu , hadt deezen Hoornvifch by dat Eiland ge-

vonden , en LiNNjLüs betrekt 'er toe den Ame»

rikaanfchen Lyfter met gedraalde Oogen , van

Catesby.

De

^
() Thef, VOL. in. Tab, XXIV, Fig, 15 , !/•

(t) Zie voorg. VlI. STü>K, bladz. 424.

(6) Baliftes Pinna Dorfali anteriore triradlata, Ventrali Ion-'

gitudinali, Caudali bifida, Syft. Nat, X. Turdus Oculoradiato

Catesby C*r. II. p. 22. T. 22. Baliftes aculeis Dorfi tribus,

Cauda bifurca. Art. Gen. 53. Syn, g. Baliftes Vemla.OsBECK:

her. 290. Baliftes major fafciata, Dorfb triacantho , Cauda

bifurca , radas exterioribus longiflimis. ^BROWN. Jdtm. 45^»

Guaperua. JONST. Tab. IXXIV. Pig.

L DEXL. TIIX.



"^ÓO BESCHRYVING VAM

IV. De Guaperm der Brafiliaauen, die by John-
Afdeel. sTo:>f Tab. XXXI V\ Fig. 2, afgebeeld is, ge-

XLVIL
Hoofd.
STUK.

lykc inderdaad zo zeer naar onze Afbeelding vaa

deezen Vifch uit hec Kabinet van Seba, dat

men niet nalaaten kan , Artedi te billyken

,

die denzelven daar toe betrekt. Of het de Sul-

tan Ternate van Valentyn zy en die Soort

,

welke de Heer Klein genoenid heeft; Capris-

cus , met het uiterfte van de Staart en Rugvin

in zeer lange Draadeo uitgerekt; twee roode

Banden overdwars de Kaaken ; fchynt meer ia

bedenking te komen; dewyl de gemelde die op

ver naa zo lang niet heeft , als zy in de Af-

beelding van WiLLOüGHBY, volgens een Voor-

werp opgemaakt , dat in het Kabinet der Ko-

ninglyke Sociëteit van Londen was , (welke

Klein aanhaalt,) voorkomen; zynde die Vifch

aldaar grootjle gejlaarte Guaperua getyteld

Dit zelfde ,
egter , fchynt ook plaats te hebben in

die van Browne , op Janiaika waargenomen , wel-

ke de buitenfte Straalen van de Staartvin by

uitftek lang heeft. De Heer Gronovius hel-

dert deeze fchynrtrydigheid op, me(: aan te

merken , dat in de eenc Sexe zulke lange

Krulletjes aan de Staart en Rugvin zyn , in de

andere niet: doch in beiden, zegt zyn Ed.^heb-

ben de zwartagtige Streepjes, die als een Glorie

de Oogen omringen , altoos plaats (f).
Van
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Van deeze Soort hadt men 'er gezien ontrent

twee Voeten lang; doch met maar twee Ban-

den over de Kaaken , daar men in de onze drie

Banden vondt. De Kleur deezer Banden was

rood , in die van Seba blaauw en de Kleur van

den geheelen Vifch grysagtig : zynde het Vel

met vry groote Ruitagtige zeer harde Schubben

gedekt, en de Bek, zo boven als onder, mei

agt Tanden voorzien. In de Telling der Vin-

ftraalen is het verfchil niet groot; hebbende

LiNNiEüs in de agterfte Rugvin 30, in de Bord-

en Buikvinnen 16, in de Aarsvin 28, in de

Staartvin 12 Straalen geteld.

Een Vifch die Oud Wyf genoemd wwdt,

van ongevaar een Voet lang , is op de Chirur-

gyns Gildekamer, hier te Amfterdam, ge-

droogd te zien, hebbende nagenoeg de Ge-

ftalte van onze Afbeelding, In dezelve vind

ik ook maar twee Banden over de Kaaken , en

de Oogen zyn zeer w^einig geftraald : doch de

voorfte Rugvin bellaat uit drie zeer fterke dik*

ke, kromme, aan 't end fpitfe Beenderen
,
ge-

lyk in deeze Soort, Hy was dooreen Schip,

dat naar de Straat of Middellandfche Zee ge-

zeild is , mede gebragt.

TV.

AFDEEti.

XLVIL
Hoofd-
stuk.

vn.
Ringens.(7) Hoormifch met de ^'ocrfie Riigvifi drie-

Straalig y de zyden mn den Kop met ^ne Crynzcit,

plooijen , de Staart gevorkt.

Deeze

(7) Balifics pinna Dorfali antcriore trirndhta , lateribus

Capltis tiiplicatls , Cauda bifida* Jft^/, Ad, Fr, I. p. 58.

1. Deel. YXII, Stuk,' Oün»
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IVi

XLVII.
HOOFD-
9TUK.

m. Liix.

Deeze zal zekerlyk wederom den bynaam

hebben wegens de gedaante van zyn Bek. De

Heer Osbeck hadt hem ook aan 't voorgemel-

de Eiland gevonden 3 en noemt hem zwarte

Hoorn vifch. Linn^üs betrekc 'er den genea

toe , die , ia de Weftgothifche Voyagie door hem

befchreeven, genoemd worde Ofiracion^ welke

plan is en rosagtig, hebbende aan de Rugvia

een lange , agterwaards getande Straal.

Waarfchynlyk zal decze dan naar de Been-

viflchcn gelyken. In alle de Vinnen zyn doot

g;yn Ed. nagenoeg even veel Beentjes geteld^

als in de voorgaande Soort , doch een Buikvin

ontbreekt hem, gelyk alle de overigen, uitge-

nomen de zesde. In de Staartvin van ali^ dee*

ze/ Hoornviflchen fchynt het getal der Straalea

ongevaa^ 12 te zyn, Osbsck hadt, in de voor*

fte Rugvin van deeze, geteld maar 2, in de

agterfte 34 en in de Aarsvin 31 Straalen; dat

vry veel verfchilt.

Met de laatft gemelde telling der Vinftraalen

komt naafl: overeen, een Hoornvifch uit de Indi-^

fchc Zee , welken de Heer W. van der Meülem
in zyne Verzameling heeft, en naauwkeurig

hier door ons is afgebeeld. De Tanden , die

zig voor in de Bek bloot vercoonen , kunnen

*cr ook wel den naam van Grynzcrt aan doen

gee.

Oftracion comprelTas rufefcens
,

pinnae Dorfalis radio longo

ïctrorfiim dcatato. J^^J^^ot, rsi?» Baliil^s nigra. OSfiECiC

Jur, z$s*
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gceven. Aan de Zyden van den Kop is de Huid IV.

eenigermaate , doch niet zeer duidclyk, ge ^^^^^

plooid , en de Vifch over 't gehcele Lyf bruin, ^^l^
ros of KofFykleur. In de agterfte Rugvin tel mtvkS

ik 25 > in dc Boritvinnen ieder 14 , in de Aars-

vin 30 en in dc Staartvin 12 Straalen, die

breed en takkig zyn: zo dat de uitgefpreidc

Staart zig als een Waaijer vertoont, eeniger-

maate gclyk die van Catesey, welke dc JE^-

boornii^c genoemd wordt , doch in Geftaltc cn

Kleur, als ook in getal der Vin draaien , zeer

veel verfchilt» ' De onze , evenwel , is ook vol-

ftrekt Eenhoornig , hebbende van voorcn op dc

Rug maar één dik, rond Beentje, ongetand,

vyf Kwartier Duims lang en agterwaards ceu

weinig krom geboogen. Van onderen zit , bin-

nen de Huid, een dik fterk Bcsn, dat wel drie

Duim langte heeft, cn van den Bek tot digc

aan de Navel uitloopt* Van de Geftalte des

Lighaams, 't welk platagtig is als een Both,

kan men uit de Afbeelding oordeelen ; zynde

de langte , tot aan 't end van de Staart , iets

meer dan zes I^uimen.

(8) Höornvifch met de voorjle Rugvin "oyf^ftraa* nm ^

lig, de Snoet zeer lang ^ aan dc Onderkaak sntpiü^
gedekzeld.

De

(2) Balift'es pinna Dorfali anteriorc quinque - xadlati, Roftro

longilHmo, MaxUla inferiore operculata. Syfi, Nat. X. Balis-

tcs aculeis binis, loco pinnaxmu yentraliiiiH , folitario infrsï
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IV. Dc oaam van Scolopax , die zo veel al$ Snep-

XLVn^
vifch betekent, is door de Autheurcn der Dic-

HoovD*^
renkunde gegeven geweeft aan een Vifchje van

STUK. dc Middcllaodfche Zee, 'c welk te Genua

Trombetta , te Rome Soffietta , dat is Trompet- of

Blaasbalk Vifch, wegens zyne Geftalce, gehe-

ten wordt. Hetgclykt, inderdaad, volgens de

Afbeelding, eenigermaace naar een Blaasbalk.

De Heer Gronovius heefc hetzelve thans

tot zyn Gcflagt van Centrifciis of Schildvifch

betrokken , en befchryfc het omflandig (*}.

Men vindt den Scofop^^x elders voorgcfteld , als

een Vifchje van vier Duim lang, meer dan an«

derhalven Duim breed, dun , met ruuwe

Schubben gedekt en de Snoet zo lang als een

derde van het Lyf hebbende , met een kleine

Opening aan 't end, daar een dekzeltje onder

aan is , 't welk dezelve fluk. Zonderh'cg is hcc

wegens een langen gecanden Doorn agter op

de Rug, die altyd naar de Staart helt, doch

zeer veel opgeligt of neergedrukt kan worden

,

maakende dus met de Staart , die een weinige

gevorkt is , als de Grecpcn van den Blaasbalk

uit. Voor deczen langen vindt men] één en

agter denzelven twee korte Doorntjes , die

dus de vyf uitmaakcn van de voorfte Rugvin*

De agterfte hadt 12, de Borftvinnen 14, de

Aarsvin 18 Scraalen,

Dit

Anura Art. Gen, 54. Syn. 82. Scolopax. "Will. p. 160^

JlAJ. p. jo. CHARLET. p. 12 3. JONST. Tab. I. N.

ZGipb. Cri», Fafc. I. p. iz5. N. J5>5,
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Dit Vifchje komt te Rome op de Vifch- ÏV.

markt onder de kleine Vifchjes, die men 'er -^J^*-*^^*

fr/ftwr^s noemt, caamelyk veel voor. Men zegt,

dat het meefl: na Stormagtig Weer gevangen stuk.

worde, als zig onthoudende in de Diepte. Som-

migen willen, dat het de Echejiéis of Remora

der Ouden zy.

Tot deeze Soort zou men, in eeni^e opzig- oofiindi-

ten , dat Vifchje betrekken kunnen , *t welk

Ray aanmerkt by Nieuhoff, in deszeifs Ooft-

indifche Reizen , voorgemeld te zyn onder den

Ti'd^mycin Hoomvifcb. Behalve , naamelyk, den

enkelen Hoorn op de Rug, welken Ray aan-

merkt als een voorfte Straal van de Rugvin ,

heeft het, aan den Buik, in plaats van Buik-

vinnen twee andere Stekels of Doorncb, die

ook zeer fcherp en krom doch broofch zyn; zo

dat men de Steek, daar door toegebragt, Ve-

nynig of moeielyk te geneezen oordeelt ; de-

wyl 'er ligtelyk een brokje van die Stekels in

de Wonde blyft (*) Het Vifchje, dat de

Heer Gronovius hier toe> betrekt, als van hem

uit de Kabinetten van Seba gekogt zynde,

hadt egter maar drie Straalen in de voorfte

Rugvin en in de agterfte 24 (f). Dat gene 't

welk in 'c Werk van Willoughby Snipvijchje

getyteld wordt , zynde de GuabuctL der Brafi-

]iaa«

(*) WTLL. Append. p. Tab. 10. N. 2.

^1) .^luf, IchthyoL Tom. I. p. 52. N. 115,

LDEEL. VULSTUK. ' Cfg . . -
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rv. liaancD , fchynt niet met deeze , noch met de

Afdeeu
voorgemelde Snipviffchen te ftrooken (*).

XLVIIL
JhioOFilu

STUK.

Kaam,

XLVIIL HOOFDSTUK.
Befchryving van't Geflagt der B^envisschen,

dus wegens de harde Huid waarmede 7nenzs

gemeenlyk hekleed "vindt , genaamd: tot welken

de Scrykyzer-, Koekkoek- m Doos- oj

KoffervilTchen bebooren.

DEn Gcflagtnaam OJlración geeft Artedï
aan zodanige Vifichen , die van een onge-

woone Lighaams Geflalce zyn 5 en bekleed mee
een fchulpagcige Huid, die dikwils voor een ge.

deelte, of in 't geheel , mee fcherpe Stekels of
Doornen , lang of kort , bezet is , fomtyds ge-

heel glad of effen en niet gedoomd; zynde
Vierkantig, Driekantig en fommigen meer of
min Kloot of Kcgelrond van LyL Dit heeft

hun Geflagt zeer uitgebreid gemaakt; des de
Heer Linn^üs beter oordeelde die Vifichen te

onderfcheiden in drie Gefiagten , waar van het

eerfl:e, onder den naam van OJtracion, de ge-

nen bevat, die ongedoornd zyn, en het Lyf
als met een geheel Been bedekt hebben ; wes^

halve wy *er den naam aan geeven van Been.
visscHKN, die eenigermaate bepaalder is dan
Schulpviflchcn , gelyk men 't W^oord Opacion

by

App^ p. 5. Tab» 5. N.
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by Seba vertaald vindt : want SchulpviiTchen j^^.

betekenen, in 'c gemeen gebruik, heel iets ^^'^^Et.

anders*
XLVIif.
Hoofd*

Dit laatfte behaagt egter den Heer Klein stuk.

niet, die oordeelde, dac de hardheid van de

Huid deezer Viflchcn , eer Toevallig dan Wee*

zentlyk zynde, weinig Eigenfchap gaf tot den

gemelden Geflagtnaam , welke buiten twyfel van

de hardheid der Schulpen affcomftig is. Oftracimn

zegt PtiNius, noemen fommigen het gene an-

deren Oiiycbe heeten, en Onyx was, volgens

DioscoRiDES , een Schulpdekzel , hoedanigen

men thans Zee-Navels noemt: fommigen ver*

flaan daar door de BlattaByzantina. Den Vifch^

OJlracion Nili genaamd, noemt Bellomüs /7o-

lojleon 5 ais geheel van Been , of geheel met

Been bekleed zynde: 't welk Aldrovandüs

neemr voor een ScbaaU of Schulpagtigen Rok;

doch anderen agten het een harde Korü tezyn,

op de Huid gegroeid. Dit alles oordeelt de

Heer Klein onvoegzaam , en fielt dat de Huid

deezer VifTchen flegts Lederagtig zy , wordende

door 't droogen hard , dikwils broofch en byna

onhandelbaar zonder breeken. Hy geeft 'er daa

liever den naam aan van Crayracion^ door zyp

Ëd. gefmeed, 't zy van '6- Woord K^av^xta^

't welk betekent met Krop- of Kliergezwel-

len , die de Huid oneffen maaken 5 behebt te

xyn ; of van 't woord V.^ccvfog , dat droog is

of dor.

Onder deezen Geflagtnaam fchikt zyn Ed*

ldfél. VULSTUK. '2 alle
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IV. alle die Viirchea van ongewoone Lighaamsgeflal-

' te , welke Astedi onder den naam van Ollracion
XLVIII

*

Hoofd,' '^^^^ begreepen. Deezen Naam behoudc nog

sTuic. de Heer Gkonoviüs, en, hoezeer ook tegea

de menigvuldigheid der Soorten, betrekt zya

Ed. daar toe die allen, welken wy met den naam

van Beenvifch, Stekelbuik en Egelvifch onder,

fcheiden.

Kenmockcn. Behalve het open Kieuwgat op Zyde, 't welk

aan de Viffchcn van deezen Rang gemeen is,

voor of boven de Bordvinnen, hebben zy inde

Bek, zo boven als onder, tien lange, ronde

^

ftompagcige Tanden, en het Lyf is geheel be-

dekt met een Becnig beklecdzel, volgens on-

zen Autheur. De Buikvinnen ontbrceken 'er

aan.

poorten. 't Getal der Soorten van decze Beenviflchen,

die men dan veeleer, volgens Klein ^Ledervis*

fcben zou mogen noemen , is negen , als volgt.

X.
(i) Beenvifch die driekantig is en ongewapend.

Tnquettr,

snykyzer- Qronoviüs dc BeenvilTchcn verdeeld hebben-
Vifch»

de in zodanige die 't Lyf Vierkantig , Driekan-

tig, Kloots-rond en Platagtig hebben; zo be«

hoort deeze tot zyne tweede Afdeeling; omdac

by driekantig is van Lyf, Lister maakt 'er, m
hec

fi) Oftracio» trigonus miiticus. Syfl. Nat. X. Gen, i6^y

Oftracion Polyodon inermis triquetcr. Muf, Ad, Fr, I. p. 60,

Oftracion triangulus, tuberculis exiguis iniiumcris, «culeis

carcns. ART. Gen, 5 7- %$, Pifcis tuangulari^. LiST.

pnd, WlLL. p. zo, Tab. J, ig.



DE BEENVISSCHEN. 4^9

het Aanhangzel van 't Werk van Willoughby, iv.

gewag van, onder den naam van Driekantige ^^'^^^^^

Vifch, die c'eenemaal ongchoornd is. Weirens ^Z;*^^'^-

de figuur van 'c Lyf geefc men 'er den naam stuk.

van Strykyzer-Vijch aan.

Deeze naam komt zeer mét deGeflalte over*

^en ; want de Vifch is van onderen zeer breed

en plat: ja ik heb 'er een, dien ik van onde-

ren wezenclyk breeder bevind dan op de Zy«

den 5 maakendc in de dwarfe doorfnyding nage-

noeg een gelykzydigen Driehoek» Hy heeft

het Lyf zeer duidelyk met zespuntige of zes-

ftraaüge Sterretjes getekend, die verheven

Knobbeltjes maaken met hunne middclpunteut

De Oogen flaan in hooge Uitftekken , die taa-

melyk zigtbaar zyn in de Afbeeldingen van

S-^BA C"^),
welken de Heer Gronoviüs aan*

haalt. De myne hecfc , gelyk die van Klein

(t), ook kleine puntjes aan ieder Zyde één,

agterwaards uitfteekende , by de Staart ; zo dat

hy niet volftrekt ongewapend kan geheten

worden of van Doornen ontbloot (4.;. De
Knobbeltjes op Zyde merkt onze Landsman

aan , dat niet in alle Onderwerpen voorkomen:

de Kleur, zegt hy, is roodagtig met kleine

ronde Sneeuw - witte Vlakjes ; en zulken vindt

men.

(^) Thef. III. Tab. XXIV. Fig. tf, 12.

(1) Crayiacion triangulaiis excornis. Pifc. III. p. 2ï.N. lar,

(4.) Oftracion triangulatas , aculeis carens. Zóofh. Gun*

Mc. I. p. N. 179.
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ÏV. men, zo hy getuigt, inde Oceaan, tuflchea

Afdeel,
^^^jj^^ Amerika.

XLVllI.
HOüFD.
STUK.

11.

Trigonus,

Volgens onzen Aucheiir is de Rug, in deezc

Soort, als mee dwars doorgefneeden Ruiten ge-

dekt , hebbende een breeden rand. Het Voor-

werp j dat men in het Kabinet van den Koning

van Sweeden vindt, kwam uit Indie en hadtda

Vinftraalen eveneens als dat gene , 't welk van

Artedi te Londen was gezien; naamelyk in de

Borftvinnen 12, in de Rug- Aars* en Staart-

vinnen, 10 Beentjes. Hier mede ftemt het ge-

tal der Vinftraalea, in myn gedroogde Vifch,

ook overeen.

(2) Beemijcb met twee Doornen onder hy de

Staart , en veertien Straalen in de Rugvin.

D^ze wordt van de Engelfchen Triangular

Fish en van de Autheuren Fifcis Triangularis

geheten, welke naam, egter, zo wel op den

voorgaande en den volgende tocpaffelyk is

;

die men in 't gemeen onder de Strykyzer-Vis-

fchen begrypt. Deeze heeft de Stekels onder

aan den Buik, by de Staart, zeer zigtbaar en

lang, 'c welk hem van den voorgaande doet

verfchillen. Ook puilen de zeskantige figuuren

op

f2) Odracion trigonus fpinis fubcaudalibus duobus, Pinna

Dorfali radiis q-aatiiordeclm. Syjf» Nai, X. OftraciOxT triangulus,

limbis figuiariim hexagonarum eminentibus , aculeis duobus in

imo Vcntre. AUT. Gen. 55. Syn. 85, Oftracion polyodon tetra-

gonus, Abdomlne pone bicorni. It, Scan, i6q. Pifcis triangula-

Cluui, Coinlbus carens, WiLL. p. 15^. Tab. J. n,%.2*
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op zyo Lyf , aan den Onicrek uic, die verheve- iv.

ner is dan het midden. Wegens de Snoecheb. ^^deel..

ben fommigcn hem Zee-Varken, Cocbon de
fj^Q^jJ*

Mer 9 geheten. Artedi vondt, dat hy ouder stuk.

in de I3ek agt , en boven in dc Bek elf of

twaalf Tanden hadt. De Woonplaacs is ook

in de Indifche Zee.

(3) Beenvifch met twee Doornen onder hy de nr.

Staart y en tien Straaien in de Rugvin. vliidi^'*
Pl. LXVIIU

De Heer Gronoviüs betrekt alle de drie

Soorten van Ariedi, die twee Doornen of

Stekels onderaan 'c Lyf, by de Scaart hebben,

tot ééne Soort (*). Ik heb egter in myn ge-

droogd Voorwerp, dat tot het maaken van de

Afbeelding gebruikt is , zeer diiidelyk in de

Rugvin maar tien Scraalen geteld. Dc langte

van hetzelve is, tot aan het end van de Staart

|

een Rynlandfche Voet; de hoogte der Zydeo

vyf , de breedte aan den Buik vier Duimen. De
vcrdeeling op het Lyf is ook wel Zeskantig,

doch de Figuuren zyn hier niet geflreept , maar

gevuld met een menigte van kleme Pukkelcjes

en bovendien is het Lyf, zo wel ais de Staart,

(j) Oflradon Jrlgonus, fplnis fabcaudatibus duabus, Pinnl

Borfali radiis dccem. Sy/}. Nat. X. Oftracïon frianguiarus , tu-

bcrculis
, hcxagonis radiatis , gculeis diiobus in imo Ventre.

Art. Gen, 57. Syn. 85. Oftracioii uiangulatus totus maculofus ac

tuberculofus. acóieis duobus in imo Ventie. Art. Gen, $7. Syn^

85. WiLL. Tab. j- 17.

Oftracion trianguhtus : aculeis fronnlibus nullis; anaU-

bus binis. Zóoph. Gron, Fafc, I. p. 4"^. N. 178,
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IV. gevlakt ; 'c welk veel overeenkomt met de eene

AvDSEL.
g^^^.j. Artedi. t]ier zyn de Uitftekken^

XLVllI
Hoofd/ ^"^^^^ Oogen ftaan, op ver ca zo hoog

5TÜK, niet, als ia de eerlte: doch de Rug is fcherp

en zeer verheven. In de Borftvinnen tel ik 12

Beentjes, in'de Aarsvin 8, in de Staartvin 10

gelykervvys in de Rugvin. Gronovics heeft in

de Staartvin S , in de Aarsvin 10 Straalen ge.

vonden. De Kleur is geelagtig bruin : de Woon-

plaats als vooren.

IV. (4) Beehvifcb die Driekantig is , met twee Door^

Dridiooint ^^^^ Voorlmfd en één op de Rug.

Dit komt my voor als een Verfcheidenheid

der Stryk-yzer of Xi?^.yc(9eH^//7i:è^;z, dus wegens

de tv^ce Hoornen , die zy op 'c Voorhoofd

draagen, getyteld. Uit het midden van de

Huid der Scaart ryft opwaards een Stekel of

Doorn, die fomtyds langer, fomtyds korter is.

Nu ons de groote veranderingen der Vinnen in

de Chincefchc Goudviflchen bekend zyn , zal

men zig hier over niet zo zeer verwonderen.

V- . C5) Beenvifch die Driekantig is , met twee Door»

nen op 't Voorhoofd^ en onder aan 'tLyfy by
^Koekkoek-

5^^^^^^ ook twee

.

ïi. Lxviii. De

Quadrkor"
nis.

(4) Oftraclon trigonus
,

fplnls Front2iIibLi5 duabus , Dorfali

nniea. Syft, Nat. X. Oftracion triangulatus, aculcis duobus

in Caplte & unico longiorc fupcine ad Caiid.un. ART. Cen.

S6 Syn, 85. WiJLL. Tab.J. I5.

fr) Oftracion tuigonus
,

fpinis Frontalibus fubcaadalibiisqiTC

bujis. S)Jï, Nst, X, OtocioQ triangiUatus dubus aculeis 1,1
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De Afbeelding van deezen , zynde gemaakt IV.

Baar een gedroogd Vifchje van den vermaarden ]

Konftenaar J. C Philips, die de Plaaten tot die y^Qp^^'

Werk vervaardigt; toont duidelyk, waarom het $tük.

van fommige EugelfchQn Horned Coney-Fisky

dat is gehoornde Konyn-Vifch , worde geheten*

Onder de KoekkoekvifTchen is het zeer aan-

merkelyk wegens zyne lange Hoornen , die in een

gedroogd Voorwerp van dccze Soort , dat ik heb

,

veel korter zyn , gelykende hetzelve in alle op-

zigten meer naar den Driekantigen gehoorndcn

Vifch van Clusiüs^zo als die by Willoughbt

is afgebeeld (^). In de Rug- en Borftvinnea

van het myne vind ik 11, in de Aarsvin 10 jen

iö de Staartvin 9 Beentjes. Volgens AaTEai

zouden 'er 11 in de Borftvinnen , en in alle de

óverigen 10 zyn, gelyk in onze eerfte en der-

de Soort van BeenvifiTchen.

(6) Beenvifcb die Fierkantig is 9 met twee vr.

Doornen op 't Voorhoofd en twee onder aan zeckat/e?
;

't Lyf ,
hy de. Staart.

De platheid van de Rug , die in de voorgaan-

de gelyk in de voorigen fcherp is , onderfcheidc

deez:ea

Fronte & totidem in imo Vcntre. ART. Gen. $6 Syn, 85»

Pifcis triangularis Clufii cornutus. WiLL. Tab. J. 14.

(*) Tab,
J. 14.

(6) Oftracion tetragonus, fpinis Frontallbus fubcaudalibuy.

que binis. Syjf. Nat, X. Oftracion poiyodon tetragonus , anti-

ce pofticc Dorfoque fplnofiis. Muf. Ad, Fr, I. p. sp- Oftra-

cion quadrangularis , aculeis duobus in Fronfe 6c totide» in

irao Ventre. Gron. Muf. !• N. iig# Pileis comutus, BONT«
^av. 70. YTiLh, Icjbe, Tab. J. 13. fïer. i.
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rv. deezea daar, van en doet hem brengen onder die

Afdeel* Beenviffchen , v/elken Vierkantig zyn van Lyf,

HooFD^'
en van fommigen, deswegens. Koffer-yikh of

sjüK. Doosvifch gctyceld worden, 't Gedroogde Vel ^

inderdaad , zweemt naar een Koffertje of Doos,

en mooglyk worde hetzelve *cr in de Indien wel

voor gebruikt. Het aanzien, ondertuflchen, ge«

]yk uit de Afbeelding van Sfba blykbaar is

(*) , doet 'er ons , met RtivscH . den naam van

Zeekatje aan toeeigenen. Men wil, dat het de

Cacatoeba Capüano zy van Valeintyn, oi ook

die, welke van hem gedoomde Dooskcns Vifcli

geheten wordt
, (f). Bontiüs hadt hem Ikang

Setang p dat is Gehoornde Vifch, getyteld.

Deeze Viffchen, die door hunne Lederagti-

ge Huid voor de aanranding van veelen befchuc

zyn , zullen buiten twyfel het een of ander ge-

bruik van hunne groote fcherpe Hoornen maa-

ken ; doch dat dezelven hun niet onvermy-

delyk noodig zyn, 't zy tot verweering , 'tzy

tot het bejaagen van hunne Prooy , is

blykbaar uit de Soorten van dit Geflagt,

aan welken die of geheel, of ten decle

ontbreeken. De Stekels of Doornen by de

Staart fchynen niet wel anders te kunnen die-

nen , dan omze in eenige ruigte of Zeegewas

tegen te hoüden ; doch de ruimte en diepte

van het Element , waar in de Viflchen leeven ,

maakt , omtrent dit ftuk , een Afgrond van

Duw
() Thcs. ill. Tab. XXIV. N. 8.

(tj Zie Zoö^h^ Qron^ faTc. I. p. -f;. N. 17$^
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Duifterhcden , daar men ligtelyk onvcrhpeds iVi

zig in veiwarc, mee alles te willen doorgron- Afdeel,

den (*) XLVIII.
^ J' Hoofd.

STUK.

(7) Beenvifch die Vierkantig is en ongehoornd,

met 'üier Knobbeltjes op de Rug. Tuhercuia»

't Schync dat men gevoeglyk deezen den

Eaam van KofFervifch mag toe-eigenen, die door

RuYscH aan een dergelyken werdt gegeven.

Men wil en onderftelc , dat het de OJlracion der

Ouden of die Vifch van den Nyl zy, welkea

BELLo^'IüS5 als geheel bekleed zynde met

Been , Holosteon gecyteld heeft, wordende fom-

tyds een Voec lang. De Afbeelding , welke 'er

van gevonden wordt, fchynt inderdaad veel te

gelyken : want de Knobbeltjes, een weinig ag-

eer de Oogen , zyn maar klein , op de ingedoo-

Icen vlakte van de Rug geplaatfl^ Miflchiea

moet men die als agtergebleeven Hoornen aan-

merken. Ook ftrydt het 'er niet tegen
, gelyk

Ray zegt ^ dat dit Vifchje uit de Indifche Wa-
teren komé; dewyl men meer zodanigen vindt

3^

die

Zo is 't v,^necr men op enkele OudcrftelUngen redcka-

velt; en uit dc hardheid van de Huid in dceze VilTchen , wan»

heer dezelve pcdrocgd is, opmaakt, dat zy voor de aanranding

Van de groore Roofviflchen geiiecl beveiligd zyn. Zie Watson
Dierlykf WerelsL bladz, I80.

(7} Oftraclon tetragonus mutlcus , tuberculis Dorfalibu»

quatuor, Syft,N*it, X. Ofiracion quadrangulus , tuberculis qua-

tuor majoribus in Dorlb. ART. Gtn, $$• Syn, £4. Oilracion

pcior. WiJLL. p. 148. Tab. j. lo. Raj. p. 44. Oüiaciga
li. Gesn. p. 641, 757.

i.ceel. vin. stuk*
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IV, die ook in de Middellandfche Zee zyn* Doktor
sAfdeel.

Lis'1'£j^ hadt; zulks beweerd.
XLVllI.
Hoofd-
stuk.

vin.
Gihbofus,

Dopcviich.

ÏX.
Cuhicus,

Doodluft,

(8) Beenvifcb die Vierkantig en ongcboorndy

maar gebocheld is.

Wy kunnen hier, gevoeglyk, den naam van

Doosvifch aan geeven. Hy worde van GaoNO.

viüs tot de zelfde Soort betrokken, als de

eerfle van dit Geflagt, die Driekancig is, en
'

ongehoornd : want het fchynt dat zyn Ed. de

Rugbuk voor de bovenkant neemt. Dezelve

vertoont zig, byna, als een Knopje op eea

Doos. Het Vifchje onthoudc zig, gelyk alle

de anderen, in de Indifche Zee.

(9) Beenvifcb die Vierkantig is en ongeboornd

,

met de Zyden byna Vlak.

Deeze zou de Vierkantfte van allen fchynen*

te moeten zyn. Ook betrekt de Heer Grono-

viüs 'er den genen toe, die van den HeerKLEirf

is afgebeeld onder den naam vtn Crayracion^

welke Vierkantig is , met ontelbaare uit den

vfit-

(8^ oftracion tetragonus muticus gibbofus. Syjf. Nat, X.

Oftracion oblongus quadrangulus gibbofus. Art. Gtn. $$. Syn^

«3, oftracion alter gibbofus. WiLL. p, i;5. Tab.
J. 9. fig^

JONST. Tab XXV. N. 7.

(9^ oftracion tetragonus muticus , lateribus planiusculis.

Syft, Ndt. X. oftracion polyodon tetragonus incrmis. Mup
jid, Fr. I. p. 59- oftracion quadrangulus maculi^ variis plu

^imis It, Weflgoth. p. 138. ART. Gen. $6. Syu, gy. Pifci-

lïicdiocris, quadranguUris «aciilofus. I.ISX. Append. WlLi»^

p. 2c. KAJ. p.
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witten blaauvvagtige Sterretjes, op een Aardag- iv.

tjgen Grond, getekend; de Staart bont. Veel- ^^^^^eu

tandige, vierhoekige, ongewapende OJtracion^
Hoofd^*

noemt LiNN/Küs hem in de Befchryving van het stuk*

Kabinet zyner Koninglyk Sweedfche Majefteit.

Vierhoekige Beenvifch, met veele bonte Vlak*

ken , hadt Artedi hem getyteld. De naam

van Doodkijl fchynt my op deezcn toepaflely*

ker, dan op den Molenüeen-Vifch , daar die

elders aan gegeven wordt (*)• Het zou de ge-

ne zyn, dien Valentvn geftreepte Kijlkm*

Vijch noemt (t).

In de Afbeelding van SEBA,die men hier toe

betrekt (1), is de Kleur zwartagcig, met klei*

ne pukkeltjes en witte Vlakken gefprenkeld. Ia

die van Willoügbey ziet men, dat de zcskan-

tigc Ruiten, op de Zyden, in 't midden een

groote rolTc plek hadden , die blaauwagtig wit

ge-oogd was^ Men noemt daar die Ruiten

Schubben. Aan den Buik vondt men deze

Vlakken menigvuldiger en kleiner, twee of

drie op ieder Schub (§). Het Voorwerp vau

Swcedfche Kabinet hadt in de Rugvin 9, in

de andere Vinnen ieder 10 Straalen.

XLIX. HOOFD-

(*) Uitgezcgte VerhandeU I. DEEL , bhdz. 149.

(I) hd. Vet. ^ Nov. VOL. 111* p, z%6, N. 420*

(ï) ni. Tab. XXIV. N. 5.

(Ój List. Append. ad Hijl, Pifc. p. 2«. Tab. J.
li,

'

{• DiKL. yiii. Stuk,
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IV. ^
Afdeel.

^XL2X. xLIX. HOOFDSTUK,
Hoofd-
stuk:*

^
j^efchryving van 't Geflagt der Stekelbuiken,

qjoaar onder de zogenaamde Opb'aazers eti

Kloocviflchen behooren ; gelyk ^er ook dc

Molenlleen-Vifch toe betrokken wordt.
'

Kaam, T\E Geflagtnaam Tetraodon ^welken LiN^mus

aan deeze Viiïcheu geefc , betekent Fier.

tandigj hoedanigen 'er onder" zyn, doch niet

allen denk ik ; dewyl zyn Ed. zulks niet onder

de Kenmerken plaatft. Ik heb 'er den naam

van SïEKELBüiKEN aan gegeven, om reden

^

gelyk wy aanftonds zien zullené Evenwel is

die Naam tot de laatfte Soort ook geenszins be«

trekkelyk. Veelcn komen gemccnlyk onder

den naam van Opblaazers voor, ea fommigca

worden voor Venynig gehouden,

icenmerken. De Kenmerken , waar door dit Geflagt vau

dat der Beenviffchen onderfcheiden wordt , be-

ftaan in de Stekeligheid van het Lyf van onde-

ren, dat veelal rond-Buikig is uitgezet, Zy
hebben de Kaaken Beenig, uicgcftrekt, aan de

tippen in tweeën verdeeld ; een Streepswyze

Lugtgat of Opening op Zyde en de Buikvinnen

ontbreeken 'er ook aan.

Söwten. Soorten heeft Li.^Nmis zes, die, als gezegd

is, in het Geflagt van OJlracion by Growoviüs,

en wel in de Afdeeling der genen die rondzya

van Lyf: en in dat wanCrayracion hy Kti^An be-

greepe
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gteepen zyn. De Molenfteen-Vifch maakt de iv.

laacfte Soort uit; de anderen zyn in Europa ^^^^eeu

vreemd. Hoofo.
STUK»

(i^ Stckelbuiki die bet Lyf van onderen plat en
^

bladder . de Rug met kromme witte Naaden Tijiudineus^
^ ' ^ >Schildpad^

getekend heeft. agtige.

Die gladheid van den Buik zou haaft het te-

genftrydige fchynea te betekenen van den Ge-

flagtnaam; doch onze Autheur merkt aan, dat

het Lyf van onderen met kleine Gaatjes is be*

ftippeld , in welken zig Stekeltjes verlchuileo.

Zyn Ed. hadt het Voorwerp gezien , dat 'er m
't Vorftelyk Kabinet der Akademie van üpfal in

Sweeden is , ea volgens de Afbeelding op ver

na zo veel niet naar een Schildpad gelykt als

die van Clüsiüs, waar van het den Bynaam

heeft* Zie hier de Befchryving.

De Kop is tteil afloopende, langwerpig,

ftomp^ met vier Tanden, twee boven en even

zo veel onder in de Bek , die breed zyn en naar

elkander hellen. De Neusgaten puilen uit en

zyn wederzyds met een Zakje of Wrat door-

boord» De Hals is dikker dan de Vifch , niet

dun gelyk in de Afbeelding van Clüsius; d©

Kieuwen-Opening voor en nevens de Borftvin-

nen.

^ (i) Tetraodon Abdomine plano lii^vJore , Dorfb futiiri» cur-

vis albls pi<^o. Syjt, Nat. X, Oftracion oblongus glaber , Cor-

porc figuris variis ornato. AilT. Gen, 60. Syn. 86. Amo^n,

Acai. I. p. 309. T. 14. f, 3, Oibis oblongus, Tcftudiiii* Ca«

pitc. WiLL. p. 147. Tab. J» ^Z* 3*

2. DUL. VIII. £XU&«
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IV. Ren. Het Lyf verheven rond, heeft de Rug ia

Afdeel, ggterfte gedeelte ruuw , van boven met blee-

Hoofd-
g^^l^gtige Streepen op verfchciderley wy-

STUK. ze als een Net beweven; de Zyden zyn gc-

fprenkeld met bruine Vlakken. Aan den Buik,

die plat is en breedagtig, viodt men veelc uit-

geholde Stippen verfpreid. De Navel is, naar

de Staart toe, voor de Aarsvin gepiaatft* De
Borftvinnen , die breed en ftomp zyn , hebben

14; de Rugvin heeft 6 Straalen, die flap en

takkig zyn , uitgenomen de eerde : de Aarsvin,

tegen dezelve over, 6 takkige Scraalen, de

eerde kleinfl: ; de Staartvin 9 dergelyken en

zy is onverdeeld,.

II. (2) Stekelbuik met bet Lyf van onderen ge^
Lagocephéi^

Joor7z<i , mn hoven glady de Schouders idt^

De gedaante van de Snoet heeft aan dceze

Soort den bynaam doen geeven van Haazenkop;

gelyk dit uit de Afbeeldingen , welken men van

den Lagocephalus heeft, inzonderheid uit die

van 't gemelde Vorftelyk wSweedfche Kabinet^

blykbaar is* Hy behoort onder die , welken

men Orbis of Rondvifch, beter Klootvifch,

plagt

(i) Tetrnodon abdomine aculeato, Corpore Ixv'i , humeris

promincntibus. SyJ?^ N^t. X. Oftracion tctracdon Ventricofus ,

Abdomine muricato. Muf. Ad. Fr, I. p, 59. Oftiacioa catheto*

platcus-oblongiis , Vcntre tantum aculeato 5c fubrotLindo. Art.

Cen, 5S. S'jn, 56. Amonn, Acad, 1. p. 310. T. 14. f. 4. Oftra-

cIoQ cathstoplateus, tetraodon, comprclias raxcul ofus , fcabcr.

' Qron. Muf I. N. li^.
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plagt te noemen , wegens de rondheid ^van hec IV.

Lyf 5 dat zy, zo 't fchynt kunnen opblaazcn. Afdeel,

of dat zig als een ledige Blaas vertoont , wan- Hoofo
lieer zy dood zyn ; cn overzulkè noemt nienze stvk.

ook wel Blaastnjfchm. Gemeenlyk geeft men Ophu^zer.

'er den naam van Opblaazcrs, of Opbiaazertj'cs ^

wegens de kleinte, aan ; hoewel die naam ook

zeer dubbelzinnig b
^
gelvk wy elders hebbeö

aangemerkt (*).

Dat de Buik Van deeze VilTchèn rond zy eü

gedoomd 5 maakt 'er, behalve de Kenmerken

Van dit Geflagt , de ondcrfcheiding van uit.

Gronoviüs ftelt 'èr twee Soorten van, welker

cene hy rmiwe noemt, en niettemin daar toe

deeze Soort van onzen Autheur, die op de Rug

glad is , betrekt. De Ikan Babifitang , of gé*

ftcrnde Vifch van Valentyn , zou tot de ande

re , de Ikan KaskaJJe tot deeze Soort behooren.

By Seba wordt 'er een verbeeld, dien mén ge-

doomde Zonnévifch noemt, en verwart met den

Lump der Engelf^en, by ons genaamd Snöc.

tolf; dat zonderling is , devtryl de Geftólte zo

zeer verfchilt (f). Men wil ook , dat het dé

2cehaas zy van fommigen ; 't welk beter ftrookt.

HoRATiüs heefc van een Vifch ^ dien mcGi

Lagöis noemde, gefprbken.

Deeze Opblaazertjes worden ons niet alleen

van de Kaap , maar ook uit Ooft. en Weftindic

,

toe-r

(*) op 't end van het III. Stuk deczer NatuurL HiJÏQriu

(tj Zie Pr. LX.rig. 5, in hct voorg* VII, STUK»
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IV. tocgebragt. 't Schynt dat zy doorgaans niet

Afdeel.
zeer groot vallcDj .evenwel heb ik er als een

iïüoFD- "^^^^ gezien, 't Gene de Heer Growovius uic

STUK. het Kabinet van Seba gekogt hadt, was maar
Opbiaazer. Duim lang; hoedanig een ik 'er ook- heb

5

dat in 't getal der Vinllraalen zeer veel overcen-

komft heeft , met het gene Linn^eus in Swee-

den telde : want in dc Rugvin vind ik 11 , in de

Borftvinnen 17, in de Aarsvin- 10 en in de

Staartvin 8 Straalen» Dit is duidclyk met zes

zodanige breede bruine Banden , als in onze Af-

beelding , op de Rug getekend ; doch dezelve

loopen over de Rug heen , ea de Kleur is ge-

heel Afchgraauw. 'r Iviaakt een groot vcrfchil,

of men deeze Schepzels van onderen of van

boven , dan van de Zyden zie.

Kaapfche, Van dit laatfic befpcurt men een duidelyk

^^'Bg^z! t)lyk in de Afbeelding, die wy geeven van ^ den

echten Kaapfchen Opbiaazer 5 uit de meer ge-

melde Verzameling van den Heer W. van der

Meulen. Het Voorwerp is zeven Duimen lang

^n in 't midden twee Duimen breed, 't Getal

der Vinftraalen komt nader met de voorgaand«5

Soort overeen, dan mee deeze; inzonderheid

wat de Borftvinnen belangt , in welken ik 'er

maar 14 geteld heb, en 6 in de Aarsvin. Waar-

fchynlyk zal daar omtrent 5
gelyk in andere

Viflchen, geen volmaakte beitendigheid plaats

hebben. De Kleur is op de Rug zwartagtig

met witte Vlakken gefprenkeld, aan den Buik

cn op de Zydeu vuilwit, met kleine Stekelt*

3es>



DÊ Stèkelbüiken* 483

jcs , die het Lyf daar ruuvv maaken y als men IV.

'er mee den Vinger , van agceren naar vcoren y

Jaogs tlrykc ; doch anders zyn die Schubbige j^oFot

;

Stekeltjes niet te voelen 5 en in 't geheel stuk..'

naauwlyks zigtbaar. opbUétztK

De Heer Gronoviüs bcfchryft thans (*) zo-

danig een Vifchje, van Kuraffau gekomen, \-

welk vyf Duimen lang was, byna anderhalf

Duim hoog en op 't breedfte maar zeven Liniën:

dus veel hooger dan breed , gelyk zyn Ed. aan-

merkt, zo van Lyf als van Kop, die met eea.

kleinen Bek en Viertandig is, hebbende groote

Oogen en kleine Neusgaten, De Rug is zo

breed als de Kop , en , gelykerwys de Zydcn

,

met een ongefchubde gladde Huid gedekt. De
Zak van den Buik, die inkrimpt als de Lugc

'eruit is, heeft veele Stekelige Schubbetjes

»

en is witagtig : aan de Zyden Zil verkleur; dé

Rug uit den blaauvven zwartagtig : aan de Zyden

vindt men eenigen zwarte Vlakjes, Die alles >

en inzonderheid de plaatzing der Borflvinnen 5

doet hetzelve zeer naar een Voorwerp, 't welk

ik heb, van ongevaar twee Duimen langte met

de Staart , gelyken : doch dat verfchilt zeer

veel van de gewoone Opblaazertjes^

(3) Stekelbuik met overlangfe bruine en bleeke ^

Smepen. Geil::eepce.

Ge-

(*) Oftracion cathetophateus
,

oblongus, tetraodon> Ventre

ftntum af^cro, Zöoph, Gran, Fafc, I. p. ^9. N. 123.

(l ) Tetraodon fafciis iongitudinalibus fufcis pallidisc^uc. Muf^

Ad, Fr, II. Tetraodon Jahaca, HASSELq. Iter, -j^oc, ['f^i-j

vjxi. STvs» Hti a
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IV. Gclyk de voorgaande Soort overdwars geban-

Afdeel,
jggj-d ^ is decze overlangs geftreept , 'c welk

Hoofd'
Bynaam geeft. Doktor Hasselqüist kreeg

$TüK. dezelve uit de Nyl , by Kairo, alwaar men

deezen Vifch nog niet lang vernomen hadt ; zo

dat hy mooglyk uit de Middellandfche Zee kon

afkomftig zyn. De Arabieren noemden hem Ja-

baka^ en de Inwooners van Egypte verzeker-

den , dat dezelve by uitftek groot wierdt : hoe*

wel de gene hy kreeg maar een Span lang was,

aan den Buik ongevaar twee Handpalmen dik.

Zie hier de Befchryving kortelyk.

Deeze Vifch heeft den Kop groot ,
platagtig,

en , zo wel als 'c Lyf , gedoomd • Snoet

kort, dik en ftomp, glad, met een klein Bek-

je, dikke Lippen en vier fterke Tanden: de

Tong met verheven hoeken aan den Wortel

,

die door een Inham afgezonderd zyn , gelyk in

de Vogelen : het Gehemelte glad : de Kieuwen-

Openingen byna de Pink inlaatende. Het Lyf

is Rolrondagtig, met de Zydeu zeer uitgezeten

Vleezig, terwyl de Buik uit een Vliezigen Zak

beftaat, die zeer groot en wyd is. In de Rug*

vin werden door hem 12, in de Borftvinnen ai

,

in de Aarsvin 9 en in de Staartvin 11 Straalen

geteld* In de eerflgemelde vondc Linn^ïiüs

'er II, en 18 in een Voorwerp, dat van zyn

Ed. gebragt is in jde Befchryving van het Twee-

de Kabinet zyner Koninglyk Sweedfche Maje-

fteit.

Uigcwandcn» Omtrent de Ingewanden heeft gemelde Dok-

tor
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tor het volgende waargenomen. De Lever was iv.

zeer groot 5
onregelniaatig van figuur, met twee ^^^^^^

kleine Kwabbecjes onder een groocer, van ^q^^*
Kleur als gebakken Aardewerk; de Galblaas als stuk.

een kleine Olyf van grootte. Eivormig : ' het

Buikvlies Vliezig en fterk: 't Hart klein, Pcer-

agtig , famengcdrukt ; met een Oor dat grootcr

was dan het Hart zelf : de Nieren , by de Na-

vel , wederzyds een , aan de Zyden van 't Ge-

darmte, langwerpig Eyrond; de Pisblaas ne«

vens de Navel, aan de zyde van de flinker

Nier, Ovaal, taamelyk groot: de Maag opge.

blazen. Vliezig, groot, cnkeld, naar de eene

zyde uitgeftrckt: de Milt klein, Eyvormig,

famengcdrukt of platagtig: de Darm middeti>

maatig lang, dikagtig, overal byna even wyd^'i
'

dtiemaal omgeflagen. Een Lugt blaas noch'

Eijer(tokken heeft hy 'er niet in kunnen via-^^

den. ' "
•

:'-}

Van Kleur was deeze Vifch zwartagtig bruin, ' venymg-

aan de Zyden niet witagtige Streepjes , . die in>^^'

*

de langte voortliepen, doch waar van. de bo-

venften, op de Rug, met fcherpc hoeken zig

vereenigden: zynde de Buik wkagtig gelykalle

Vinnen , uitgenomen de Staart. Een zonderling

aanzien heeft derhalve deeze Vifch , qjx de

gyptenaars houden hém, zegt hy, voor Veny-

Dig om teeeten. Ook verhaalden de Vifichêrs ,

van den Nyl zyn Ed. dat , als. men hem verfch

gevangen in de Hand nam , dezelve 'er rood

van wierd en ipet Ptjiften opliep als - van het

I. Deel. VIII. Stuk. H 3 ^QQ^
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IV. aanraakcn der Brandenetelen. Evenwel blyke

^xTfx* ^^^^ Steek Venynig zy , gelyk

Hoofd- Linn^us zege (*).

•TUK.

IV, (4) Stekelbuik met een ge-oogde Band over de

VialciaVe. Schoudem.

Dat men dcLighaamsdeelen der VifTchen met

die der Menfchen vergelykc, geeft gelegenheid

om 'er ook Schouders aan toe te fchryven. De
Vlakjes , die op den band , welke in deeze

Soort over dezelven loopt, zig bevinden, ver*

toonen zig als Oogen. Anders wordt hy enkel

Vlakkige Oflraciorii of Klootvifch die ruuw en

gevlakt is, genaamd. Gronovius betrekt 'er

den genen toe , die in 't Werk van Seba Zon-

ncvifch geheten worde , of gedoomde Zonne*

vifch 5 waar van wy hier voor Ipraken (f) ; als

ook de tweede Soort van Crayracion by Klein ;

die wil dat deeze zou zyn de Orebis of Orbis

van Pliniüs, dien fommigen Zee- Haan tytelen.

Ook verbeeldt hy zig, dat de volgende Soort

insgelyks tot deezen behoore , dien hy noemt

Oflraciony langwerpig rood, Viertandig, met

korte Stekels overal , uitgenomen aan de Staart

(*>

Acuïci Abdominis Vemnaü pungunt , quafi Urtlcatione.

(4) Tetraodon fafcia humerali ocellata. Mu/, Ad, Fr. ^J^

piodon ocellatus. Oseeck Irin, zi6, Oftracion maculofus

,

Abdomine muricato. //. Scan, 260. Oftracion maculofus %

aculeis undique dcnlis exiguis. Art. Gen. 5g. Syn, 85. Or.

bis afper maculofus. Will. p. iss» Raj. p. 43,

(t; bladz. 4». PI. LXVIII, Fig. S%
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() De Bontvifcb uit Indic, egtcr, dien hy IV.

hier coe betrekt, fchynt my grootclyks daar
^^^^-^'^^

van te vcrfchillen, vuJwL
Volgens NiEüwHOFF is dezelve omtrent een stuk.

Voet langen zeer dik; van Kleur, zo op het i^^ntvuch,

Lyf als aan de Vinnen en Staart bruin, met

bleek blaauv^e Vlakken overal zeer digt be*

fprenkeld: de Oogen, welker Appelen g^elzyn,

blaauvv geringd: het Lyf ongefchubd. Onder

aan de Keel hangt een Soort van Krop , die

met ftrecpen, naar de Staart toeloopende, fier-

lyk is getekend. De Zydvinnen zyn geel , de

Bek klein naar de grootte van den Vifch. De
Inwooners zyn *er zeer gretig naar , doch hy

heeft iets Venynigs , dat men eerft voorzigcig

moet wegdoen (f).

Geen gewag vind ik hier van Stekeltjes ge- Kiootvifch.

maakt , en de Figuur verfchik oneindig van die,

welke ons gegeven wordt van den Kiootvifch

van RoNDELETiüs, de Egyptifche van Salvü^*

KUS, die in de Monden van den Nyl gevangen

wcrdt, zynde byna volkomen Kloot- of Bol-

rond. Ook getuigt Pliniüs van zyn Orbis , dat

hy geheel rond is , en 't eenemaal uit Kop be-

ftaat, nagenoeg als Molenfteenviffchen. Hy
was niet eetbaar, en werdt, gedroogd zynde,

met Wol , Katoen of Zeewier gevuld, en voor

fieraad in de Tempels pf Huizen opgehangen.

Dus

(^) ^öoph. Gron, Fafc. I, p. 48. N. izz.

(t) RAJ. Pifc, p. isz.

I.DEEL, viilstui^» Hh 4
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XLIX.
JHOOFD

STUK.

IV' Dus vcrftrekte hy toe een VVindwyzer ; wes-

Afdeel,
j^^jye hem de Naam van Zeehaan was gegeven,

WoRMius gccuigc, dac van hem, in een klein

gedroogd Kloocvifchje , zuiks ondervonden

ware (*).

Lin^jCüs zegt , dac het een Venynige Vifch

is, gelyk de voorgaande, die zig onthoudt in

de Zoete Wateren van Egypte en ASe. Een

Voorwerp, door hem geteld, dat zig bevindc

in het Kabinet van den Koning van Sweeden ,

hadt in de Rugvin 14, in de Borftvinncn 18,

in dc Aarsvin 12 , in de Siaartvin 7 Straalen»

Weinig verfchik daar van de Telling van den

Vifch, dien Osb^eck op zyn OoflindifcheReize

ontmoet hadtv en genoemd. Dioden Ocellatus.

In dc Vifch van Groinovjüs, die hooger dan

breed is van Lyf , vondc zyn Ed* in de Borft-

vinnen 173 in de Rug- en Aarsvin 10, en iu

de Staartvin 11 Beentjes. Deeze was maar tot

aan de Navel toe Stekelig , en over 't geheel

yiakkig , wit en zware, bont.

V.
Uifpidus,

Büiileiige.

(5) Stekelbuik die geheel ruig is door Bqr*

Jlelige Tepeltjes.

Deeze Ooftindifche zou , volgens de aanhaa«

/ (5) Tetraodon totus hispidus Papillis SetacciS. Syji. Nat.X
Oftracion tetraodon Veiitricofus

,
Corpore toto miiricato. Chi72,

' Lagerfli\ Oftracion tetraodon. Sphsricus , aculeis undiquc

oxigiiis. Art. Qen, s<- '5j'w. 83. Orbis primus. wiLL. p

143. Raj. p. 4?. Orbis viilgaris. CHARi-. p^ xj-f,. Qtbis

lONST. Tab. Xnv, N.
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lingen van Artedi, de Klootvifch der Ouden IV.

zyii; doch het Voorwerp, in de Cnineelche ^-^^«el.

Verzameling van den Heer Lagerstroom aan
J^^p^*

de Akademie van Upfal vereerd , was Eyrond, stuk.

cn kwam nader aan de genen, dip men Op-

blaazertjes noemt , of aan onze tweede Soort.

De Tweetaadigheid van den Bek , boven ea

onder, die den Vilch Viertandig. {Tetraodgn)

inaaken , gelyk alle de vx)orgaande zyn; doet

hem van de Egelviflchen verfchillen
, onder

welken hy anders zon behooren. Ook zegt men,

dat dceze, te Venede, Fefca Colombo^ dat is

Duifvifcb of het Duifje , van de Duitfchers

3^eertaube f dat is Zeeduif, en Kugelfijch y dat

is Kogel- of Klootvifch', ook wel Meerflafcb ^

dat is Zee-Flefch, gehelen wordt. Doch al die

naamea oordeel ik toepaflelyker op den voor*

gaanden : zo wel als die van the Globe of

Scullfish.y dat is Herfenpan - Vifch ; gelyk de

Engelfchen dien, wegens zyne rondheid, ty*.

telen.

In de Borftvinnen zyn geteld 17 of 18, in de

Rugvin 8 of 9> i" de Aars- en Staartvin ieder

loStraalen: 't welk nader overeenkomt mee

de laatftgcmelde Telling : doch men merkt

aan, dat hy het Lyf niet van boven glad

heeft, niet famcngedrukt of platagtig op Zy-

de , en aan de Neusgaten met plaatjes is

voorzien , zynde Tanden met dikke Lip-

pen gedekt.

X.DPJLL. vni. Stuk. H
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IV. (Ö) Stekelbuik die effen is en plat , hebbende

Afdeel. Staart geknot en met een zeer korte Vin

Hoofd
gehecht aan de Rug^ en Aarsmn,

Een zonderling Schepzel komt ons hier voor

Moia. onder den naam van Mola , die 'er door de Ou-

vack ^dcn reeds aan was gegeven, om dat net bynsi

geheel Kop is zonder Lyf of Staart, en ecni*

gcrmaate rondagtig, hoewel niet zo rond alsdc

voorgaandcn. De Icaliaanen geeven 'er hierom

den naam van Pefce Tamburo of Trommelvifch ,

de Engelfchcn dien van Sunftfcb aan , doch zy

noemen hem ook Molebute^ Van de Franfchen

wordt hy ook wel Luney dat is Maan of Maan*

vifch getyteld: *c zy wegens de Geftalter't zy

wegens het Licht geeven in 't donker: welk

laatfte my zo onwaarfchynlyk niet voorkomt.

Want fchoon het Licht geeven by na'gt aan

fommigc levendige Viffchen en aan dc roetende

in 't algemeen eigen is y moet de Geftalte dee«

zen Vifch , op 't Strand of elders leggende, zig

dan in 't donker als de Maan doen vertoonen

;

gelyk RoNDELETiüs zegt, dat zyn Knegt, op

zekeren tyd , daar over verfchrikt de vlugt nam.

Dc

(6) Tetraodon lacvis comprelTus, Caudi truncata, plnni

breviffimd Dorfali analique annexa. Syji, Nat. I. Oftracion ca-

thetoplateus fubrotundus , incrmis
, afpcr ,

pinnis Pei^oralibus

horizontalibus , foraminibus quatuor in Capite, AR.T. Gen»

Syn. 83. Mola. Btnon, II. P.;2. p. 197» T. 17. B. Oftra-

nion cathetoplateus rubcomprelTus ,
pinna Dorfi , & Ani cnm

Cauda continuatis. Gron. Muf, I. N, 125. Mola, CHARL.

p. 129. WiLL. p. 154. RAjr p. 51, Mola Salviam liv€ 0$«.

thragoiifcus B^ondelaü. Jonst. Tab, I^, Fi|. 5»
*
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De Ligtgeloovigheid zig, uit ;oDverwagte Ver- IV.

fchynzelen , alles kwaads verbeeldende , zal ^^ï>eeu

moogelyk deczc Vifch , van fommigen , daar*
hoofdi

om , Döodkifi getyteld zyn (*). stuk.

Hy onthoudt zig niet alleen in de Middelland- Moienfiesn^^

fche maar ook in de Noordzee ^ wordende aan

de Franfche Kuft, aan die van Grooc-Brittannie

en van ons Land; hoewel zeldzaam, gevon-

den. WiLLOüGHBY of Ray bcfchryft 'cr een ,

die te Penzance in Cornwal! gevangen was, en

waar van de gevulde Huid in het Kabinet van

de Koninglyke Sociëteit te Londen bewaard

virerdt. Dit Schepzel was over de twee Voeten

lang: doch men zeid' dat 'er ook gevangen

waren van by de honderd Pond zwaar» Zoda.

nig een was het , die door den Groot Hertog

van Toskanen, in de Winter van 't Jaar 1674,

aan den vermaarden Redi gegeven werdt^ en

^van hem dus befchreevcn.

Hy was geheel bekleed met een onegaale ccftaitc,

ruuwe Huid, gclyk die van de Zee- Varkens,

Haaijen , en andere Kraakbeen ige Viflchen. Hy
hadt maar vier Zwemvinnen met de zelfde

Huid gedekt; waar van de twee klcinften aan

de Kieuwgaten geplaatfl: waren ; ftaande een der

grootften omtrent op 't midden van de Rug

,

de andere onder aan den Buik, by de Navel.

Aan het agterfte des Lighaams, za breed als de

Buik

1. Deil. VIII. Stvk»
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IV. Buik op 't breedfte , zag mee geen Vinnen noch
Afdeel, menige fchyn van Staart, om zo te fprecken.

Hoofd ^^^^^ LugtgateD, wederzyds, waren vier zeer

sTuic» grooce Kieuwen, benevens een kleinere, verholen*

Moienjieen^ Het Schepzel hadt den Bek by uitdek klein, ja

niet half zo groot als een Trilroch , van nog

geen zeven Pond zwaar , denzeiven hadt. Voor

aan de Bovenkaak was een krom fnydend Been,

en dergelyk een ftondt 'er in de Onderkaak,

verftrekkende voor Tanden. De ingang van de

Keelvvas met taamelyk lange kromme, fcherpe,

harde, Stekels of Borftels bezet. Men vondc

de Maag niet grooter dan de Darmen, die zeer

dik van Wanden waren , en zig agt Vademen

lang uitftrekten ;
zynde verfcheide .maalen om-

geboogen en befloocen in een foort van Zak of'

° Scheede. Redi voegt 'er by, dat hy de gehee-

Ie Maag en Darmen gevuld vondt met een wit-

agtige Pap, zonder eenige fchyn van Voedzet

of Afgang. Twintig Wormen van Roetkleur

,

met gevorkte Staarcen, waren in deeze Stofix!

ingewikkeld.

Onze Zonnevifch is , gelyk wy gezien heb--

ben een geheel andere. De Maanviflchen

uit Weftindie, gemeenlyk Zilvcrviflchen ge-

naamd (t) , waar van ik 'er kortiings een ge-

kogt heb byna een Handpalm groot ; gelyken ^

'er ook aiet -naai:. Evenwel zyn 'er ViflchcD-

- - in

(«j zie 't voorg. VII. SWJK , blad. 313. ?1. LXL Fi^, 7.

ff) 't zelfde bladz= 311. IpL LXÏ. Fig. é.
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in Amerika, die men in 't Franfch Lune memt^ W.

zo Labat getuigt, en welken 'er, volgens de
VT ly

Befchryving, meer naar zweemen, dan de Zil-
j!|oópjj\

vervifchjes, waar van de Afbeelding aldaar ge- stuk.

geven. wordt: wanc hoe kunnen derzelver lange .

dunne Vinnetjes ze een WaflTende Maan doen

verbeelden, Dezelven, getuigt hy , zyn. ^et-

baar niet alleen , maar ligt verteerbaar en lek-

ker, hoe menze ook toebereidt; blank, vaft

en taamelyk vet van Vleefch' (). Het zelfde,

byna, wordt gezegd van die der Goudkuft van

Afrika.

De Heer Profeffer J. Burmannüs hadt my, Kaapfche,

onder anderen , de Tekeningen medegedeeld

van twee zodanige Viflchen , zyn Wel Ed.

van de Kaap der Goede Hope toegezonden , en

die ik beiden in Plaat heb doen brengen, om
dat zy eenigermaate verfchillend zyn , en we-

gens de zonderlinge mismaaktheid van die

Schepzel.

De eene naamelyk , Fig. 6 , die op de Rug Fig. 6.

en aan de groote Vinnen Roetagtig zwart van

Kleur is , met den Ring om de Oogen en aaa

den Buik vuil blaauw; het overige witagtig;

heeft de gemelde Vinnen , als *t ware, met de

Staart vereenigd , gelyk men dit zelfde opmerkt

in die Soort van Molenfteen-Vifch , welke Ar-

TEDi hadt gezien ; doch de vier Gaten in de

Kop

Relztn %aar de Fr^ EU, vmk Amntka» I. DXEL,

I. Deel. VIII, Stuk,
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^j^J^'
Kop befpeur ik 'er zo min aan, als de Heef

^j^j^
* Gronoviüs die vinden kon in zyn Voorwerp

JHoofD» ^'^^ ^^'^^ Duimen lang» Het onze heeft , bo-

sTüK. vendien, ecnige uic het Lyf of uit de Huid

Vifchf'''''
gegroeide Vezelen of Byhangzels, die in de

Aftekening 5 welke omtrent driemaal langer en

brccdcr is dan onze Figuur, geelagtig zyn. De
enden van de Rug- en Aarsvin komen meer dan

jsTg.^ een Rynlandfchen Voet van elkander. Het an.

dere Voorwerp ^ dat de Rug- en Aarsvinnca

Lancetvormig en naby de Staart geplaatft, maar

niet daar mede vereenigd heeft, vind ik, in de

Tekening, Afchgraauwagtig met cenig paarfch

gewolkt en zwart gerand , doch in de Bek geeU

?gtig. Daar zyn die Vezelen niet aan : het i3

een weinig langwerpiger, en ook iets meer dan

op een derde verkleind , in langte en breedte.

In de Verhandelingen der Sociëteit van Bo-

nonie of Bologna in Italië, worden deczc bei^

de Soorten voor oogen gerteld : waar uit

blykt, dat men deeze Schepzcls ook in de Mid-

dcllandfche Zee ontmoet* De Heer Plakcüs,

van Rimini, kogt in den jaare 1731 aldaar een

JViö/a, die veertien Pond zwaar was, byna mee

onze Afbeelding, jFfg 6, overeenkomflig, doch

eens zo lang als breed; de Huid zagt en van

Zilverkleur. Dezelve hadt geen Tanden , maar

harde Becnige Kaaken : men vondt 'er geen blyfc

van Ooren of Neusgaten aan : de Oogen waren

zeer groot ; de Herfenen zeer klein , wecgcnde

paauwlyks een Vierendeel Lcots. Deeze Vileh

gaf
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gaf by nagt geen Licht : hy hadt weinig Vet , IV,

en leverde geen Olie of Thraan van belang A^^^^:!**

uit, door 't kooken. Het Vleefch was zeer
HOOFD-

blank, beftaande uit Spieren , die zig van den stuk.

Kop naar de Staart regc uit ftrektcn , over Graa- Moknflesfi

tea loopende, die Waaijerswyze gefchikt wa^^^^^*

ren. Het ftonk niet , zegt hy > en was niet

onaangenaam van Smaak, gelyk aangetekend

wordt van fommigen, die 'er als een Venyn

voor den Menfch van maaken

De zelfde Italiaan kogt, in den jaare 175c, MonSreu^
° ' groote.

wederom een zodanige; doch in 't jaar 1753

wcrdt 'er een op de Vifchmarkt gebragt, die

niet alleen door zync Geftalte, maar ook door een

Monflreufe Grootte , van de anderen vcrfchil-

de. Hy was, naamclyk, over de vierhonderd

Pond zwaar, en werdt, als een Zee Gedrocht,

aan 't Volk vertoond. Plancüs kogt deezen

ook, en hadt dus gelegenheid om hem zeer

naauwkeurig te onderzoeken. De Afbeelding^

welke zyn Ed. 'er van geeft , komt naaft

overeen met onze Fig. 7, hebbende ook dien

ronden band aan 'c begin van de Staart. De
Vinnen waren van de Staart afgezonderd, die

niet zekere Vinnetjes of Kwaftjes hadt, gelyk

in de anderen, maar aan den omtrek als ge-

plooid

(*) A^. Bonon, Tom, 11. Part, 2. p. 297. De Heer Gro^
' KoviüS tekent van deezen nan , dat de Italiaancn hem Pefce

JSotdzzo noemen, zynde niet eetbaar en wordende wegens den

Stank overal weggeworpen, 2^ö6pb, Grsn. Fafc. I, pag. 50,

K. 185.

L DEEL, yill. $TUK.



496 B E s c H R y V i n g r a ^

IV. plooid was of gefalbalaad. Ook waren dc Bofft^

^XLIX
niet Lancetvormig maar rond*.

Hoofd* De Rug- en Aars vin, zo wel als de Borftvin-

'^TUK. nen , die in de anderen zig glad en als Veile-

MoUnfleen- Jqq^ vertoonden , waren hier mee een ruuwei

harde Huid geaeict, zo wel als 'c Lyf , dat in

de verfche Vifcb een Zilverkleur hadt. Men
vondc die Huid zeer dik , gelyk in de Zeevar-

kens , doch Zenuwagcig of Peczig ; zo dat 'er

geen Olie uit gekookc kon werden. In de Bo-

r venkaak was een zeer hard Been, als ook in

de Onderkaak; doch dit laatfte in tweeën ver-

deeld , maakende als twee Tanden. Voorts

hadt 'er de Vifch in de Keel, die zeer fcherp

waren : de Oogen zeer groot , en agter dezel-

ven , by de Vin , een rond Gat. De Rob was

langwerpig en kreeg in 't midden de Gal , uit

de Galblaas, die in haar Hals zeven Wentel-

trapswyze Klapvliezen hadt. De Lever woog

over de tien Ponden, 't Gebeente was Kraak-

beenig, niet hard gelyk in de kleine Molen-

fteen VifTchen, door hem ontleed. Het was

gedekt met weinig Vleefch , 't welk , gekookt

zynde 3 ook geen onaangenaame Smaak hadt

(*>

L. HOOFD..

AU. Bonon. Tom. III. p. 3 3ï.
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Afdeel*

L. H O O F D S T U K. L.

Hoofd*

Befchrycing van 't Geflagc der Egelvi5!schkn

anders ook Penne- ViflTchen genamnd^ om dat

zy ,
gelyk de Egeltjes of Tzervarkens ^ rondom

met fcberpe Pennen zyn geharnaft.

DEn nasm van Diodon^ die Tweetand beté- Naam»

kent ,
geeft Linn^ïius aan de zodanigen

,

welken wy gemeenlyk Egelvlsschen gewoon

zyn te noemen, om dat zy rondom met langè

fcherpe Pennen gewapend zyn , gelyk de Egeltjes

of Stekelvarkens ; *t welk dan ook den naam

van Hyjlrix aan fommigen heeft doen geeven.

Anders noemt men ze ook wel PenneviJJchen ^

't welk dubbelzinniger is.

Het onderfcheiderd Kenmerk van decze,teD Keniiicrkejw

opzigt der Stekelbuiken of Viertanden, is bo-

vendien , dat zy de Kaaken ook wel Beenig en

uitfteekcnde 5 maar onverdeeld hebben. De Ste-

kels, die het geheele Lyf omringen, zyn in

de levendige VilTchen beweeglyk. De Streeps-

wyz^ Opening , voorde Kieuwen , is hun met de

voorgaanden gemeen: ook hebben zy, zo wel

als die, geen Buikvinnen.

In dit Geflagt heeft Linn^eüs zeven Soor- soorten^

ten ^ welken Gronoviüs, op twee naa, in twee

der zynen van Beenviflchen , begrypt. Klein

fevenwel hadtze ook altemaal onderfchei-

den.
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IV. (ï) Egehifcb die Kkotrond is ^ met driekantu

Afdeel. Stekels.

L.

IJooFD- De drie eerde Soorten van dit Geflagt be-

trekc de Heer Gronovius altemaal tot zyn

Aïhga. Klootrondc twcetandigc Ojlracion , die overal

^prixx!' bezet is met korte Stekels, welke aanden Wor-»

I-
tel driekantig zyn. Evenwel is 'er een aanmer-

kelyk verfchil in , 't welk de onderfcheiding

fchynt te billyken van onzen Autheur. Deeze,

naamelyk , die onder den Indiaanfchen naam

Atinga door Boktius en Marcgraaf fchynt

bedoeld te zyn > is nagenoeg Klootrond , gelyk

pjpze Afbeelding, die uit het Werk van Seba

ontleend is * aanwyfh

De Befchryving zegt, dat het niet grooter

dan een Kaatsbal zy, rond, zonder Staart ea

over 't geheele Lyf zeer fyn gedoomd; hebben-

deeen klein Hoofd en Bek , en twee Vinnetjes

by den Kop. De Afbeelding, egter, vertoont

die niet en geeft een Staartje aan dit Vifcbje^

't welk byQa geen Becnige Graatigheid, maai-

den Buik hol cn als een Blaasje opgefpannea

heeft , zittende de Stekels met driekantige

Wortels in de Huid. Wegens deeze Geftalce

mag het te rcgt Zee-Egel
i
je geheten worden,

alzo het naar den Land-Egcl volmaakt gelykt.

(^)

* (i) Diodon Splirsrlcus , aculels triquefns. Syft, Nat, X.
Gen, lóó. OlliCïcioix bidens Sphxricus, aculeis undique den^.

lis taquetiis. AKT. Gen. 59, Syn, 85. Atinga alter ininQx oi%

blculaiis, WIX-L. p. 155. RAJ. p. 42,
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(i) EgeMjcb die rondagMg is , met driekantige ly^

Stekels. ' ^FöEEto

Deeze Soort is met de Wortels der Stekelen Hoofde

üls Ne:swyze op de Huid bevveven; 't welk-

aanleiding tot den Bynaam geefc. Volgens de
jieHc-t/afHf

aanhaalin^^ van Artedi zou hier toe behoöten p«i'>.
^ PI. LXK^

de Netsvvyze gedoomde Klootvifch van Wil- p^s* 2.

JLoüGHiiY, die in deszelfs Werk uit het Ka-

binet der Konioglyke Sociëteit van Londen is

afgebeeld, en onder de groorfle Klootviflchea

geteld wordt, zynde de Figuur meer dan eea

Rynlandfchcn Voet lang.

De ylheid der Srckcien onderfdheidt deezeri

zeer veel van den voorgaanden Egelvifch , en

de gedaante van den Bek of Snoét heeft hem,

door fommigen, het Didfje dot^n noemen* pe
gebrekkelykheid der Afbeelding , die men 'er

Van vindt in 't Werk van Seba , hebben wy

in de onze doen verbeteren naar myn Voor-

werp, 'iwelk, gedroogd, de langte van agc

Duimen heeft. Op de Chirurgyns Gilde-kamer ^

hier ter Stede, is 'er een, van ten minfte eeö

Voet lang en taamclyk Klootrond*

Tq") Egelvifch die rendagtig fx, overal digt ^^ï-.

zet met Stekels , die aan den Wortel driekan» stekelige, *

tig zyn, .

Deezé

(i) Diodon fiibromndus, SCuleis triquetris. Sv/?. Nat. X.
Öfti'aclon fubrotundus , aculeis undïque brevibiis triquetris ra-

ris. ART. Gen, 59, Syn. 86. Orbis mmicatus & reticulatusii

t^ILL. p. 155. RAJ. p. 42.

(3) Dioden fubrotandus , aciiliis bafi triquetris. Sy/t.Nat. JC.

L DEEL. VlII. STUK. I i Ollra-i



500 Beschryving van

IV.

Afdeel»

L.

Hoofd-
stuk,

IV.

Splnofas,

Qedoorndc.

Deeze zou eigentlyk de gene zyn, dien men

de Stekelige en als met Voetangels of Mink-

yzers gewapende getyteld vindt by de meefte

Autheuren : doch hetzelfde is op den voorgaan-

'den toepaflelyk. De Stekels naamelyk , met

hunne driebeenige Wortels , drukken zeer wel

de gedaante uit van die fcherpe Yzeren Vier-

punten, welke men in den Oorlog gebruikt,

om den Weg voor 't Krygsvolk, inzonderheid

voor de Rukery, te belemmeren : te meer, om

dat deeze Voetangels , met drie van de Punten

vlak neerkomende , op den Grond ruften , evea

als deeze Stekels op de Huid van den Vilch

(). Ik heb *er zodanig een gedroogd , wel

vyf Duimen dik.

(4) Egelvifcb die rondagtig is ^ met platte

Stekels en een gladden BuiK .

Van Clüsiüs werdt deeze gedoomde Kloot-

vifch getyteld, 't welk mooglyk tot den bv-

naam aanleiding heeft gegeven : want ik moec

bekennen niet te weecen , waarom de anderen

ook

Oiiraclon fubrotundas , actilehs undique detifis bafi triqueciis.

Art. Gen, C®, Syn. %i, Oibis echinatus live muricatus.

WlLL. p. 144- Raj. p. +3. JONST. Tab. XXIV. N. 10.

(*) Zie FREITAG, Archite&ura Milharis y Fig, l6j ^ en

vergelyk daar mede onze Fig, 2. Pl. LX IX.

(4) Diodon fubrotundus, aculeIsplanis,a])domineIxiri. Syff'^

2^at, X, Oftracion fubrotundus , aculcis undique brevibuspla-

nis, Ventrc glabro. Art. Gen, S9» Syn. 8 6. Orbis muricatus

Ranac rictu. Will. p. 145, 155. Oibisfpinofus. Clus.
Libr. VI. Cap. 22, Raj. p. 42,
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ook zo wel niet gedoomd zouden genoemd mo- IV.

gen worden. De Stekels zyn in deeze Soort ^^^e^i»»

ïiict rond, ook niet driekantig, maar plat als hoofd
de punten van Degens, en daarom fchynt de- stuk,

zelve my niet veel met onzeq Snottolf te ftroo-

ken , hoewel hy van den Heer Gronoviüs daar

toe betrokken w^ordt

Tot deeze Soort fchynt gebragt te moe-

ten worden die fierlyk getekende Ooftindifche

Pcnne.Vifch , uit. dc Verzameling van den Heer

W. VAN DER Meulen, waar van wy de Af.

beelding hier mede deelen. Want , fchoon de-

zelve den Buik niet geheel glad heeft , is die

doch, in tegenfteiling der andere Egel- of

Penne- Visfchen, naauwlyks gedoomd, en de

Stekels op de Rug zyn niet alleen dun gezaaaid

,

maar ook platagtig , met de vlakten op Zydc

en de korte Spits een weinig agterwaards ge-

kromd, gelykende beft naar Doornen, Veelen

zyn weinig hooger, dao de breedte aan den

Grondfteun is. De Vifch is KofFykleurig bruin ,

en overlangs getekend met witte Haairige Stree-

pen, waar in de twee rondagtigc bruine Plekken,

die hy agter de Borftvinnen heeft , zeer uit^

munten* Men ziet hem hier meer van boven

dan van dc Zyde vertoond. Hy is vry veel

breeder dan hoog , en cdgevaar een half Voet

hng.

0vopb. Grcn, Fafir^ I. p. 54.

L Deel. VUL Stuk. 1 i 3



joa Bbschryving vah

IV. (5) Egelvijobdü langwerpig is ^ met de Stekeh

Afdeel. Spilrond.

L»

HoorD*.
j^gj. 1-eden kunnen wy den naam van Pemta-

^ vifcb aan deezèn in c byzonder toe-eigencc
3^

Hy/irix. 20 wel als 'er die van Hyjlrix^ dat is Scekel-
Peniiev/ich,

PI. Lxx. of Penne-Varken 5 door de Autheuren aaq
^*

wordt gegeven. Zyne Seekels , naamelykjzyn

rond en fcherp als Pennen, Pinnen of Spyltjcs^

niet driekantig noch plat. Dit ondcrfcheid,

beken ik^ is zo zeer niet zigtbaar in onze Af*

beelding , welke veeleer de derde Soort fchyne

uit te drukken , als in een Voorwerp , 't welk

ik gedroogd heb, zynde, behalve de Staart,

rykelyk een Voet lang.

Dit is , vooreerll: ,
byna volkomen Kegelrond :

ten anderen heeft het op de Rug de Stekels bynai

als de voorgaanden, naauwlyks een Duim lang,

doch op de Zyden zyn zy van twee Duimen

en grooter , rond als gezegd is 5 en maaken de

Vertooning van een Penne-Varken. De dikte

is, aan 'tvoorfte end, ruim. vier Duimen. Het .

heeft de Bordvinnen w^el drie Duim breed
,

de Rugvin twee Duim lang en de Staartvin

over de drie Duimen. In de Rugvin tel ik ten

minfte 12, ia de Borftvinnen 24 Beentjes^

(5) Diodon oblongus, aculels teretibus. SyJ2, Nat, X, Os^

tfacion diodon
, Corpore fpinis undique armato. Muf. Ad.

Fr. /. p* 5 8. Oftracion conico-oblong'uS , aculeis undiquC lon-

l^is tei-etiformibus, inprimis iii laterifeus. ART. Gen, 6o. Syn.

Araxn* Acad, I. p. 310. It, Scan, 285. Hyftrix pifcis,

«St'jLUS. Exot, Libr. VI»'capo 21, Raj. p. 42.
~^
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LiNN^us heeftin deeze laatften ciq, in de Aars- jv.

vin 14 en in de vStaartvin 9 Scraalen gevonden. -^^^-^U

L.

(6) Egelvifcb ^ die de Stekels aan den Èop en
TT 1 1 1 r STUK.
Ha IS langer heejU

Door de plaatzing van de langer Stekelen ^-^^^^^^s^^»

fchynt decze als hec tegendeel van den voor-

gaanden , doch men kan hem, dewyl hy ook

geheel nicc Stekels of Pennen is bezet ^ insge-

lyks Penne-Vifch tytelen. In een gedroogd

Voorwerp van den Heer Gronovius
,
zyn de

Stekels boven op den Kop, aan de Zyden van

\ Lyf en agter op de Rug , zeer lang , rondagcig ,

Elsvormig, regt^ doch een v/einig geboogen:

die op 't midden van de Rug veel kleiner , ea

onder aan den Buik, van vopren, nog kleiner,

en driekantig ,
gelyk van agteren aan den Buik,

alwaar zy wederom grooter zyn. Dit fchync

dan als een mengeling van decze en de voor-

gaande Soort, of ook van de anderen, dewyl

het Lyf Klootrond wordt gezegd te zyn. An«

derszins zou niyn zo even gemelde Voorwerp

naafl: komen aan deeze Soort.

(7) Egelvifcb met een zeer lange Rugmu vil

2o Nooixilciie.

(ó) Diodon aculeis Cipitls Collique longloribus. 5;,y?. Nat^

X. Oftracion oblongus holccanthus, aculels lorigi(IiixiIs teretl-

formibas, in Capite inprimls & inCoUo. ART. Gef2. 60. Syn»

85. Hyftiix alter , &c, VVill. p iss- R-U. p. ^2,

(7) Diodon pinna Doru longiiïi'.na. SyJ}, Nat, X. Ofe-

cion rotundo-oblongus , tubercuüs utrinque, pinna Dorfi Ion-

h mv.U YIIL STUK, I i 4 gi^riina^
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IV.

Afdeel.

L.

Hoofd-
stuk,

Zo deeze de Kloocvifch met een Kikvorfch*

Bek is van Clüsius, zou het Qiet ongegrond

voorkomen, dat dezelve tot den Snot tolf be-

trokken vs^ erde , gefyk de Heer Gronovius

doec (*}. Evenwel dunkt my, dat 'er omtrent

het Kieuwengeftel eenig verfchil moet zyn ,

en die langte van de Rugvin fchync weinig o*

vereenkomft aan te duiden.

Deeze Soort van Klootvifch komt ï)kt alleen

aan de Oevers van Svveeden , maar ook uan die

van Deenemarken dikvvils voor, vv'ordende in

't Voorjaar te Koppenhagen veel gevangen , ea

voor een fmaakelyke-Spyze gehouden.
. De

Deenen noemen het Mannetje Steenbiid en het

Wyfje Quapfce : de Yslanders geevep 'er den

naam van Romafve aan , wegens het rqode Zee-

Wier, dat den Vifch aan den Buik kleeft*

Bartholiivüs, die 'er in 't jaar ;ö49 verfchci-

dene opende en onderzpgt, getuigt 'er van,

dat het Wyfje grootft en dikll ?:y, donkerer

van Huid , die met vuil witte Knobbels bezet

35, zynde in het Mannetje dezclvep roodagtig

,

zo w el als een Band onder de Kin , die blee.^

is in het Wyfje. Ook is het Mannetje veel

vafter van Vleefch, geldende wel vyfma^l zo

veel , en hebbende de Lever hoogrood. De
Wyfjes laat men tot SpyEc over aan 't Gemee-

gifiima'. ART. Cen, S9* Syn, Z6, Orbis K^nx riftu, CLU5
Jï^xst, Libr. V. Cap. 25.

(*; Zöö^, Grpn. Fafc. I. p. 54.
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ne Volk. De Darmen , op een Vuilnishoop ge. iv.

worpen, geeven, zo wel als het overige van ^^^^^^el.

den Vifch, wanneer die begint te rotten, öen „
^'

Glans in dc duifternis, welke zig aan de Via* stuk.

geren heclit, en onzen Knegt voor een Lan-

taarn diende, zegt Bartholinüs (*)^

Weinig minder, derhalve, dap de Mojen-

fteen-Vilch van de Üpblaazers of Klootvis-

fchen 5 is deeze Ncorcljche verfchillende van de

Egelviflchen , die ons altemaal van de Kaap of

uit Ooft* en Weftindie toekomen , wordende

in de Oceaan , zo men my berigt, wel vaa

grootte als een Bier- Vierendeel of Anker Wyn-
vat, gezien. Men heeft 'er in de uitmuntende

Verzameling van zyne Doorlugtige Hoogheid ^

den Priks van Oranje , onzen Erfftadhouder ^

die omtrent twee Voeten lang zyn. Hunne

manier van Leeven is onbekend, doch men

onderftelt, dat zy op kleiner Viffchen aazén,

terwyl het Doornagtige bekleedzel hun voor

de Verflinding van grooteren beveiligt. Waar-

om, nu, de Natuur, dit Voorregt aan eenige

weinigen van het Gefchubde Vee vergund , en

dezelven als van top tot teen geharnaft; de

anderen weerloos , ja fommigen als geheel naakt

gelaten heeft ; is duider.^ Wy hebben de Huis*

houding der Natuur nog niet genoegzaam inge-

ssien ,om zulks te » doorgronden. Van *t Zeevollc

wordj

(^) Hij^. Anatom, rarier. Cent. II. Hift. U

j^ruEL, VULSTUK, li 5



^ó6 Beschryving van

IV. wordt het (lecken der Penneviffchen » m
Afdeel. jj'Mcnfchen Vieefch, Venynig geagt,

L.

LI. HOOFDSTUK.

Befchrymig van 't Geflagt der Schïldvis-

SCH£N 3 die als met een Schild gedekt zyn^

Kasm. T^\E Latynfche naam Centrifais is l van Theo-

-JL/ phrastus afkomftig, die de Stekelige of

met Prikkels voorziene ViiTchen, dat is de Ge-

doomde der Aucheuren , dus getyteld heeft met

een Woord , 't v^^elk in 't Griekfch zulks uit-

drukt. De Heer ^ Klein gebruikt deezen Naam

ook voor de Stekclbaarfen, en voor Weftindi*

fchen die Bagre genoemd worden. Gronovius

betrekt 'er de Agtfte Soort der Hoornviffchen

^ van onzen Autheur toe, dien men Snepvifch

gewoon is te noemen. Wy geeven 'er, om dat

zy op de Rug geharnaft zyn, den naam van

ScHiLDVisscHEN aan.

Kemneikcn. De Kenmerken zyn: dat de Kop in een

lange fnialle Snoet uitloopt, hebbende wyde

Openingen der Kieuwen: het Lyf op de Rug

geharnaft met een Been, dat van acteren gepunt

is , regt , en zo lang als 't Lighaam : de Buik

gekield: een enkele Buikvin. Dit laatfte^

7.egt Gronoviüs , is fout ; alzo 'er kleine Buik^

vinnetjes aan zyn , in 't midden van den Buik

geplaatft.

Onze
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OnzG Autheur heeft maar ééftc Soort CO* JV.

dit Geflagt, welke van Valentvn IkanFiJait^ Afdeel.

dat is Mes-Vifch^ wordt geheten 3 om dat de xt^^'^ Hoofd-
geftalte, cenigermaate , de gedaante van een s-ïuk.

Mes verbeeldt. Uit Ooftindie is dezelve afkom • Mcs-vffch,

ftig* Klein fpreekt 'er van, onder den naam Fig,

van Amphi Silen^ daar aan gegeven, om dat

dit Vifchje , byna gelyk de zogenaamde Biceps

of tweekoppige Slang, anders ylmphisbma ge-

naamd, aan ieder end een Snoet fchynt tehcb^

ben.

RuiscH heeft deezen , in zyn Kabinet van

^mbonfche VifTchen , allereerft befchrecven ^ -

en hy meende dat men hem onder de Naald-

viffchen moeft tellen. In 't Kabinet van Seba

vindtmen'er ook de Afbeelding van, welke zo

wel van de Afbeeldingen van Ruisch , als van

die van Klein eenigermaate verfchÜt, en, ge-

lyk de Heer Groisoviüs ontdekt heeft , daar in

gebrekkelyk is , dat men 'er de kleine Buikvin,

netjes aan verzuimd heeft te maaken. In die

van RuisCH is de Staart tweepuntig, het eene

end regt, het andere krom; die van Klfji^

eindigt in een omgeboogen Doorn; doch dé

cnze heeft de Staart regt uitloopende. VA-

LENTYN fpreekt van een Mesvifch , die de ge*

daante van een Haak heeft. Mooglyk zyn dit

als

' (i) Ccntriscus. t SyJ^. Nat,X,Gen. 167. Gron. Muf. IL

p. 171. T. 7. f. 3. Ikan Pifaii. VALENTYN^/k^. 4. p» 420,

N. 243- 243. 2J4.

i,dee»l. vulstuk.



5o8 Beschryvinc van

IV. als byzondere Soorten of Verfcheidenheden aais

Afdeel. merken.

Hoofd ^^^^ alleen in de Geftalte, maar ook in an-

«TüK. dere Opzigcen , is dit Vifchje zonderling. Dc
Snoet, die naauwlyks Kaakebeenen heefc of r

door Gaapinge geopend kan worden , fchynt als

door een Buisje hec Voedzel in te zuigen.

Langs het onderfte van de Snoet tot aan het be-

gin van den Buik, hangen twee dunne Vliesjesg

die als Goud blinken , van waar een andere

Vliesagtige Vin haar aanvang neemt , die tot

aan de Staart voortloopt, hebbende twaalf wit-

te Vaatagtige ftrecpjcs. Dit Vliesje , dat als

de fcherpte van het Mes zig vertoont , is door-

fchynende. Agter 't zelve zyn twee Vianetjes»

die de Heer Gronovius, dat wegens haare plaat-

zing vreemd fchynt. Rugvinnen noemt ;en eene

Aarsvin. Tuflchen den Doorn, waarin de bo-

ven-Schulp van agteren uitloopt, en de Staart,

zyn de Rugvinnen geplaatft , zegt onze Au-

theur , die dit Voorwerp niet geziep hadt» Hec

was door Gronoviüs uit de Kabinetten van

Seba gekogt, zynde geelagtig van Kleur , met

een Spiegelagtig vierkant Plekje op 'c midden

van 't Lyf en de Borftvinnen doorfchynende;

zo men ten ppzigt. van die van Seba aantcr

kent,

LII* HOOFD-
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Afdeel»

LIL HOOFDSTUK. J-"-

STUK*

Befchryving vctn 't Geflagt der Naaldvis-

SCHEN5 diis wegens hunne Gejlalte getyteld;

begrypende ook den Zee-Adder en bet Zee-

-Paardje.

ARtedi heeft den Geflagtnaam Syngnatbus Naam»

gegeven aan Viflchen , die van ouds den

naam van Naaldvisschen, of Naald voerden,

wegens de Lighaams gettalte. Hunne langte en

dunte is daar van de Oorzaak , en maakt dee-

zen Naam op hun ruim zo toepaflelyk als op

den Geep en anderen, die van fommigen ook

NaaldvilTchen , of Zee-Naaid, geheten worden.

De Latynfche naam heeft zyne afleiding daar

van 5 dat de Kaaken famengegroeid zyn.

Onder de Kenmerken behoort; een rolronde Kenmerken,

Bek die met een Klepje , dac aan de Onderkaak

zit, worJt gefloüten: gelyk ook de Kieuwen-

Openingen gedekzeld zyn, hebbende de Vifch

een Lxigtgaatjc in de Nek: hec Lyf uit Gele-

dingen famengefteld : de Buikvinnen ontbree-

kende.

In dit Geflagt heeft onze Autheur zeven soorten.

Soorten, waaronder de zogenaamde Zee-Paard-

jes de laatfl:e uitmaaken.

(O

I.Dr.EL. VIII.
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IV. C^) Naaldvifib , die de Staarl^ Aars- en Eorjl^

Afdeel, binnen ^
Jpreidende gejlraald heeft ^ het Lyf

LIÏ- zeskaiiti%.
Hoofd- ^

De Griekfche naam Typhle , die Bliodvifch
T '

Typkie, fchyntte becekenen' , is door eenigeiider Oudea
2ieskaiitige.

^^g^^^^ ^^p^ eea Vifch ; 'c zy oai dac dezelve

blind was of naar den Blindflang geleek. Tot

onderfcheiding van denzelven , die in de Nyl

gevonden wordt, noemen GESNERUsenBEixo-

^^lus deezen Typhle marim^ of Zee-Blindvifch.

Het is de zogenaamde Naald van Arijloteles of

de tweede Soort van Naaldvifch by de Autheu-

len: een Vifchje, Vermaard om dat^het, gelyk

de meeften van dit Geflagt^ geen Kuit fchiet,

maar 5
gelyk de Aalenen Lampreijen , levendi-

ge Jongen werpt.

De Franfchen noemen deeze Soort van

Aiguille de Mer of Zee-Naald ^ Trompette^ dié

van Marfeilde Gagnola; de Engelfchen Needle^

Fisb 5 Hornfisb of Garfish. vSommigen willen , dat

de VüTcherste Venetië hem Adder zouden hee»

ten; doch dit fchynt meer met een volgende

Soort te itrooken.

Deeze komt zo wel in de OoRzee, als indé

Middellandfche en in de Noorder Oceaan , aan

dé

(i) Syngnathus pinnis Caudce Aiii Pe6toraIibusque radiatis ^

Corpore féxangularo. 57/?. Nat, X. Gen. i68. Syngnathiis

Corpore medio hexagonö, Cauda pinnata. A?.T. Gen, i.Syn^

l. Spcc, 3. Faun. Suec. 33^. GRON. M-uf, I. N. 4. AcjS

fècunda fpecles, feu Acus Arilloteiis. Will. p. 15 S. B.AJ.
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de Zee Kuften nu en daa voor* Rondeletius iy;

befcferyft 'er een van een Elle , die ;een Virger ^^'^^el.

dik was, doch hedendaagss vindt menze veel o^"^^^*^ Hoofd*
kleiner. De Kop gelykt veel naar die van de stuk*

zo genaamde Zeepaardjes. Klein geeft een zeer

fraaije befchryving van de Geftake , wanneer

hy die Vifchjc noemt, Solenofiomus ^ die in 't mid* •

den van hec Lyf zeskantig is, van de Navel

tot aan de Vin toe vierkant, met kleine Vin*

tietjes [aan de Kieuwen , en eene op 't midden

van de Rug, alle naauwlyks zigtbaar, ten zy

wanneer het Vifchje in 't Vv^ater zig beweegt;

dat, op de manier der Adderen, mee een fraay

getekende en harde Huid bekleed is.

In de Rugvin van deeze Soort waren door

WiLLOüGEBY geteld 35 of 36 , in de Borllvinnen

13 of 14, in de Staartvin 10 Scraalen, of daar

omtrent. Gronoviüs vondt 'er, dat ze(^r zeld-

zaam is , in de Rugvin maar 7 , in de Borftvia-

nen 9, in de Staartvin 12. Evenwel v/ordtdic

als de zelfde Soort aangemerkt, door onzen

Autheur*

(2) Naaldvifcb met de StaarU Aars^ en BorjU li

minen fpreidende gejiraald^ het Lyf zeven^ ze^cnkW

De

kantig.

(2) Syngnathus pinnis Caudo: Ani Peófcoralibusque ndiatJSj
Covporc feptem-anguluto. SyJ}, Nat, X. Syngnathus Corporc
rnedio hept-aganp, Cauda pinnata. ART. Gen, i. Syn, 2,

Zpec. 1. Faun, Suec. 355*. GrON. Muf. I. N. 3. Aciis AlT*

ftoidis fpecies altera majoi. WiI,I-. p. ^$9* p. ^.«j.



Beschryving van

IV. De zevenkancigheid onderfcheidc deezen
ji

Afdeel, welfde plaatfen voorkomc , van

Hoofd.
voorgaande, die 'er egcer ook, in groou

STUK. te y van overtrofFcn worde, Gronoviüs merkc

hem flegts als eene Vcrfcheidenheid aan. Vol-

gens het denkbeeld van Artedi, die de dwars-

Naaden'der Naald viffchen in aanmerking wilde

genomen hebben, zouden zy ook verfchillen:

want het Lyf bcftondt in deeze uit 20 , de

Staart uit 43 Plaatjes ; in de voorgaande het

Lyf uit 18 , de Staart uit 36 : dat over 't ge«

heel 9 Plaatjes verfchilt; welken de zevenkan*

tige 'er meer heeft dan de zeskantige.

Volgens WiLLOüGHBY is deeze Soort, van

de Navel tot aan het end der Rugvin, vyf-

kantig en verder tot aan de Staart vierkantig,

't Getal der Beentjes in de Vinnen verfchik

weinig. Ariedi vondt in deeze een klein

Aarsvinnetje van 5 Straalen , gelyk hy 'er in

de voorgaande één van 3 Straalen gevonden

hadc. De langte van het Voorwerp, doorhem

onderzogt , was nog geen vyfdhalf Duim. Van

deeze twee Soorten , zegt hy , komen zo wel

Mannetjes als V/yfjcs voor ; wordende de

laatften van de eerden gemakkeiyk onderfchei.

den, door zekere groote lange Blaas, welke

zy digt agter de Navel, tot halver wegs tus-

fchen dezelve en de Staart , uitgeftrekt hebben^

In deeze Blaas zyn veele Ei}eren vervat, doch

veel minder in getal dan in andere Viffchen mcC

Beenige Vinnen, in volwaffenen veel grooter

dan
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dan Raapzaad 3 Melkwit van Kleur. Men
Icanze eenigermaace Jongwerpcndc noemen

:

want het Vrugtbeginzel , uit de Blaas voorko-
HqqpJj^

ili'ende, is levendige Eenigen tyd voor het stuk.

jongen gaapt db geheele Spleet

Het zou my dit Vilchje fchynen te 'moeten Naay-kaai4
j ^ y^j^ Maria»

zyn , *t welk in Noorwegen Nebbe-Jild of jicus

Müri(Zj dat is Naaynaald van Maria, getyteld

wordt. De Heer PoNïoPPiDArvs bezat 'er zo-

danig een^ van over de drie Vierendeel Ellc

lang, zyude aan het Lyf niet dikker dan eea

S€hryfpen, met de Staart, die bykans dc helft

der langte van den Vifch uitmaakt , aan *t end

als een Draad uitloopende. De Kop zegt hy,

zo wel als het overige, is kantig of hoekig, en

de Bek gelykt een Vogelfneb , doch aan 't ui-

tèrfte end heeft dezelve een kleine verhoogiag

of Vlakte, gelyk een Varkens- Snoet* Dit Vifch*

je fchynt zig ia 't VVacer niet op te houden»

maar men vindt hetzelve in 't natte Zand vaa

den Oever, daar men het met een Spade uit*

graaft, om het vervolgens voor Aas aan den

Hengel te gebruiken ; want hier dient het ner-

gens anders toe , maar wel in de Middelland-

fche Zee; alwaar het, naar 't Bericht vaa

Gesnerus , in 't Zout gelegd , voor een fmaa*

kelj ke Spyze gehouden wordt. In Nordland

,

even»

{^) hbt,hyoL Spec. Pifc. p. 3.

Ï.DEEÏ,. VIIliJTWK. Kk

]
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IV» evenwel , zou heü ook op dergelyke manier

Apdeeu
. genuttigd worden (*>

LU»

^TüK^* (3) Naaldvifcb met de Borjl- en Staarlvinnen

iiT.
fpreidende gejlraald , geen Aarsvin , bet Lyf

JTeUgicüs; ze^enkantig.

OsBECK, die deeze Soort in het dryvend

Wier , van de Kroos-Zee waarfchynlyk
, gevon-

den hadt, noemt hem Syngnatbus Pelagiais. In

de Rugvin daar van zyn 3 1 , in de Borftvinnen

14 en in de Staartvin 10 Straalen door hem ge-

teld. Ik hebber, onder myne Kroosvifchjes

,

dergelyk één gevonden.
Koufebantjc.

jj^^^, ^^^^^ j^^^j^^ VKcbje uit de

Kroos-Zee af, dat van de Hollanders, zegt hy

,

Koufebantje genoemd wordt, zynde hem door

een Vrind medegebragt. Hetzelve was Kas.

tanje bruin van Kleur, met witte dwars- Stree-

pen; den Buik kort, plat, driekantig hebben-

de; het agterfte van het Lyf Spilrond. Behal-

ve de Kieuwvinnen hadt hetzelve aan de Navel

ook een klein Aarsvinnetje , byna rcgt tegeno-

ver

(*) PoNToppiDANs^ j^öturï. ïflft. Itona^D?^

toesemll. Th. p. s6i.

Alwaar de Overzetter zig inbeeldt, dat het de Smd,

Orm of Zand- Worm zy , waar van in het X. Stuk der Stok'-

èolmfche V^erhandelingen , pag, 197 ^
gefprokcn wordt : dóch dit

is my zeer onwaarfcliynlyk.

O ) Syngnathus pinnis Pe(Sl:oralibus Caudxque radiatis , Am
nuUa, Corpore feptemangulato. Syft^ Nat, X. Syngnathtis pc-

ia;;icas. Osbeck lm. zos.,
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Ver het begin van de Rugvin, die taamelyk TV*

lang en verheven was, wie en bruin gemen-

geld , zo wel als die van de Scaarc (*). Hoofd-

(4) Naadhifcb met de Staartvin fpreidende ge-

Jlraald y gsen Borjl- noch Aarsvin het Lyf^r^'^''^-
Pl. XjXX»

kantig. ' 5.

Van deezcQ , die ook uit den Oceaan' af-

komllig was , wordt niets nlcer gemeld , dan

dat men in de Rugvin 30 en in de Staartvin

5 Straalcn geteld heeft. Ik weet niet waaf toe

gevoeglyker te brengen, den Amhonfchen Zee*

Geep van den beroemden Hoogïeeraar Ruysch

(t); die egter niet alleen Borftvinnen, maar

ook een Soort van Doorentjes aan het Lighaam

heeft, gelyk blykt uit onze Afbeelding , daar

van gegeven tot een Voorbeeld der Geftalte vaa

de Naaldviflchen.

(5; Naaldvifcb zonder Staarty, Aars-of Borjl- - v.

vinnen, het Lyf Spilrond. zee-lVdcrl

Deeze is 't , die men in de Ooftzee , zo wel

als in de Bodden-Zee van Sweeden , menigvul-

dig vindt 5 en aldaar genoemd wordt Hafs-Nahl

of

Klein Pz/J, M/iT. IV. p. 27. N. 19. Tab. VI. Fig. i.

(4) Synganthus pinna Cmdx radiata, Pe£loraIibus Aniqiie

nullis, Corpore angulato. Syji, Nut. X.

(1) Thefaurus AniraaL I. Tab. II. üg. 2.

(s) Syngnathus pinnis Caudx Ani Pe<aoralIbusquc nuIHs^

Corpore tereti. S-jfi. Nat. X. Syné^^athus teres
,
pinnis Pedo-

lalibus Caudacque carens. ART. Gen/i. Syn, z.Spec. i. Faun»

Suec, 334.. Gron. Muf, I. N. 2. Acus LiimbricUbrmis feu

bphidion tiimbriciforme. R.AJ. p. 47-

I.DïIL, VULSTUK. Kk 2
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IV. of Hafenabl^ gelyk wy gezien hebben
Afdeel,

fjet zaldie zyn welken de Jongens, aan de Kuft

Hoofd-
Cornwall, by St. Yves, Sea-Adder ^ dac is

STUK, Zee-Adder noemden , zo Willoüghby gecuigt.

Hier mede komt de Griekfche Bynaam , OpM*

dm, grootelyks overeen. Ook vind ik, dac

de eerfte Soort van dit Geflagt, door de Vis-

fchers te Venetië, Biscia^ dat is Adder, gety»

teld wordt.

Deeze heeft het Lyf Spih'ond, zondereen},

ge Schubben , van Kleur uit den groenen vuil

geel, in een fpicfe punt, niet in een Vin uit-

loopende : de Bek is korter dan van de Naald-'

villchen : de vier Kieuwen
, wederzyds , zyn met

een kleine Opening voorzien. Het Lyf is ge-

ringd, byna gelyk dc Aardwormen, zelden dik-

ker dan een Ganzen-Schaft of Schryfpen. De
grootftc langte der genen, die Willoüghby

. gezien hadt, was vyf en een half Duim, heb-

bende deeze maar ééne Vin, en die op de Rug,

van 25 Straalen , en aan de Onderkaak een Te-

pelvormig Knobbeltje.

Arte Dl heeft ''er , in de Ooftzee aan de

Sweedfche Kufl:,van dergelyke dikte , Kleur en

Geftalte gevonden, die langer waren dan agc

/•Duim , hebbende ook maar ééne Vin op de

Rüg, en in dezelve 34 Straalen. Gronoviüs

vondt 'er 4a , in dc Rugvin van zulke Vifchjes

,

éiczo wel in de Noordzee, zegt hy^^ als op

hcz

(*) Hier voor bladzu, 31;^
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het Strand van Katwyk, menigvuldig voorko- IV.

men. Volgens zyn gedagten , was 'er toe te ^^^^^el

betrekken het roode Mesmfchje en de groote Kay^
Hoofd,

man van Valentyn : welk laatfte buitenfpoorig stuk:,

voorkomt. Ook zie ik niet, met wat reden
^

dè^ andere groote Soort van Naald van Arifio^

teles , by Ray , hier toe behooren zou (*) , de-

wyl die zeskantig is van Lyf : noch minder dc

zesde Solenofiomus hy Klew (i), die bovendien

twee Bordvinnen heeft, en uit de Ooftindiëa

afkomftig was^ Want deeze onze Zee-Adder

gelykt, met de Staart niet alleen; maar met het

gehcele Lyf, volkomen naar een Worm.

(6) Naaldvifcb die het Lyf zeskantig beeftp vl

zonder Staart, en Aarsvin.
, BfrtefiSc.

Veeleer zou my de laatftgemelde , van

Klein, fchynen betrekkelyk te zyn tot deeze

Soort ; 't welk iedereen my zal toeftaan. Wanc
deeze heeft Eorftvinnen, gelyk de zyne,van

ai Straalen , en 43 in de Rugvin. Hy ont-

houdt zig in dc Oceaan, miflchicn aan deKus*

ten van Barbarie*

(7) Naaldvifcb zonder Staartvin , bet Lyf ze» vit

venkantig geknobbeld , de Staart vierkantig.

[ (*) ^OQph. Gröft. Fafc. I. p, 4.J. N. 171. Fi^, ^.

(f) Solcnoftomus ex India OrieKtalij^ Corjfore Sexangulari

Jcc. KLEIN Pifc, Miir. IV. p. 25. N. 6. Tab. 4. Tig. 1.

(6) iSyngnarhus pinnis Caudx Anique nullis
, Corporc fcxan-

gwlato. Syft. Nst, X.

(7) Syngnathus pinna Caiidac nulla, Corpore feptemangiila-

1. P«LL, YIII. STVK., Kk 3 toa
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IV. Onder den Grickfchcn naam Hippocampus \y2^
AirVtzL,

ouds een Vifchje bekend, dac men heden-
Li ï

Hoofd- ^^^^^ Equus marinus of Zee-Paard, in 't Franfch

buK. Cbeml marin of Hippocamps , in *t Italiaanfc;:!!

Zeepaardje. Qamllo mcirhio nocmc. De reden van dien naaui

is , dat deszelfs Hoofd eenigermaate naar een

Paardskop zweemt, welke gelykheid door de

kromte van de Nek, en door een Soort van

Vezelen of Haairtjes aan dezelve, diezig,in hec

Jeevend en zwemmend Diertje , al3 de Maanen

yan een Paard vertoonen, nog meer verftrekc

>;vordc : ook zyn 'er kleine Haairtjes op 'c ove-

rige van 'c Lyf. De kleinheid doet 'er ons dep

naam aan geeven van Zeepaardje.

De Heer Kleïis heeft deeze Vifchjes gebrsgt

in de Familie derVifrchcn , die de' Huid hard 5

ruuw en knobbelig hebben , noemende hetzelve

Crayfacwn, die het Lyf omgeboogen heeft

^

als hy gedroogd is, en met inkervingen hoe»

kig : dè Huid Lederagtig en taay ; den Kop

eenigermaate naar een Paardshoofd gelykepde;

(ïcn Bék pypagtig aan 't end gedekzeld (*)^

Onder aan den Buik heeft het twee Spleetjes,

door eön van welken , zegt men , de Vuiligheid

onilaft vyprdt, door het andere het Zaad of de

Kuit : zp dat het dan niet Jongwerpcnde zou zyn

,

ge-

^o, fahercdato 5 Cauda quadrangulata. Syjf, Nat, X. Syngna-

thiis Corpore niiadrangulato
,
pinna Caudac carens. Art. Gen,

!• Syn, I. Hippocampus. Wii-L. p. 175. RAJ. p. 4j. Ole^r.

M^if' ƒ?. T. 2 6'. f. 4. Equiis marinus. BaADL. iV^/ï/rT. 4. f. 3.«

(^j KLEIN Pifc. MIü: IIL p. Z3.
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gelyk de Naaldviffchen- Artedi, zegt hy, iv»

fchryft *er Kicuwendekzelen aan toe ; die Asdeel.

van onderen geflooteji zyn, en wederzyds met
j^^op^

een klein Speldegaatje in de Nek gaapende; stuk.

doch het heeft zulke Dekzelen niet. Kieuwen ^eepa&rdj^

worden 'er , door Willoüghby en Rondele*

Tïüs , t'onregte aan geweigerd ; die Belloniu$

'er, met reden > aan toegefchreeven heeft, me?

open Gaatjes boven de Borflvinnen.

Zyn Ed. geeft drie Verfcheidenheden op vaa

deeze Vifchjes (*), welken de Heer Grojso-

viüs altemaal , zo wel als de groene en geele

Zeepaardjes van Valeistyn , tot deeze Soort

betrekt. Men '^iet pit het gemelde klaar , dat

d€ ongebaardheid geen verfchil maakt, noch

ook de meer of minder kromte van het Lyf^

Wat her getal der inkervingen betreft, waaf

op Artsdi gelet wilde hebben in de JSTaald-

vilTchen ; dit is byfter verfchillende: want Ray

heeft in de Staart alleen, van een kleintje, uk

de Straat Sunda, geteld 35 Naaden , in een

groote maar 25. Te Venetië, evenwel, hadc

Willoüghby 'er een gekreegen , die we! vier-

maal grooter was dan de gewoone , en met ^ul^^

dikke Vezelen gehaaird , dat het die (^oor 't droo*

gen niet ligt verliezen zou, Hy merkt aan, dat de

Staart di^ GefcaUe bctiou(£}t^^ welke men 'er ip

X 't lee*

• (*) « Hippocampus Coftis iiKipIicIbus. ^ Coflarum iwu«

*iclbus incrmibus. y Coftis in Capite & Dorfö fpinofïi,

L Deel. viiz. s^vk. JK k 4
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fV. 't leevendc V^ifchje aan geefc* Om de aardig

Afdeel,
j^^j^ ^^al men dan aan fommigen die kromme?

Hoofd-
^eftalte hebben toegebragt.

STUK. De Boritvinnen ontbrceken in bet Vifchjc

s-w/if^riJ^/V.: van onze Afbeelding; , die naar een gedroogd

Voorwerp van den Plaatfnyder gemaakt is , zo

wel als in de meefle anderen , die ik gezica

heb. In 't Werk van Willoücbby is 'er een
^

welke men zekerlyk naar een lecvend Vifchje

heeft vervaardigd , alzo het de gemelde Ma^-

Ben heeft. Drie gedroogde heb ik , waar van

het eene vyf Duim lang is, het andere op dc

Ribben eenigermaace gedoomd. In die allen

tel ik, zo wel als in dat van onze Afbeelding,

ruim veertig Ribbetjes, en van dezelven der-

tig , of daaromtrent, aan de Staart. AiiTEDt

telde 'er 45 in de Staart alleen , van de Navel

af gerekend, en nog 17 aan het Lyf, en 35

Straalen in de Rugvin , daar men 'er no in een

andere vondc en iS in de Borftvinnen : ook

hadt dit nog een Aarsvinnetje van 4 Straalen,

zo onze Autheur aantekenr.

«cbiuik. ^ Men ontmoet deeze Vifchjes in de Oceaan

,

cn ook in de Middellandfche Zee, als gezegd

is. Overvloedig worden zy op het Zee-Strand

,

te Pozzuoli , beweften Napels, van langte en dikte

als een Vinger gevonden. De Dames hebben 'er

aldaar veel agting voor , inzonderheid de genen

die zelf haare Kinderen zoogen : want men

irerz^kert , dat , door dezelven te ceten,

èct Zog der l^inncn wQrdt vermeerderd



DE NaALDVIS SC HEN. 52Z

() Die ftrydt zeer tegen dc denkbeelden der ly^

Ouden , die dc Zeepaardjes voor Vergiftig hiel- ^^^bzu

den, ten minfte beweerden, dat uit dcrzelver

Buik een verflikkend Venynig Vogt kwam, sTUKf

gelyk jElianüs. Evenwel getuigt die zelfde

Autheur, dat zy uitmuntend zyn om de Beet

van dolle Honden te geneezen. Ten dien einde

werden deeze Vifchjes, gebraden zynde, gege.

ten, en iets daar van , gekneusd of gedampt,

cn gemengd met Honig en Azyn , op de

Wond gelegd. Sommigen willen zelfs, dat 'er

door de Kollen gebruik van gemaakt worde,

om iemand tot Liefde te verwekken^ Dc kaa*

Ie Plekken , op 't Hoofd gekomen door \

uitvallen van het Haair, werden door dc Afch

van dit Diertje , in Reuzel , Pek of Zalf ge-

mengd , daar op te ftrykcn , weder met H^air

gevuld 3 zo DioscoRiDEs getuigt.

UIL H O O F D S T U K.

Befchryving vm 't Geflagt der Zeedraakjes >

die de KlaJJe der ViJJcben bejluiten.

DEn naam van Pegafusy dien Linn^^üs aan Naam.

dit Geflagt gegeven heeft, door vliegend

Paard te verduitfchen, gelyk ik ecrfl; gedaan

had, kwam my naderhand oneigen voor : des

ijk dien veranderde in Zeepaardje, zonder toen

BJLAiNViLLE Travels^
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IV, te denken om dc voorgaande Soort, welke

Afdeel» immers veeleer onder dit Geflagt behoorde

MU* dan onder de Naaldviiïchen. Thans geef ik

STUK. er den tytel aan van Zeedraakje, dien hec

my toefcbynt dat decze Vifchjes in Ooltindic

voeren*

fCcnmeiken. Zy hebben, aan den Kopieën Snoet die te-

rugtrekbaar is, met de Bovenkaak getand , onder

een Degenvormige
j

ftreepswyze, wederzyds

Zaagagcige Bek: de opening der Kieuwen is

voor dc Borftvinnen : de Buikvinnen ftaan aan

den Buik : hec Lyf is , door inkerviogen , in

Geledingen verdeeld en t'eenemaal bekleed met

geenige Plaaten.

Dit laatfte doet 'er , door Grdnovius , thans

den naam aan geeven van CatüphraStus , dat

is t'eenemaal geharnafl: Vifchje. Om die zelfde

reden was deeze Naam /^an dén Harnasman

,

een Soort van Knorhaaneh , gegeven (*). De
vermaarde Hoogleeraar Ri^Ygcif hadt hetzelve

genoemd ,^ ArahQUS , vlkgend Beeiüg en Bultig

Visken , met een Saagh-ivys Snuytjen (|).

Geftaite. < De Geftake, inderdaad, is zeer zonderling,

van dit Ooftindifch Vifchje (i), gelyk blykc

uit onze naauwkeurige Afbeelding, welke ont-

leend is van den Heer Gronoviüs , die 'er een,

by

(*) zie 't voorg. VII. Stuk, bladz. 29?,

' ({) Téef. ^Ammal. I. of Ecrilê Kabinet der Dieren , Tab.

yil. 2, J>.

(i j Pegafus. SyJ}. 'Nat. X. Gen. 159. Mus, Ad', Frld. II. Plsd-

twUis Amboineniïs volans , Oflco-tuberculofus , Proboscide Ier-

rata. GKON. Mhs, I. N. Rui8€H Thcs. Tab, yil. f. 2.
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.4^.#e Duira^n lang, van den Heer J. iv.

'^JooRTBERQ prefenc ontvangen hadc , /t welk A^^'^^^*'

5tyn Ei zeer omftandig belqhryfc. Dc Borft.

vinnen, naamelyk, die zeer groot zyn, geeven - sTuid

*er een Soort van Vlerken aan , volkopien g?-

lykende naar de genen, die men aan de Dran-

ken gewoon is toe te fcbryven. Zy beftaan,

kder, uit lo kromme Beentjes , door een

yiies te famen gevoegd, en mee fcherpe fpitfe

"

punten daar buiten uitfteekende, even .ak .Vq-

gel-klawwen^ üe Buikyinnen zyn zeer d^a

en Vezelagtig. In deeze vondt pnze Lands-

man maar I Beentje, doch in een Yporwefg,

jlat men in Sweeden heeft, zp 'er ^ Beentjes

hl geteld, en 5 in de Rugvin , waar ^u^j^^-

yiüs^ flegts 4 ic vondt. De St^rtvin^ vgfl J '

StraaJen ,
fchynt door zyn EJ. niet gecel i re zy^i.

Ik vind by den meergemelden Heer VV. V4N

PER MifüLEiN, Regent van 't Hniszitten^^uis

alhier en Kapitein v^n d^ Burgery , een der|^-

lyk Vifcbje, dat eenigermaate verfchilt vaji

pnze Afbeelding^ cjoordelangte van de Snoet.,

de platheid van het Lyf en de figuur der Vler-

ken. Jk twyfel niet of h^t zal die Soort zyn

,

waar vap de fleer GRojgrovius thans een ger

droogd Voorwerp ontvangen h^dc , dat ^yp

J^d. zeer omtlandig befchryftj onder den mm
yau Cataphraclus met bet Lyf langwerpig , bree*

der dan boog , den Kop effen; een lange Spatels^

wyze Snoet , die van voeren geknot is. Dcèze

Soort, zegt' hy, is, zo wel al$ 4^ andere, die

I. ©EEL. VULSTUK* ^"^^



524 Beschryving van

IV. van hem genoemd wordt Cataphraftus met het

AfDEEL
j^yj yierkmtigy den Kop van boven knobbelige

fJooFD
korte ruuwe Snoet; geheel gedekt mee Bee-

' STUK. nige Schilden of Plaatjes. De Borftvinnen zya

taamelyk groot en beftaan uit 9 Beentjes , die

insgelyks fpits gepunt zyn. In de Rugvin^

gelyk ook in de Aarsvin, vondt :zyn Ed. 5
Straalen, en m de Buikvinnen, v^^edcrom, ia

ieder maar i (*) Dit zelfde heeft plaats ia

het gemelde Voorwerp, 't welk geelagtigbruia

is , met de Vlerken Afchgraauw, en in de

Staartvin 3 Beentjes heeft. Het komt uit

Ooftindie.

De Viffchen , die onregelmaatige Kieuwea

hebben, gelyk de Hoorn-, Been- en Schild-

vifTchen , de Egel- of PennevilTchen , de

Zeepaardjes en anderen van deezen Rang,

doen ons verbaafd ftaan over de ongemeene

Verfcheidenheid der Schepzelen, en toonen

dat de Zee , in haare boezem , Wonderea

vervat, die ongeloofbaar zouden zyn , indien

men het niet had gezien (t> Dc Zeedraak-

jes > die het laatfte Geflagt uitmaaken , kunnen

ons gevoeglyk doen overftappen tot een an-

dere Afdeeliiig in het Ryk der Dieren, naar

welken zy meer gelyken dan naar Viffchen,

CU hun vliegen maaktze, bovendien, met de

l£h

(*) Zóoph. GriH. Fafc. I. p. lij.

(t) Q?i5, mfividiiTet, PiscGS kabitai« fub Vadst^

Crcdcret i i

Ï,INN-£US, Syfi^ Nat* Ed. Xv;

0
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infekten overeenkomftig , tot welker Befchry- IV.

viDg wy thans overgaan,
^LIlT^
Hoofd-
stuk.

Dit Stuk der Natuurlyke Hiftorie heb ik^

gelyk de voorige Klaflen, nuttig geoordeeld

met een Bladwyzer te befluiteu> die zodanige

Viflchen zelfs , of zwemmende en in 't Water

leevende
^
Schepzelen , welke tot de Zoogende

Dieren (Mammalid) of ook tot de Dieren van

beidcrley Leven (^Amphibia) betrokken zyn ,

uit de voorgaande Afdeelingcn bevat. En , om
minder verwarring te maaken, laat ik thans

een algemeen Regifter van de uitheemfche

Naamen , der Viervoetige en Kruipende Die-

ren, Vogelen en Viflchen, in deeze agt Stuk-

ken der Natuurlyke Hiftorie begreepen, bene»

vens eenige Byvoegzelen, daar op volgen.

ï. DEXL, Yin. B L A



B L A t) W Y Z E R
DER

V I S S C H E
De Lettertjes g, h voor de Getallen, tvyzen het VIL,

en VIII Si UK, de overigen de voorgaande Stuk-

ken, deezer Natuurlyke Hiftorie , 5an.

A.

Aal.

Aal Grondel. g 291
Aal Moer.
Aalpad.
Aalvifch. g. 122
Adelvifch. • b 206
Alft of Alphenaar. ^. 437
Ansjovissen. b. 2,^6

Ansjovis. • 335» 346
Arend Vifch. ƒ473
Arme Hals* g 202
Afterling. *'437

B.

Baardvifch. • k 118
Baarse N.

Bakkeljaauw,
Balans-Vifchó • /•49S'
Barbeelen. • b 72
Barbeel. . ^^.357

Barn of Berm. • 357
Baftcrd Makrel. h.67
Beef - Aal. g.Jii

Beenvisschen. L 466
Behemoth. • c, 406
Berg Forel.- • k 190
Bermtje. • *. 94>35B
Bezaan. • 365
Blaasvifch» •

Blaasbalkvifch.

Biaaiiw-Haay.

Blsazer.

Blanke- Voorn •

Bley.

B]ick, - »

Blind- Aal.

Blindvifch.

Blootkop.

Bloot-Ruggen.
Bokken - Vifch.

Bokkinj^.

Boksdoorn.
Bonet: •

Bonrc Haay*
Bontvifch. «

Bootshaak. <

Boter ~ Vifch.

Both.

Botskop.

Braad vifch.

Braafem. •

Bruinvifeh.

Bylbuik.

C.

^.464.

fsog

421
h. 447
h. 44Ó
g. 106
h. 510
i>.2S5

g. 107

g. 208

/•505
^ 487
^.119

ê' 33^
c 547
b 431
Z?. 441
É^. 54^

350

Chineefch Goudvifchje. b 395
Conger- Aai, . ^. 103
Corrct. . k*6z

D.

Dik • Kop. g. 300,^.593
Dogg®



B' L A D W y Z B R.'

Doktor van de Viffchen.

391
DOLFHYNEN.
Dolphyn» S i

Donderpadde* - ^. 208
Doodkill. AI6 ,400
Doorn - Aal. •

. ƒ486Doorn - Haay,
Doorn - Karper»
Doosvifch. • 476
TJorado. • £. 267
Dorfch. 5'. 167

Draadftraat, h. 125
Draak. ^.158
Draakje. 148, 150
Dr«g- Dolphyn. h. 1 19
Dril-Vifch. -

^. n9
Duifje. . ^.'499

Duifvifch. • /&.489

Duivels - Vifch, • ^.78
Dunflaart. g. 121

E.

EcnlKDorn-Vifch. 423, ƒ537

Egelvisschen. . h 497
Elft. . . ' ip. 339
Efterling, . ^-437
Ezel. .

Forel. • . h.\%%

G.

Geclhaay.
. ƒ526

Gcelvifch. . ^'•432

Geep. • ^.251
Goud -Baars, . ^-397
Goud - Braafem. g, 376
Goud -Forel, . 189
Goud-Salm. . g^2og
l.DEEL. yiil. Stuk,

Goüdvifch. g. 267^380, *,39è
Goveken. . g. 279
Govie. 5.300,^.380
Grnauw-Salm. *.176
Griet. . . g. ^^47.

Groene Schelvlfch, g. 203
Grondels. • g, 279
Groiadel, .

, p6 , 380
Grondeltje» •

'

41 3-

Grynzert. \ h, ^6t-
Gryzcrt,

. ^«419

H.

Haagdis - Vifch. ^. 204
Haaïjen. • j^485
Haairflaart. . ^.121
Haay-Roch. . ƒ.483
Haanvifch, . ƒ.526
Hamburger. • ^.383
Harders. • b, 263
Haringen. • 281
Haring. . ^. 283
Haring - Koning. h, 330
Haring- Steur. » ƒ544
HaRNASMANNEN. . i^.I22
Haniasman. ' . 293
Heilboth. . \ ^,324
Hcrfenpan - Vifch. h, 48

9

^

Hefleling. . b.^.i'j

Hondvifch. , ƒ499
Hoogbek - Salm. . b. 225
Hoogkykcr. , h. 92
Hoogrug-Sahn. i&.220
Hoorndraager. , i'. 445
Hoornvisschen. 45 r

Hoornvifchk
^ . ^.465

Hoozenbek.' , ƒ 53^
Hottentots - Vifch, 3po
Houting.

. ^2i8
Huizenblas- Vifch* j\ 553

Jaköb Evcrtfen. 2^

Jo#



^-L :A-I>^ W Y Z E

Jonas- Haay* •

Jonker- Vifch. . ^4^9
Jood Vifclu • ƒ495
Jéjrdain -Vifch. . g- 445
Juffer - Vifch. . ƒ.527

Jupiter- Vifch. . ^,482

Kaan. • ^*3^o

Kaard - Roch. . ƒ 47^
Kabeijaauwen. . ^164
Kabeljaauw. . ^.183
Karnbek. . 290

Kamvifch. . 5.276
Kapeiiaan. . g 203

Kampers. . ^«354

Kirper. • 3Öo

Karutz. . . ^«384

Katvifch. /505, 507* ^'11 Si

Kazilotten, . ^.501

Keerkring^Vifch. • ^352
Keizer. • ê- HO
Kieuw-Worm. . ƒ449
Kikvorfch Vifch.ƒ 537»^
Kiftkens > Vifch. . ^.477

Klemvifch. . g 258

Klieft. . g 249

Klipvisschen.i . ;g-. 352

K-ipvifcli. 5. 125> 173» 280

370

Klootvifch. . ^.487*499
Knobbelvifch. • c, 4''8

Knorhaanen, . ^.292

Knorhaan. • ^.81

Knyp^Oog. . ^.i99

Koekkoek . Vifch. ^.81,83
472

Köffervifch. . ^-475
Kogelvifch. . ^.489

Kok . Vifch. • 435
Kole. . g 209

Kolf- Oog. . i^*447

Konger. Aal. f-l03« ii9

Konings-Vifcft* *.Ó4

Koning der Viflchen. <?. 543
285

Koning van Afterling. 43^
Koning van Haring. i^ 73
Koning van Ruifch. b, 42's

Koning der Snoeken. ^. 246
Koning van Voorn. b. 422
Konynvifch, . i?. 473
KooRN - Aair Visschen./?.259

Koufebantje. . ^«SH
Kraakbeen VifTchen. ƒ 440
Kraay * Vifch. . g 437
Krampvifch,

. ƒ 453
Kringbuik.

. ir'255
St.Kriftoffcis]. Vifch. ^.317
Kroosvifchje.

, ƒ538
Kruishaay.

4 ƒ495
Krulkwabbe. • ^.222
Kuif-Leeurik. . g 225
Kuikewdicf. . 89
Kwab -Aal. . jJ'236

L.

Labberdaan. ^- 177 » 19a
Lampreijen. • ƒ439
Lederviffchen. . ^468
Lecrvifch. , i?. ï35
Leid • Braafem. ^. 444
Leng. . • ;§".2i4

Lever Braafem. ^.41

1

Leviathan. . ƒ.79
L^'er. . .

Lier van Harwich. g, 147
LIPVISSCHEN. . g*A^6
Lootsmannctje. b- 36
Luipaard. . ^.334

Lump. - • ^-249
Lumpen. • g- 240
Lymvifch. . ƒ.553
Lyfter-Vifch. ^.416,429,430

M.

Maanvifchje. . ^.311
Maan*



BLADWYZElt.
Maanvifch. ^.490
Madammetjes. ^•352
Mag -Aal.

Makrefxén. k 50
Makreel li eiir. ƒ544
Marsbanker. 07»

Maftvifch, , •

Meer - Engel. > ƒ493
Meerminnen- « S, 20

Meir-roreJ. • I Ö7
MeirslangeNi. Z'. 92
MeirvalleNé •

^
^ 99

Mesvifch,

Mesvifciije* ^510
Meune. < g. 282, ^. 393
Modderkruiper. k 97
Moeder der Haringen. ^.339
Moer -Aal. ^ 83
ivioeras DarDcei» /> TOT

Molenaar.
Molenaars -Duim. ^•300
Molenftcen-Vifch, 490
Monnik - Vifch. ƒ 493
M0RM£LAARS- *.448

N

NaaldVIS scHEN. b 509
Naaldvifch. b. 233, 254, 31S
Kcgen-Oog. . ƒ444
ÏJclleling:. . ^.430
Neus - Vifch. , h', 432
Koord - Kaaper. c, 489
Wyl - Baars. . 14
Mylbraafem. • h. 440

O.

Olyphants * Neus. b. 254
Omber - Visschen» g. 437
Opblaazertjc, : ^.480
Oranj-e - Viflchen.^ g» 266
Orf. . ^,424
Oud 'Wyf. . ' g. 424 , 459

^ 'LDeEL. VIII. STUK»

P.

Paaling.

Paard Haay.
Paarde -Staart.

Paaiuv- Vifch,

Pad - Vifch.

Pakhaay. •

Pampus - Vifch.

Paradys • Vifch.
Pelfer. ^

Penvifch,

Pennevifch^

Pieper.

Pietermannen.
Pieternians* Vifch,

St. Pieters - Vifch,

Pilatus - Vifchje.

Pitvifch. ,

Pladys. ,

Platvisschen.
Plooy-Bck. ƒ
Pollack.

Poon.
Pofch , Poft , Pos.

Potshoeft.

Potviifchcm

Prik.

Puit- Aal.

Pyl - Snoek.
Pylftaart.

i 91

^.265

/ 473. 539
/4OI

g' 365
^.280

335
r.48S

• i. 502

g*i56

g'23S
i*i50

f319
557» ^-12$

g' 210
^.84

g. 2gi
r. 502, 505

ƒ444

*. 231

ƒ476

Regenboog^ Vifch.

Rietvoorn.

Rivier Baars.

Rivier. Bi^rbeel.

Rivier Dolphyn,
Riviei" - Forel. ,

Rivier - Govie.

Rivier - Harder.

Rivier - Merel.

Rivier- Paard-

Robben. ;

Li

g' 420

356

*.38r
^.404



BLADWYZER.
ROCHEN.
Rondvifch.
Rood Dreggetjc
Rooman.
Rotvifch.

Ruifchvoorn.

IS.

ƒ 453
g, 173. i&.48o

g' 247
^.388
/•474
b. 425

Salmen. » b* 127
Sa lm. • 128

Salin - Forel. • b, 179
oaiiTiKarper» • *.37Ó
Saiinfteur» < -^•543
San; b ia • Vifch. /•539

:fót 3.30

^^•345
Scharrctong» g' 328
Scheermes - Vifch. g' 270
Schelviich. « ^. 165
SCHELVISCH- DUIVELEN. ^- 146
ocneiviicn - öLeuu
oCHERPSTAARTEN» g. 120
oCUUCl - ollOcK, b' 233
•dChILDVISSCHEN* b.s^é
5ch ipk 1e 111 nier« g-

v)Cnoeina«y« « / 493
ocnol* ^ 331

"Schoen 111 aakcr.

Schophaay. • f 490

sidder • Vifch. ƒ 454
Slangvisschen. g. 242
SMELTr:N. •

" ^ 129

Snebvifch, • ^. 4B6
Snepvifch. . 463
Snipvifch. . 249
Snipvifchjc. b. 465
Snoeken. • i&.230

Snoek* 237
Snoekbaars. • i>. 9

Snottolfen. ^.248
Snot-vïsschen. ^.294
Snyder- Vifch. A. 432
Soldaatcn- Vifch.

Spaan fche Makreel. i. 58
Spaaren. . g, 375
Speerhaay. . ƒ.491
Sperma Ceti- Vifch. ^.526
Spiegel- Karper* è.430
Spicgelviflchen. g, 309
Spiering. . b.199
Spinnekop. , g»iS^
Sprey-Visschen. g 135
Springer. . c, 548
Sprot. , b.3^1
Steenbolk. . g^ 200
Steen - Braafem. g. 386
Steenkarper. i». 383
Steenvifch. « ^•43^
SrEKELSAARSEN. 34
Stekelbüiken. 478
Stern. Hsay. • f. so^
Sterirekykërs. ^-151
Steuren. • ƒ. 540
Stieren - Kop. g. 300
Stokvifch. j-.. 174, tl I

Stompvifch. • /•4'54
Strykyzcrvifch. i. 468

T.

TaBAKSPYP - VISSCHEN. b.226
Ta fel vifch. . 365
Tamboer ~ Vifch.. g- 44 f

Tand -Braafem. ^•397
Tarboth. g' 34S

Thonyn. ^.58
Thym- Forel. b, 126
Tong. g' 327
Tovcrvifch. g'^02
Tover Kalkoen - Vifch. h, 40
Triangel. i».474

Trih'och. ^ /•454
Trommelvifch. h. 490
Trompetter. ^^.228

Trompctvifcli. b. 4Ó4
Tuimelaar. •

Tuimclvifchj^» *.437



B L A D W Y % % R.

Vaar- Aal. .. g*^0\
Varkens - Vifch. ^-4^8
Viesvifch. . ^.417
Vinger - Visscken. h. 276
Vinvifch. • ^'477
Vifcbjaager, • 490
Vleet. . ƒ 462
Vliegende Baars. h.^^i

Vliegende Poon* 89
Vliegende Vifch, M'^
Vliegende Visschen. b.270
Vlinder - Vifch. ^.228
Voorjaars - Haring. i. 294
Voorn. . 420
Vüsvifch. . ^-235
Vyf ^ Oog. . 247
Vyfvinger - Vifch. 273

Wj

Waaijervifch. . b. 455
Vv'alrus. • ^.7
Walvisschen. c. 441
Wal vifch -'Haring. ^.285

Wezeltje. . ^.221

Winden of Windvoorn. 423
Wittertje. . ^.4*5
Witvifch.r.f03^.2i2^ 213,41'i

Wjting. • ^. 206

Z,

Zaagvifch.

Zabelvifch.

Zand- Aal.

Zandkruiper.

Zandworm.
Zee- Aal.

Zee- Aap.
Zee- Adder.
Zee - Arend.
Zee-Baars.

ƒ521
c. 550

# 133

g. 104

ƒ502
^.515
/•473

^. 201, Io

Zejedraak. ^ . '.^/"ïT^

ZEEDRi^AKJES.
Zeg-Duif- . h:\%i

Zee. Egel. . 499
Zee - Engel. • ƒ 493
Zee-Flefch. . ^-489
Zee Geep. . b.S^o

Zekhaanen. . 77
Zeehaas. g 249>'^«4^^

Zee -Hond. b. 14»/- 499
Zee ïonkercje. g 420
Zee kalf. • ^- ^5

Zeekatje. • ^'•473

Zee . Koe. • a. 462
Zce-Lecurik. ^^225

Zee -Luis. ,

Zee - Makreel. h, 70
Zee . Merel. . g^ 435
Zee Muizen. 45^

Zee -Naald. 251,509
Zee -Paard. f.404» 499
Zeepaardje. »

Zee -Puitaal. g^ 220

Zee^Pyl. • ^^-544

Zee Rot. • ^526
Zee - ScoRPioENEN. g* 302

Zee - Serpent. g^ 87
Zee- Slang, • ^.89
Zee-Slek. ^.245-, 255
Zee -Snoek.' ' 4. 12,^'. 21a

Zee- Stekelbaar*. ^-43

Z^e- Uil. •

. ^.249
Zee - Varken. "

c. 540 ,ƒ490

I. Deel. Vlil. Stui^.

Zee- Vos.

Zee - WoLVEi:/.

Zee -Zeelt.

Zee-Zvvyn.
Zeelt.

Zilvervifch,

ƒ 502
^•124

5. 424 » 435

^. 122 2dl

Zilverviichje. ^^.25-7,^. 3i<^»

/'.39<S

Zomer- Haruig. è.29j

LI a Zon-



B L A D W Y Z E R.

Zonnevifch. g.3i3i^'48i, Zwaardvisschen. ^.140
*.49o Zwaluw. . h.Só

Zoute - Vifch. ff- ^73 Zwynvifch* • ^.456
ZUIGERVISSCHEN# ^57 l

De Plaaten moeten dus ingevoegd worden

:

Plaat LXIIL tegen over Bladz. 19

. . . LXIV. 93

, . LXV. — . 229

. . . Lxvi. 2n

. . . LXVII. 379
. . . LXVIIL 453
, • LXIX» — 461

• . . LXX. ' 497

/

ALGE.



ALGEMEEN
REGISTER

DER
UITHEEMSCHE NAAMEN.

VAN DE
Viervoetige en Kruipende Dieren, Vooelen

en VisscHEjst, in dit Vv^'erk vervat.

De Lettertjes , die voor de Getallen ftaan , onderfchei-

den genoegzaam de 'gemelde Dieren , naar dat zy in de
Afdeeling der Zoogende (^Mammalia) en dus in de drie

cerfte Scukken (a, by c^y in die der Vogelen (d^ e)y in

die der Jmphibia (ƒ) of in die der Viffchen (g, b) be-

hooren.

A.
A.

i-SchacL

Aalftn.
Aaiikiar^NioU

yJbana.

Abborre.

Ablette.

y^boador»

Aborn.

Abramus.
Abucatuja.

^cantbias {Galeus.^

Acanthion.

Acara,

Acarauna*

Acbar.

Accipenfer.

Accipiter*

Accipitres.

Acbelös.

J.r.EEL. VULSTUK-

d. 220
d. 320
h. 87
b.329

h. 4
h-437
h. 271

h.44t

§•311
f.486

492
b.288

g- 399
g. 360
b.478
f-544

d.177
d, 149
f. 186

ACIPENSER. f.540
Ackerhoms» e. 259
Acontfa^ f. 407
Acontias. f'S?!^ 394
Acototloquicbitl c. 496
Acredula. e. 468
Acucella. h. 251
Actis Arijlotelis. 510

Lumbriciformis. h/;i$
Marics. h.513
Maxima. h. 235
Vulgam. h.251

Acuti. '
" h. 408

Addacen. c. 2otS

Adebar. " 193
Adelfifcb, 2Qt5

Aden. ' e. 63
Adil. b* 93
Adltr.

. d. 124
Adonay Adella» f. 550
Adonis. h, 271
Aeber. ' b. 249

LI3 Aed.



ALGEMEEN
/iidder Fügl. e. 40
Aédoon c. 565
Mglefinus , Mgrefinus, g. 166
Mgocepbala, 255

-^fe» c. 40
Aelmutter.. ^^3^

Jeipuddt-- Aelpute^ Aelputt.

g.2l8, 236
Aelquappe. g. 036
Acnta. e. 59
-^^J /iï. c. 573
JEfalon. d. 166
^f/irib Heiinlin. e. 282
Mfculapii Coluber.. f. 38 3
Aesping'. f*b62
Aetbiops. 366
y^W^. d*i24

P/jaV* f. 473
Afdelles. . g. 420

^if^. a.351
Afterbafe j Afterbafen,

Afterkanin. b. 408
, ^§720 , Agneau^ AgntU

lo» , . c. 220
Agouus. h. 342
^gn'iS. a 487
jigïotto. 104
Aguila. d. 124
AhcBtuUa. f. 374 , 407
v^ibi. . g. 92
Ablkujfa. g. 218
Abltita^ e. 599

c. 142, 213
y^f» • « a.480

d. 96
AiaL • . c. 60
Aiatogïu b. 284

c. 60
Aiëtos, . d,i24
Aigagros. . c.iSi
^^g/^. d 124
AigO'kepbalos. e.231
Aigulte. \ e.179

AiguiUe. , h.25i
Jff ikZ(?r^ h. 251, 510

Aijalab. . c. 60

^i/. . c. 219
AirOU ^ Angbirou^ c. 201
Aix Agrios, c. i8t.

Ajaja, Aijaija. e. 171
AjurU'Apara. d 250

Ca^mgfl, d.250
Akantbis. e. 539 , 549
Alikoo. . C-176
Alaipg. , . e.518
^tót. . h. 393
ALAUDA. e.460

crifiata Piscis, g. 225
no7Z crifiata P. g* 233

Alaufa. h. 339
Albacores. • h. 63
Albardeola. . e. 170
Albatrofs. e. 92, 99
Alberti. • d. 426
Albicilla^ Avis. d* 141

PuOT. h,4i6
Albicula. . h.4i6

, Albelen. h. 206 ,213,

437
Albula. 213, 222

coeruka» h, 206
nobilis. h. 2c6

Alboro. . g*389
Alburnus. h«393j 437

yi/ca. impennis. e. 84
4lcatraz. c. 105

Ov/if^t d, 283
^/cf. . c 40, 41
ALCEDO. d. 39S
-^/c^i". • c» 40
Alcbata. . c. 412
Alcijon. d*399, 404
AUbreme. . f. i44

Alccula. h.282



/

R E G I S T E K.

Jkktoor 5 ^Itktoris. 349
Met. h. 270, 393
yJlgazel. c. 202. 214
Jlka , Jlk. e. 8

1

j^lkdjis. b 150
e. 89

jilkgator. f,78, 86
yHocbareUo. d. 194
Jlodetta^ Alodola. e. 460
Alopex. b, 86 5 92
y^/o/^ , h. 339
Alouette. e. 400

Bois. e. 4Ö5
É?f BuiJJon. c. 466
^5 Chcmp. c.466
Hupée. e. 467

Prex. €,464
Jllphestes. 436
-/^/p rap. d3ii 3 422
Alraupe. g. 218
yÜropa. g. 218

h. 339
Jltavela. ^-415
Altrap. ^-311
Jluco. d. 196
jilvin. h. 386

Amandam^ Amadavad.
e. 541, 54^^'

Amazone. id. ^63
Atneira. • f. 1 24
Amia. h. 69
Amida. c.28

AMMODTTES. g.129
Ammodyxes. f- 335 5 33^
Ammon, c. 217
Amore giiacu. g. 2§i

Ampeliu d. 214 , ^23 , 333
AMPHIBIA, f. I

AMPHISBJENA. f. 4^9
Amphisbana (Serpens) f. 424,

4^9
i^mpibi Sf/m. h. 507
LDEEL. VIM. STUK,

492

c. 63
e. 105
d. 309
g. 124
e, 12
e. 85

e. 297

e. ^2
e. 40
e. 70
e.5S

Am/el.

Anableps.

Anade.

Ancetbettis.

Ampha.
ANARHICHAS.
ANAS.
Anas AvEtica.

Campefiris.

daugida.

. domejiica»

Farnenfis^

juligiila.

Jvjca.

hijirionica, e. 59
fiellatus.^ e. 79
firepera* e.48

Anataria, d. 170
Anatre , Anitray Ancka, e. 63
Andera Guacu. 413
Ane. c.386
Am. d4 290
Aftgala " Dian^ ó, 43a
Ange. f.493
Angel, ^*^3^
Angelfisb^ f»493
Anguella» h. 259
Angues, f*5^7
Anguillaj Anguille» g.92
Anguille d*Arene. g. 1^9

de Haye^ f. 379
ANGUIS. f.415
Anguis. . f. 383
Anguficula^ K 251
Anolis. f*i23
Anojtomiis* h. 225
yf7?/er. e*27

BaJJamis. c. lar
Canadenfis. 36
Cygnoides. e, 03
Ueljingiciis» e, 35

c d2o
Antaceus. 5 4

JLl



ALGEMEEN
Ant-Bear.

Antlea
Antbelope.

Antbias.

Antbus.

Antilope,

Aoker Hoena.

Aouarou.

Aouare.

Apachycoatl.

Ape. 0

Apeca Apoa.

Apella.

Aper^

Aperea.

Apbya. g. 286,

Apbya(Cyprinusy

jlpiafler.

jlpocryptes.

Apricarius.

Apron.
Apua.
Apu(Z.

Aquila»

Aquilone. P.

Valeria^

Ara.
Ara.
Aracari.

Aramaca.
Aranea,

Araneo* •

Araneus.

Araneus Piscis» g,i

Arapapa.

Araracanga^

Ararauna.

Arbacb.

Arhero.

Arcafe.

ArStick'Bird. e.

Arcuata avis^

a. 480 \ Ardea Porpbyri9.

g. 410 Stellaris.

c. 198 Ardearius.

g. 410 Arenaria.

e 51T Aren^a.

C.198 ARGENTINA
€413 Argentina.

e. 174 Argus^ f. 12::

323 Ariavan.
f. 4u Ariecb.

a«35i Aries.

44 Ariete.

367 Aringa.
g-3i7 Arktomys^
b. 408 Arktos.

h.!;47 Armadillo,

Arnebet.

Aroazes.

Arquata,

ArraJJade^

Arrête JSef.

Arzilla.

Afad.
Asbecha.

Afch, Aejcby Efcb.

Afcbe.

Afellus^

C.218

347
h.413
óp 409
g. 281
c. 259
h. II

g, 28(5

h. 347
•

d. 124
f. 473
d*i27
d. 436
d. 226
d. 280
g-35i

g. 158
h.i2

b. 312

e. 172
d.236
d. 237
c. 443
§389
C. 221

Ï50153
€'.221

longus,

lujcus.

major^

minor,

mollis,

niger.

viridis.

Afilusp

Afinus.

Afio.

Aliones,

Askalobotes.

Afna^ jifna^ Afno,

Afp.
Afpalao;,

^^177 ]ASpér Fifciculus^

d. ^57
e. 244
h. 282
h. 256
h. 249

324^4^5
, b.97

b-97

219, 221 9

c. 220
h.a82
b, 460
b, 2 1 *^

77,282
b 370

c 221

f.144

f. 469
b. 97

c. 333

h.432
g'i65

g. 214

g.aii

g. 166

g. 200

g. 209

g 204
c. 589
c. 385
d* 191

d. 132
f^T74
c.386
h. 435

h.ia



REGISTER.
Afpredo. h.29,105,107,113

AJpide del Corno. f. 335
Jfpis. f-365

Jfpic. f.336>3ö2,364

AJe c. 386

Afterias.d i76,e.2ii,f.47ö

Ajlorej /ijiuu d- 176

Ajlurnellato. ^ e.438

Atagen. c«iii

Ataleph. a. 4^3
ATHERINA. h.259

Atinga, Atringa. h.49B

Atingacu Camuai, d. 364
Atlekeha. e. 434
^rojoï/. e. 105, 554
Atricapilla. e.580

Attagen. c. 407, 4^1

yfMife. . e.8i

>4wröf. d. 107, ïio

AurantiuSy Pi/cis. g.270

flimatilis. h. 29

Auratiis. g. 270
Auricoma Mexicana. d. 442
Auriol. h.51

Aurmttis. .

e, 539
Auroche. c. 277
Aunor-Parkiet. d. 259
^z/fowr. d. 176

Jutruche. e. 300
Aver-Ochs. c 277

Anjeftrusz. e. 300
Diomedéa^ e, 98
nivalis. e. 518
T^iimidica. e. 336
polyglotta. c. 489
pugnax. ^« 238
r^r^^5 bijiarda, e. 28^
Tropicorum. e.128

Tyïoef. d. 443
vivhwa. 1 7 ^

J^oUoio. ^ d,9(J

j. DEEL. VUL Stuk.

Avofetta.

Avoijne.

Awer-Hahn.
Ayotocbtlu

Azio,

AztatL

c. 263
f.426
e. 392
b. 282.
f. 487
e.213

Baba.
Baboon.

Babouin.

Babyroujja^

I

Bach'Amfel.

\ Bachfifch.

I

Backreu.

]
Badgeu

\
Baer.

I

I

-^^i^grf* h.

e 104
a.357
a. 357
b. 275
e. 479
h.385
h.182
b.228
b. 213
c 30Ö

112, 117, 118
h. 116
c. 333
c. 269

e. 104, 212
! Balma , Balaina c. 441 , 477
)

rojlrata. c. 486
j
Balakzek c. 20 r
Balana. h. 265
Balance fisb. f. 495
Bald'Biizzard. d. 170

C6(?t. e. 272
Baleinon. c» 443
Bali CaJJio. d. 311

Salan^BoekiU f. 338.
BALISTES. h.45r
Balifies Jive Guaperua. f. 538
Ballarina.

Ballerus.

Ballottula.

Baltimore-Bird,

P.angoU

Banjabbow.
Bank'Martin.

Banftickle.

BaraneL
LI 5

c. 573
h.44(5

b. 207,
d. 335

276
c. 487
e. 610

35
e, 232
Bar*



ALGEMEEN
Barbe, Barbk^ Barbel h. 357
BarbeL
Barbillons. h.358
{iarbleauy Barbeau, Barbio.

« h.357
Barbotha. g.2i8
Barhotta. f-553

Barbout. g.218
BarbiL d.35+
Barbus^ Pi/cis. h.356
Bardato. b.277
Barg. b. 249
Bargach. e.2oi

Bargz. e.217, 231

Baris. 3*341 3 34^ ^ 347
Barn. h. 44 I

Barracol. f.4ö9

Bars. h.4

Bw-tamUe. e.415

Bafiliscus. f. 165

Baskak. e. 14

Bajf. h.441
Bajjeu b.3S

Bajlango , Bajionago. f. 476
Bat. a. 404
Batis ^ Batos. f.463. 465
Batrachos, f. 242

halios. f.531

BatrachuSy Piscis.

b. 107,110
Baudroi. f-53i

Bamn-falch 159
Baum hacker , Batm becker.

d.424, 374
Kletterlin. d.424

Bavofa (Piscis).

Bavofa QRaja). f.466

Bazant. e*382

Beal. c. 398
Bear. b. 212

Beaver. b.410

Bebe. c*63

BecadelL ^ «•^33

I

Becajje. e. 226
Ukccafigo* e.572
Beccaroveglia. 169
Beccajfey BeccaJJa. e. 2 1

6

h.2i8

j

BeccaJJeauy BeccaJJine. e. 217

I
• 232, 236

! . 248
! jB^c de Cire. e, 509
1 d'Oye. c.543
I

Cifeaux. e. 1 59

^ Becfigue. e. 573
\
Beo bet. h.238
Becqmfigo. d. 332
Beëlzebul. **353
Bebemotb. at. 419, c. 406
Bei.ker^ h,98
i^i'/^ay, c. 232
iiök/b , Belcbinen^ e. 270
Belennos , hetennus. g. 229
Belette. b. 207
i9^/fe/\ c 220
Belonee. h. 251
BELLUJE. c.332
Bembe, €«427
Bengali. c 552

potntillê. e. 541
Benloja. h. 437
i)^r6>, e. 584
Berg^Ander. c. 14
Berg'DoeL d.3ir
Berg-Endten. 24
Bergerfisk. g. 174
Berggeronette. c. 575
Berg-Sijk. h. 207
£erg Tz^/. d. 311
Bernacbey Bernacle. e*38
Pernicla. t. 38
Berjicb. h.4
Bertonneau. g. 348
Bertrand. ^-352
Beshanu 165



REGISTER.
Befoartictis. c. 134
Bejtice. b.248
Beurting, .

h. 180

Bemro ^ Bever0^ b»4io
Bezola. b. 206

Bib. g. 199
£/Z?er. b.41©

Biceps (^Serpens) f. 430^433^
435

Biche. c. 60
ifzVibe Bois^ c. 150
Bicho vergonhofo. 496,499
Bichon. h. 38
Biévre^ b.410

£2/. c.305
c. 406

Bihoreau^ e« 200

Billards. g.210
Bill-CocL e.281

jE?zoem. b. 212

j?fp^j (Angiiisy f-4W
Birck'Heber. d. 330
Birckilgen. e, 6

1

Birck'Habn , BirchHhm.
e.398

£wm. h*5ió

Bifemreecb ^ Bifemtbier. c. 50

£2/^^. e.448

Bifon^Bifoon^ c.269^324^3^^

^ï/Jbr.. c. 305
Bitarde. e. 261

Bittern^ Bittoiir. e.211

Bivaro. b.410
Bivora. f. 3^7
jBfx/mg. g. 384
Björka^Björkna^ Björk.h.^^S

Black or blew Gaulding.

c.209

^frt/. e. 492
Cap. e. 580
j^^è. h. 109

Game. e. 398
Oz(/?^* c,492

BlacktaiU 04
Blaireaa. b* 228
Blake. h. 447
Hlandcq. h. 265
Blande. f. 144
Blanklacbs. .h4i3o
^/aoi" - klacka. . €. 270
j]lmjoling. 206
pjaraf. b.93
jglawineifs. .

e. 596
Blawvogel. c. 496

, //tel , 5/5/^. h. 437
BLENNIUS. g.224
Blemius. g. 229 ? 230, 233
Bkmos^ Blenms. g.229
Blerelluu b. 228
Bles aand^ Bkjfmg, c. 270
iJ/m Z?/r^* c. 583

Sö^r^. £• 509
Titmoitfe. e. 596

, Biickling. h. 447
h. 437

Blikta. h. 214.

Blinds. g. 1 99
Blindfchleicb , Blindwurm.

f,426
Blongios. e, 179, 210

^^ïy. 316
- Hanffiing. c. 551

Blutfinch. ^,503
iS0y4, ^a^; f.315
£oar. b. 248
Bobak, b. 462
Bocca in Capo. g«i53
^'öc^. C.157
Pocquet. K 238

c. 268
i'ogö» g. 393
Boicininga. f. 290, 313
Lciconininga. f. 293
Boiguacüy Boigiacu, f. 321,

• 395 > 415



ALGEMEEN
Bdguatrara, f.407
Boiquacu. f* 415
Boitiapo. f. 395
Bojobi. f.318
Bolcb. g. 170
Bombos. f.78

Bonafa. e.411

Bonafosy Bonafus. c. 2695

Bondrée.

Bonefishes,

Bomt y Bonite.

324, 329
d. 160, 174

h.448

jBo0&3^. e. 124^ 125, 127
Boo onk.

Boöps.

Bora,

Bordeliére.

Borfuk.

BOS,
Bos ^ Piscis.

Boscar^ Bojcbas,

EoJJe.

Botargo,

Bottatrijja.

Botaurus.

BotereU ^otUrol.

Bottlenofe. ^

BottOf Botte.

Boubalos.

B0liL\

BoiicEjlain.

Boudier.

Boiigtfallick.

Boulerot.

Boimce,

Bouquetin.

Bous.

Bous Tholattios.

Bout de Pettm.

Boimllon.

BomreuiL e.

noir.

Boves.

Box.

Brachfogel. e,2a3, 260
Bradtfiscb. h dQr
BRADTPÜS. a.479
Brama.

^ h* 44

1

Brambling^ *

e. 5055
Brame de Mer.

g.'s??
Branchioftegi {Pisces),^g. 68
Ërand-Endte. e. 55

Eule. d. 204
Gofe. e.39
Hirfch. c. 85

Brandt mei/s. e. 593
BraJJem, Brax. h,44i
Braxenpankay Braxenfiicka.

• . h.447
5r^/377z, Breme. h.441
5r^kV. c. 210
Bredling. 1^,348
firm/m^, h. 335
breitele. h. 447
Breitling.

BreitJcbndbeL e. 47
Brenta. ^'39
Bresme de Mer, g. 27

1

Brierfinch. 535
Brocbet. h. 23-7

Carréau. h. 238
f
Brocbeton. h. 238
Sroc^* b. 228
Brom-Habn. e. 398
Brommer^ d. 446
Broncbini. h. 12
Bronco* g» 103
Brook'OuzelL e. 281
Bniant. e. 511 , 517
Brucco, Brucbo* f. 47<5
Bruijan. e. 511
Brmnacke^ 54
Brusbane^ 0.238
BRUTJ. 480
Bnmskop. c. 540
Bubalus. c.305, 327

d. 183



REGISTER.
iubo Oculaurus. d. 194
Bubbola. d. 414
-Bupco, d. 354
JBUCEROS, d.282
Buch 127, 156
Biicktborn^ g. 208

Budd. h.414
Budia. g.4i6

Buei]. c 269

Buferula. d. 216

Buffelus. c. 327

5ïi/o. f. 194
Buglöjjus. g. 524 5 34^
Bulcard. 233

£2///. c,269
ibefli. g*300

'

fÏ72cZ?. 503
Trout. h. 180

g- 427
Eunch.

JSwwcfe. e. 212

Bundter Reger^ e. 200

Bunt' Specht. d. 390
S/or% h.433

Bunting. e. 520

Buntzing. b, 200

JSzio £o*i;u Marino;
^
b* 2

Buphagus. 478
^z^r^'. h. 267
Burrow Duch e«24

BursbulL g, 294
Bufan. c. 156
i;z/y^rr/ r/e Marais. d. 175

of 5M/flr^. d* 160
£usZ'Jhrn,Hard Hen.d. 160
Butcber-Eird. d. 168, 212

Buteo Apivorus. d. 161

JSz/^eo , JSi/ïfo. d. 16O3 e. 211

Jwïor, Butorius^ c*2ii

Biitskopf. c.547

g. 348
Eutterfiscb. g. 2^
Butterfly- Fiscb. g. 229

i.deel. vulstuk, i

EutZ'Hart. d. 160
-Bmx. c. 15Ö, d. 160
Buzzard. d. 160
J^y^^., d.183

C

Caballus^

Cabbagi.

Cabiai.

Cabionara.

a*366
c.334

0,415
c.422
c.422

Cö^tm, Cabrito, c. 156, 159
Cabrolle. h. 69
Cabron^ c, 1 50
Cabronzillo. e. 14S
Cabujjet j Cdbuzzo^ e. 141
Cacaloth d.3oa
Cacalotototl, (j^ 290
Cflcao • d. 308
Cacatoeba. .409
Cacatoeba Capitano. h.474
Cacatua. d. 255
Cacatu(R. d* 226
CachalotSm ^02
Cacborro de Matto. b.32r
CackerelL 2 Q8ii
CMCILIA. f^gj
CcBcüia mlgaris^ f, 426
CcEci/f^ (^Serpens^.f. 417,423,

430
C^///^. c.422, 420
Caguacu. 135
Ca^ró. a. 364
Calandra, e, 470
Calandrino^ e. 464
Cö^/flo. d.282
Calendula. c^jSS
Cö^^/. c. 60
Caïlarias* g. 155
Callicbtbys. ^r. 1 28 ^ 1 20
CALLlÖNTMUS.g. 140^

^53^ 155
Calloryncbiis» f, 5215



,i G E M E E N
Callyodon. g.409
Calpetra. e.169
Cambaija, b. 408
Camel, Camelo. Camello. c. 1

1

Camelo Pardalis.

CJMELUS. c.9
Camekis.

Campana Cokimba»

Camiaa. c. ibi

Canadella.

Canard. e. Ó3
Franc, e*44
Musqué* e. 44
Srffleur. e*54

Canarierijis Avis. e. 545
Cancrojagus. i 7a, 207
Cane. b.34

Avis. e.63

Caniar. e. 149
Canicida Ariftotelis. f.505

Saxatilis* f.SC8
CJNIS. b.33

Canis Carcbarias*ï- 510, 514
Galeus. f.498

Canne petiére. c. 297
Varola» e. 570

Canofa. f. 499
Cantharus Piscis. g, 393
Caouanne Tiirtle. 3

1

Capella Avis. e.240

coelejlis. e. 232
Capellan, g. 203
C^_p^r. c. 156

Mambrims^, c.266

Cüpidoglio, c. 552
CapitatuSy Piscis* g. 3oo

h. 270
cxndeus. h*43i

Flimatilis. h. 393
rtó&er. h. 425

i7zeo;rö. C.70, 580

rofjo. ' e. 54
Capowd Piscis. ^

8ö

Cappouy CapoHf Chapon^

^- 349 5 3Öb

C<2pm ^'üfi, 240
Angolenfis. c. i6ó
Mambrica. , 216
Montés. c. 181

Caprea. c. 142, 182
Capreolus. C142, i8a
Capri'Cerva. c. 207
Capricornus. c. 176
C/IPRIMULGUS. e.6i4
Capriölo. c. 143

Mufco. c*30
CaprisciLS. h,452, 458
C^i^wi*. 349

marina. e. 607
Capybara. c.422
Caquantototl. d. 224
Carailo. h. 5

1

Carapo. g. 108
CaraJJius. h. 383
C^rio aquaticiis. e. 115
Carcharias Canis^ f. 5 lo, 5 14
Cardaire. f, 466
Cardello. c, 539
Cardinalis* 6*504, 525
Carduelis. ,

'

539
Americana. t. 543

Cö!rtf?5 Caretta. f. 33
Carigiieija. h. 322
Carigiieibeju. 169
Caripira, e.iii
Carlsfogel. e.583
Carnero. c. 220
Cötro/^ c. 22I
Carolina- Wloiting. h. 383
Carougs. d. 33S'337^34i
Cörp, C^3rp^, h.360
Carpentero , Carpenteros.

277, 376, 377
Carpio^ Carpione. h. 180,360
CarreleU g. 341
Carrion^Crow^ d. 3 1

3



REGISTER.
Caryocata£tes. d. 083 ,317
Qiryjiion. g. 162
Cifcavela. f . 290
Cajchive^ h.450
Cajoar ^ Casfowary^ Cojjaj

war. ^.310
CüJJe-Noix, ^.317
Caffique. d. 335
^ajtagneux* e. 140
allagnoU. g. 395
CANTOR. b. 409
Cajuarius , Cafearius. e. 310

^'afuely Gafuel. c.310
^atara£tesy C ataroBa. e. 1 3 2,

148
Catapbra£liés. b.277

Pw/x. g.'293,

. 7 8, 522
Americanus.

h. 121

Catfisb. f*5055 h 112
Catharet, b* 2co

C^fo- 'Pardus^ b» 1 24
Simius. a»40i

CflW^^ a. 399
Ca^z//. b. 95, X27

CatuSy Felis. 127
Catulus^ f. 505 , 506 , 508
Caudiverbera. f . 96
Cauterius^ c.334
Cavalier Pigtons. e.442
Cavallo. c. 334

PzmV. h.51
marino. h. 518

Cfl*i;m* b. 408, 4-46

Cobaya. b.407 >439
Cavky. c. 160

Cavretto. c, 156
Cavriölo^

Oi3^. 3^0
Cayman. i". 78
O/a/a. h. 264

^ ©EEL. VUL STÜIH

j
Cekrinus.

I
Ctnchramiis.

i Cmcbrias.

h.333
e. 520

f-336, 394
i
Cencbris, d. 163.1; 324
Cencoatl (Anguis de) f.^i$

\ Cencontlatöllh 6,427^ 489
1' Centrim. f. 490
Centrifms h. 49 , 464
CENTRISCUS. K506
C epbalo.

j
Cepbalus^

l
^ epbiis^

I
Cerajtes.

Ceratodon.

393
a. 362
h.342

f.337, 420
c. 425

Cercedida^ Cercelle. e. 58
Cercopitbecus^ 8,352, 35Ö
C^r/. c 60
( emicalo. d. 163
Crr/m^. h. 28

fluviatilis. h. 29
C<?rm. g. 384
CERTHIA. d. 4- 4, 426
Certbius Arijlotdis. d*426
Ori;^. c. 60
CERVÜS. c.35
Cenm.

, c*6o
Cejtreus. 442 , h. 264,270

mirabilis. c. 96
palmatus. c. 96

Cetacea. c.423, 44

1

CETM. c.423
C^^wi. c-44*?9 501
CHJETODON.
CbcBt&don. g.

Cbaffink.

Cbalcide's.

(balcu,

Cbalidris.

niger*

Cbalkeus.

Cbamar.

Cbamaris.

g. 138 , 3iO
e. 535

f. 185, h, 282
h. 282
e. 5Ö7
C.251

g 313
c.385
e. 596



ALGEMEEN
Chameau.

ChameL
ChamcBleon.

Cbamois.

Champaniz^

Champfe.

Channa,

Cbannadella.

Chanteur, Cbantre.

Chaos.

Characes.

Characini.

C. II

g. 263
£131

344

g.411 3 41a

c.589
b. 14a

h, (221

h. 220 i

CHARJDRlUS.e.2Sz,254 \

Charax> ^^«384

Charbomiére. e. 593
Cbardonneret^ e. 539
Cbarlot^ as i

Cbarms. h 15
Charmutb. 108
Cbarra. h. 191

Cbafida. e. 193
Cbaftr, 24*8

Chat, Cat. b, 127
Chat Cervier. b. 142
Chatba. e. 104
CbatbuanU d. 1 83 3 204
Cbattering" Crow. d. 308
Cbauve-Souris.

Chayquarona*

Cbeen.

Cbeiloon^

Cbelidoon^

Chelóné.

Cbenalopex.

Cberopotamus.

Cbeval.

hongri^

marin^

Cbevalier.

Si. 404

e.28
h. 270
e. 602
£ 12

e. 24
C. 112

C.534
c- 334
h*5i8

e. 220,2^9
de Bengale^ e.284

cendre. c.251

Cbevaliers. £-231

Cbeveche.

Cbevem.
C bevin,

C ibw^.
C bevreiUé

^ bemidh
Cbrevrotain. c.

des Indes

Cbewing'Fisb.

Cbichiëtti.

Cbicbiltotolb.

C bicken i Chieh
^bieïu

coucbant.

d'Egypte.

de Maltbe^

de Mer.
Chihu.

Cbilcanauthlu

Chilornita^

CHIMJERA.
China.

Chin Tcbien-kbi,

Chincbe^

Chipeau.

Chirino.

Chirurgien,

Chlorem^

Cbloris.

Indicus^

Cblorofaiua,

Cboiros.

Choldo.

Cboled.

Cbonüh
Cbondrakantboi.

Chondropterygii.

Cboucas.

Cbouette.

Blancbe.

Cbromis.

ChrofcieL

Chryjaïm,

208
h*433
h. 393
c. IJÓ
c. 156
C.I42

29,195
C.197

g. 434
d^ 209
e* 600
e*349
b.34
b*38
K39
b.38
f.498
e. 151
e. 60
216

e.28
c-335
b. 156
e,48

d. 194
e. 276
d. 33^
e. 511
e. 544
f. 127
K24S
b. 207
b.207
b 465
f. 440
Ê440
d. 309
d. 194

198

g. 395
279

Cbry-



R E G I STER.
Cbryfomitris,

Cbryfopbrys.

Cbryfojieuros^

Cbub.
*

Churah.

Churcb' OwL
Ciagula.

Ciambetta.

Cicinllus.

Ciconh.

e. 539

g 395
n 393
d. 2i 3

d. 309

e. 193
Cig'io ^ Cinoj Cifne, 0,14
Ligogne brunè* e. 199
Cinadus. g. 436
C272C/Z^I* 245, 248
Cinnana^ Cinnaria. e. £4
Circia.

. e. 61
Circus d. 1Ó2
Citeliuu b 46Ó
Litbarus. g»34ï
Cünnella. e. 5/^8

Lüula. 8*313
Civetta. b. 159
Claüg'es ^ Clakgofe, e.38

Clangida, g* j i

Clarias. h. 109, 113
Clausz-rap. d.422
Clavade. ïf.480

Clotbhird. [e. ^96
CLUPEA. h.281

C/w/jea Flimatilis. h. 339
M#ziJ. h. 352
P/zmï, h.339
rZ?n;/f(2. h. 349

Co^J/. 487
b»237

CoatuMonde. b. 239
Cobella. f. 368
Co&fo* g. 280
COBITIS. h.92
CoiTa Cahelo. fc 347

Corais. f*395
Veado. f. 3-i

I. DiEL. VIII. 5t\HC.

1.387
Cocatre. e. -•co

Cöa'ö* ij. 85
CoccotbraiiJleSt e. 497 , ^o-j

Cocbevia, '^-fö^
Cocbitoiotl. _^2t

Cocblearüis^ e.
1

7

Cochon. b. 248

d'lnde, b,4.-.o

oc,^ , . ^'349
Coc^ ö/ r/?^ ^öi/i. e. 392

Paddie. £•'249
Cockatoo. d.255
Cockatoons^ d 216
öcoz, c. 208

' ocöï//. [e.458
Cocotzin^ 458
Cocouan. e. 282
Co^. g. i6j, 168, »77
Codatremola, e 573
Cö^/^^/ kaïtka, , c «60
rö^i^/jr Moddy. e 1 13
Cod-fisL g. r 85
Cödinzmzola^ e 5-3
CodiroJJo maggiore. d*328
Cöey-Co^i. b.318
^o]u7ne]'o, a. 463
ColcamutblL 60
^ele-fisb, g. 2'. 9"

.olemoufe. e 597
^oleuvre a Collier. f«375
Colherado^ e. 171
Colin, e. 149
CW/öz/» C.49S , 516
Cö/m. d. 419
Collano» f. 553
Collier. e 47
Collurio.' d. 216
Colombo, e. 4^4
COLUBER, f.326

M in ^ C'ö-



ALGEMEEN
Cduhres. f. '^27

(OLUMBA.
Columba Cejliculofa. e. 44

1

Groenlandica e, 89
Lma. c. 448
rdacroura» e. 450
PaJJerina* e. 458
fylv^Jtris» e. 45 «2

torquata. e, 447
tremiila. 439
Turbita» c. 439
Turtwr» ^'^53

COLYMBUS. c. .33
Colymtus» e. 13*8

Ar^iciis. 134
fiifcus. e. 140

Comadreia. 207
Ccmaltecatl, e. 262
CcmbattanU ^238
Comozza. c. 181

Compere Loriou 333
Condor. d.i03
Conelo^ b. 39 i

CofiepatL 1 59
Conger EeL 8-103
Congrus, Conger y Congre

• g. 103
Coniglio* t)-39i

ConniU b. 391
Convers , Converos. h 34 2
Co«y. b 391
Cöokfish. g. 435
CooJ. e. 27T

/öoj^i Trivga* le.246

Coparacocb' 203
Cop/o. f. 553
Cög e. 39a

f/ff Trvyere. e. ?925 398
/ff Marais* e, 392,407
d'Inde^ e. 336
Indien- e. 344

CORACIAS d.329
O^acias. d. 331 , 422

Coracias hupé. d. 421
Coracinus g 399 ,440,441

44-5
Corallinus Serpens, f. 397
Corbeau y Corbei. d. 294
Cor&z. f. 78

^

Cor/?^, d. 294

I

Cordero, c, 220

j
(ordylus f. 9j 5 98, 1I4

! Loregoni. 219
' Coregonoides Amhoinenfis-

j
. . h. 222

I

Corlieu. e* 221 , 223
' CurleW' e. 221

Cormoran > Cormorant, e.io?,

115
CorTZ Cre^. e. 279
Cornacchio, d. 303
. orneiile. 303

mcijjonetife, d, 305
Cornix , Cornice. d. 303 , 307

Spermologiis. d. 305
Corncedo bezar^ g-445
Cornuta^ h.78
Corocoro* g. 444
• omJ. h. 63
Corrira* c. .266

Corm d. 376
Coriix^ 26I

Corvina g. 444
Corvinus Piscis» g. 439
Cor^o. d. 294
C(?rT"0 Pf^c/x. g«443

marinO' d 422
Spftoö , Spelato. d. 422

Ccrvulus g. 439
CORP^US. d. 293
Corms aquaticiLS. e. t 1

5

Pfjr/x. h. 86
CORTPHJENA. g, 266
Corypbana. g-2?6
Coryjlion g. 301, h 86
iotswold'Lark e 467

cor-



R E G I STER.
COTTUS. g. C92

Cottus g iJOf 300
Coturnix, e. 422
Coucou^ Coqu^ Cocou. d. 35e
Coulon. e. 447

chaud» e. 244
Coulterneb , ( ounterneb. e. 85
Counilleau^ b, 391
Counin^ Counine. b. 391
Coureur. e. a66
Courly. e. 1 76 5 21 7^ 261

Coxolitlu e. 342 3 347
CoyamatU b. 270
Coyopollin. b. 3^6
Cozcacoauhtlu d. 107
Cozquüithtlu d. i07

Cra-Cra, e. 208
Crahiers. e. 207
Cracker. e.56

Crampfish. f.454

Crane, e. 1 19
Crapaud. f. 194

Volant. e. 614
Cravant. e.39

CRAX. e. 344
Crayracion* f-467, 478.486,

518
f. 541

de Eufe. . f,492

Creepers ,
Crepera. d.424

Cresferelk. d. 163
Crejted Lark. c. 462

Titmotife. e. 593
Wren. e. 588

Crex. c. 206^ 279
Cricetus. b. 462
Criftella. d.415
Crocalo- e» 142

CrocodilüS. f-77

Croifeau, e.448
Croquenoix. b. 486
Crotalophorus. f. 290
Crot Pefcherot. e. Ï15
I.DWLI-. VilLStVti.

CROT/!LUS.
CROTOFHAGA. d. 90
CrOW, d.303

Crowfish. g* 440
Cuaderviz. €.42^

Cuaiguara. b»^70

Cwa^^. b. 3.^9

CwÖ5. c. 4S5

Cubugi. e. 4^5
Cucco ^ Cuculo. d. 35^
Cuckow , Cuckuk. d. 352
CUCÜLUS. d.352

Cimlus, d. 354
Jndalufie. d»

Pücu. h. 83

Cacupba. d*4i4

Ciid'Fisb. g. 434
^' tóawö. C* 398
^ m7/er. e. 1 69
Cuervo. d. q*94

Cugniada. e. 460

Cuguacu^ c 1
5^

Cugumella. e.573
( iigupU'Guacu. h,2i

Cuil. d 367
Cuillere. c. 1

72

Cz/f^ d. 3 1

3

Cujelier. e. 46.^

Cz/tó. d. 368
CiiUblanc:^. 24 8^ f 25^5 57*
Cw/ y^zz/w^. • d. 337
Cz^/ rq//b. d.389

m^ge. d*39t

Cz^/o fcfanco 578
( unapu Guacu* h. 20

Cuniculus. h. 39 ^

Cuntwr. d. 1 04
Cz/pfio -w. e. 409
Curacoa -Bird. e. 344
Curieaca. ' e. 75
Curimata. h 207
Curouffet. e. 58 c

Curruca. d. 420
Mm 2 O^r*



ALGEMEEN
Curruca cantu Lujcinm.

e. 568
Sylvejlris. e. 569
yulgaris. 0. 5^0

Curruc{B> e. 58 ':)

Curvifofira. e. 499
Cusbat. e. 447
Cut Water. 1 59
Cychgafler*

CrCLOPTERUS g.248
Cygnus , Cyg?ie,tygneU e. 1

3

Cyna Molgos. *

^-S^?
Piona^ f'J04

Cyna^dus. g. 381, 390, 396
402, 436

CynocephalL a. 352
Cynoglofjus. ^«329
CTPRINUS. h. 353
Cyprims. h 419

clavatus, h. 442
//s^z^i". h. 44 I

nobilis, » g. 402
mlgaris. h.^óo

Cyranka. e, 59
Cyricbta^ a. 369

a
g.341

P^c^. ^•415
Dacbs. b. 228
Dciesman. b 435
Daim y Daim ^Daino. c. 120

^ Lbr ü^/z. e. 279
jD^.ma. c. 127, I 82

X)ambirfch. c. 1 2Ó

D mier. e. 96
Danta. c. 57
Daraêe. 2i57

2).7.r^5 D.^r^5 D^r^ h. 4153418

Dajyhatns. f. 482
I^/^T/^iJS. b.277
pciupbin. c.543

i^^^. d. 309

Dazyptitz. b. 275)

e,27Ó^
Deiphin. q c-^o

DELPHINUS. c.539
Demoifelie Monjtreufe f

, 527
Dendrokolaptes d, 374
Dentale, ^

93
D^/7?ex g. 388, 398,235^39
Depbrada. £,242
Desjnans kat. b. 1 66
Diable.

1 55
(ie i¥er. e, 272ƒ.53

1

Diablotin, e. 155
Dialbird. d. 3 43
DzVm. a. 360, 362
Diavölo di Mare. 53

1

ö^'ö. b. 69
DIDELPHIS. ib.3i<5
DigLinen. h.416
DIODON. h.497
Diodon Ocellattis. h.488
DIOMEDEA. e,9S
Dipharda, 24^

QCohiber). f. 403
Df//bo?z. c. 2üó
Diver.^

Dixhuit^

Dob
Döbeler y Döbula.

Dodo.

Doe.

Doel.

Dof Hiort.

Dog.
Dogge.

Doguin.

Dole.

Dölpbin.

Domina Serpentum
Dominicanus,

Domiporta.

Dondioe.

Donnola.

134
e. 240
e. 213
h.417
e. 320
c\ 127
d. 309
c. 127
b. '^,4

g.187
b.38

d. 309
g.267
f. 290
e. 504

f. 12

h- 64
b.207



REGISTER.
Donzella. 420

Donzellïna. g. 222 , 420
Dopping, e.51

JDoi ada. c. 260
Dorade. g-37<^
Dorado, g. 266
Dorcas. c. ipS;, 213
'Dorée^ (Poijjon). g.313
Dorkas. c. 142
Dorkajibion. c. 14

DormoL^Je^ b. 486
Dornbundt. f. 48 ^'

Dornjcbweyn. b. 353
DörycÈ g. 168
Dotterel ^ DoiPel e. 257
Doublé Headed Serpent, f.430

Marcbeur. f.430
Doujong, a.463
Do^«, Dufwa. e.434
Dovella. g 420
Dover. h.417
DRACO. 61

Dracunculus. 150
Drepanis* e. 610
Z)re//h. c. 48

1

Dromedaris» c. 22

Drongo. e. 490
Dronte. ' c. 299, 320

DroJJel. c. 481
Drummerfisb» g« 44 1-

Dniskopos. d, 374
Di^^a, JOwW^. b. 213
JDe^c. d 183
Duccbel. e. 138
jbwc*. c, 63
Dujung. a. 463
Dukipbat . d. 414 , c. 392
Dun-Diver, e.73

J>warfMm. e. 374

£.

Artfi: ^ém>r, ^/zfm^/. f 379
Ebeber.

EcatototL e. -^2

/ e 2(:2

ECHENEIS. f. 442 , g 1157
Ecbenéis Neucrates. g. 264
Ecbidna^ i.^il
Ecbinus. \, 88

f- 327
Ecorcbeuu d. 2 1 2
Ecureuil, b. 493
Edder fugel. e. 40
jE^/. c, 219
Eelpout. g. 2!8, 236
Effraye. d. 198, e.615

f.

Eicbermlin^ Eicborn. b.493
Eicken^Heker. ^.314
ütóer. e. 40
£^5^^- b. 288

Elaphos. c 60
Elbs. e. 14
Elderitz. h,

Eleotbrisy Ekotris. g,279^
281. 285

Elephant (PciJTon). f. <ro7

ELEFHM. a 4 ,9

"ëff*
h,425

4C5 e. 14
Eikerkedom. b.s-p
Ellendbier. q

Elsdiur. c
Eljelvag9. a. .I'?

. g.105
^ f. 1S6

£7M, j^w^e* e. 184, 3 10

Embergoofe. e.*i3j

Mm 3



ALGEMEEN
EMPERIZ/J.
Emerillon.

hrneu.

hmijole.

Emmelhunter.

e.517
d. i 66
e. 3T0
f. 517

JLmperador , Empereur. 1 40
%£nchelyopu g« 133
Erxbeiyopus, g. 121 , 221

,

236, 239 , 241, 247,
h.78, icp, 38U

Encrajicholus. h. 346
Encube) tado, b* / 7

^

EngrauHs. h#34ö
Enborning. c. 425
Enjokös. a* 374
Entracb. e. 63
Enudris. b. 179
Epaulard, c. 547
jEpee xJfer. c. 550, g. 140
Epeijche. d. 391
Eperlanus ^ Eperlan^ h.200
Epervier» d.177
JSperviers. d« 149
EpouvantaiL c. 158
Equijele , Equijelis» g. 267
Eguttes , Columbct. 442
EQUUS, c.332
£32^^^ c.334

Mariniis. b.7,h.5i8
Erdhoull. e. aiii

Eremieu d.45ti

EricbS'Lacbs. h. 176
Erinaceus. b.288
i;2tiA^ r£US. b.287
EritbdkoSy Eritbeus ^ Eru

tbulos. c. 584
JErzzo. b. 288
Erminea. b. 206

JErr?«. d. 142

JEr^?fl^^ b.(37c

Erjskruper. h*43

Erven. b. 19c

Eruxotaos^ c. 392

Erytbrinos. & 389
Erythrims.

Erytbropbtbalmus. h»425
EJchalette^ d. 427
Efmerillon. d. 166

Efpadon^ g. 140
ÈfpameuU b. 38

h. 2^0
Ejlourneau* e.471

f. 540
li talon. 334
Eule. d. ao6
EXOCOETUS. h. 270

\ Exocoetus. g.148
Exos. f.554

e. 40
i Eyfer-Vercken. b. 361

F.

Faher ^ Fabro. g. 315
Faerle b. 249
Fager Gias. e. 38
Fagiano , Fafano. e. 381
Faifan$ Fafan. e»38t

Faifant Bruyant. e. 392»

Falcatores. e. 324
Falcinclh. c 225
Falcinellus Bengalenfis. d. 429

Falcata, e. 224
Papilio. d.428

FJLCO. d.i2i, 149
JFfl/c^, Fringillarius. d.i77

Pahiflris. d. I75

Sacer. d*i5Ö
F(2/co». d. 149
Falcone. h. 89
Falcondlo, d.215
FallowDeer. e. 60, 127
Fallowfmiter. e. 578

^ d'Acqua. e.479
' Faowe. e. 60
fiinn» h, 464



REGISTER.
Farloufc.

tarra.

1 ajahella,

Fajjz IVahU
Fcitber-LasbeTp

Faucon^

Famu
Faunus,

Fauvette.

Babillarde,

de Bots.

Crife.

de la Haye.

de Rofeaux^

Fauvettes^

Fawn.
Fazyan,

Fedoa.

Feid^Huhn.

Feinte,

Fel.

Fekhen^

FELIS.
FERM.
Ferbott»

Fern-Owh
Ferra.

Ferraza.

Ferret.

Ferrbun,

ïett Jmmer.
Feuer Krote.

FerMTit.

Fiallmiis.

Fiall Racka.
Fialjijh

Fiatoia.

Fiber.

Ficedula.

Ficeduh*

Fico.

Ficus.

hl>El,L. VIILSTU»,

e. 464
b. Q06
e. 297
c. 548
g. 298

149

a. 3 9
,e 571
e. 5'o^

572
€369
e 572
e. 5^^ I

e.571

580
c. 127
e.382
e.229
e. 416
h 342

h. 206

b.955 127
b I

206. 213
f. 476

203

g. 063
e.521

f. 195*221
e 382
b. 447
b. 93
h. 207

g '35

b. 409
572

J64
g. 201

g. 201

;
Fieldfare.

Fier flair.

Fïgoiaaka.

/'ilacohna.

ile-H^b.

Filet,

Finback JVbale.

Finck.

Finfifcb,

Fifigab.

Finn fijk.

FinfcoJe.

Fire, Firefimu
Fisgurn.

Fifchtreiber.

Fifcb Weyber.
Fisherlin.

FlSTUL.mU.
Fitcbet,

Fjaerfing , Faerfing.

Flair.

Flaitans.

Flamant.

Flamenco.

Flamingo,

Fleder Mam.
Fiefus^Fletelet^Flez.

Flirer.

Flitternou/e.

Fiom.

Florus.

Flojjade.

Flotmder.

Floy-Hsk.

FItigen fiaecherle.

Fluke,, Flundra.

Fliita.

Flynder.

FlyingFifb.

Foar.

Foetta.

Foine.

Folega.

Mm 4

e. 48t
f-477
e 572
e 4J2

493
g-io5
c 47?
e.J3^
C. A 17
d. 22t
h. 207
b.425
f*477
h.98
e. 24

^•157

n. 226
b. 2CQ
g' 157
t.464

g-327
e, J62
c. i6a
e. I6a
a. 404
g-337
g- 338
a. 404
e. 270
e.511
f467
g'3^7
g 148
e. 579
g 337
g' 83

g- 337
h. 89
C 22Q
b* 700
b. ip4

c. 270



ALGEMEEN
'Folot.

ro as lebar.

'Fordl

to^kiaiïs,

Formicula*

Forrnigué.

Fou ie Bajjan

FoJne.

fou'ane,

FOU. miller.

c. 479
e. 406

h.175
d 37^

e 28a

157, I6ü
e, ÏC3

e. 4 22

b 194
6^271
a. 4^6

Tamanok. a.488

.FoM5* e. 104

Fouton. e. ^33
J^^'X. 86

Foyua. b. 194
Fiagolino. g- 3^9
Francolin.

Fran^olino. e, 407 5411 ,421
Fra'^yciila. e. 80, 85
jFm^'e e, 482
Fre%ate Bird. e. 112

jFreïi72.
'

h. 386
FreJt , FretteL b. 203
Freux. d. 305
Frezaye. d. 198^ e. 615
Fri^tum^ h, 465
FRINGILLA. e. 530
Fringilla albicans. c. 518

Bahamenfis^ e. 543
Chinenfis. e. 529
montana. e. 535
wzgra. e. 507
mlgaris. e. 532

Fringillago. c*594
Friquet. e. 561
-R-ogge. f. 243
Frogfisb. f. 530
Fro/cfc, f. 243
FruStura. h.67

fwc/;/jr. " b.86

Fuld'koppe. c. 90
FVLICA. e. 269
Fulica. e. 270
Fullcrdcay Raja» f'47i
imdiuus. h. 95 5 380
Fufiffingerfifcb. g* "2 75

cw/z/j. b. 203

G^'i2?tf Sz7i* 294
Gabbeling Crow. b. 308
Gabian. "e. 142
Gdbiani. h. 34a
Gabilan. e. i 84
Gabler. g. ^94
Gabrille. e. 584
GADUS. g. 164
Gagnola. h 570
Gfl/. g.313
Gr// rfe/ Paradijo. d. 415
Galaxia. g«i6(5

Galbedro^ Galbiila. d. 332
Galbula Bengbalenjis d 333
Ga/<?. b»95, 207
Ga/e^. g 240
GaledoT ^ Galetra. e. 143
Gfl/eV. f. 498
Gale'étta. §-233
Ga/^z CflTïfj. f.486
Galerand, e. 212
Galerita, g, 166, 225
Gfl/^fo. b. 485
Galeus Canis. f. 498

Glaucus. f . 509
Rhodius. f. 541
/(8i;fi. f517

Galexia. f. 443
Galgen-Regel. d. 330
Galgulus. d. 270 ,3123 33^
G(2//a Mareza. e. 282
Galktto di Mcirza» d, 4 1

5



REGISTER.
Collina Corylorum. e. 4 1o

Fïislandica ) crispa

e 374
di Numidia.

Gallmos rujiica.

Galline,

GailOf Gallina.

Gallo-Pavo.

Gallus i Gallina.

grunniens,

Marims.
Galts.

CamaU
Gamhetta.

Gamela.

Gams.

Gcmgfifch.

Ganner.

Gannet.

e.378
e. 41

1

h.85
e. 349
e. 335
349

e. 296
g-3i3
b. 249
C. II

e* 243
c. II

c. 182

h* 206
e. 73

147, 148

Ganfoy GanjJyGanJer, e. 27
Gaper. g- 4 1

1

Gardon. h. 415, 418
Garfish. h.25 '

9 510
Garganello. e.58

Garganey. ^73, 78
Garrot, cji
Garrulus. d. *224 ,314

Argentoratenfis,

d. 330
Bohémiens, d. 223

Garza. e. 201

Garzetto. g. 429
Gajcanel. h. 67
Gajleropelecus. h. 35

1

QASTEROSTEUS. h.34

Cafuel. c 310
(ïa^o, Gatta^ Gatto. b. 127
Qattorugine. g. 230
Qaulding. e. 209
Cavia. e. 244

Marina. ^•ij?
Gfljo. d. 314
Gaz^Ua. c. 198

Vin. STUK.

Gazola. e.2X2
Gazzola. d. 320
Gec^o, 0^.U<?. f. 153
Geecka. 350
Geelgorft. e. 523
Gee/>. h. 251
Geg/er. e. 535
Gebad. b* 97
Gehornter Taucber* e*i38
Geirfalq. 73
Gez/^. C-I57

Melcber. e. 614
Gelding. c. 334
Geliiye. e. 349
Gelinote^ e*4io

blanche. e 405
' firn. 410

ibz/pe^. e. 408
.

Gefee. e*2i2

j
Gemal. c. 1

1

I

Genetta. b. 1 65
j

Genijje c. 269
I
Genitb'kaèz.' b. 166

^ Gentilis. d* 157
Gentleman. e.i22
G erabib. d. 294
GeranoSi Gerounos^ e. 184
Gerbuah. b* 489
Gerfault. d. 172
Gerinos. f. 247
Germon. h. 57
GerreSj Gerruli. g»384
Gerfthammer. e, 520
Gerzab. e. 1 84
Gef. c. 157
Gemzen. 1 c- 60
Gevracb. g, 424
Geyer . Cejr. d95
Ghiandaia. ^«314
Giadda. h. 237
Oiarolo. e. 248
GfMar. c-477> 4^2
GibbercB. e.337



A L G EM E E N

Gihoya»

Gicherlin.

Gidde.

Giers.

Gilt Cbarre.

Giltbead.

Ginfish.

Ginnèt.

Giorfi,

Gtos.

Girardel.

Girardello*

Girardin^

Girali^

Girtitz.

Gitje.

Gjoek

Gladius Piscis.

Glamcu
Glanis , cJano.

Cïartola.

f.321
e.468
h. 237
h '29

It. 190

e. 230
e. 22^
c. 282

e.548
c. 157
d-358

g. 140
c. 26

h. loi

e. 220
Mgocepbalus. e* 235

j

Glariana^ e. 468 ^

Glciucion^ e. 53
Glducus. fc> 65, 69
G/e^^. 145
Gliero. b. 485

b. 288
Gliricapa {Serpens). f. 408
CHrren. h. 414
G&. b 47

1

Clobefisb. h 4H9
Glottis. e. 230
G/z^r?. c, 276 , 230
G?2eeï2; , Coaf. c. T56
Goat'Head. c.231
Gofl^ Sucker. e. 6 > 4
Cobela. b. c;29

Goèia. ' g. 288
Gofcfo* g*28o,282,289,h 380

capitattis. g. 300
fluviatilis. g. 300

GOBÏUS. g.280

GöWf^x. g. 282, 287
fiuv.nmcapitatush 380

GodwalL e. 48
Godwit. e. 231
Gogtf^ 280
G^yöfi. h. 380
Coiland, e. 142

^'^tór/. €,144
Goirfugely Goifugel. e.84
Go/m;z, d, 174
Golango. c. 179
Gold'Ammer^ e. 525

h.397
^i'wci!?. e, 539
/iy<:i?. h. 350 .39(5
C^3;^r. d. 114
Baenlin^ e. j88
Karaus. h* 427
Lacbs» g 209
Sr^/n. g. 395

Golden Croimd lFren.Q.s;SS

jEj;^, e. 51
Goldlin.

g. 295
g^wgw.

g. 103
boojander. e. 73
Goo/^. e 28
Gor Co6'^» c. 407
Gorais. h.383
Gorfou. ^132
Gorfowh e. 407
Gorge bleue. e.jSst

roi^g^. e. 584
Goshawk. dti76
Gotorofalam g» 230
Gouandou. b. 361
Goujon. g, 280, h. 380
Gournety Cournard. h. Si
Goveken. g. 280
GozaL e 133
Graacke. 309
Grflrt/ Ziü3?n. b. 228
Graqfey. g, 204
GRA^VLA. d.338



REGISTER.
Gracula.

Graculus. e. isi^g 439
Graja. h. 178, d. 309
GR4LL^E. e 162

Grampus. c. 497 , 548
Granbejlia c. 41

Grande Cbouette. d. 197
Courly. 175

Gran Duc. d. 183

Grand Duc dechaujjé. d. 188

/öw. e. 127
Co/J^r. e. 107,110
Traquet. e. 579

Grafs'Specht, ' d,39i

Grafzmufcbe. ^•570
Grflw Lacibj. h. 1 76, 1 30

'Grautk. e. 89
Gmj?. b.2'28, e. 48
Grayling. h. 216
Gmyff. d. 305
Gmoü^r KeuwiL e. 252
Gm'U? Endtlin. e,6i

Gr^fl? Z oot}^. e. 1 27
Greater-Erambling, 5 1

8

Gr^i^. e. 138, 1395 140
Greenfinck.

"
511

Green Gar-Fisb. 2 3 3

/^re72. e.589
Grenadier. c.5'^3

Grenadin. 544
Grenouille. f. 242

deSuMartinS.i^^
de Mer. f. 531

GresUng. h. 380
Greunfinch e.511

Greyling. h. 330
Gre3^. 176, 178
Grej^ Crtme. e. 398

Plover. ' e. 252
Gne/, e. 261
Grien Vogelin. 6^468
Gn^.r. 132
Crimmer. 145

I. Deel. vjul Stuk.

Grimpereau.

Gnnfon.
Grijard.

Grifette.

Grisla.

Grislagine.

Grifon.

Gnftle fisbes,

Grive.

de Caroline,

de Cuy.
Grivette.

' Groening.

ó. 424

c. 149
e. 572
e. 89

h. 419
e. 147
f. 440
e.480
e 487
e* 482
e. 485
e. 522

Grolle. d. 30j
Gros Beaky Grosbec. d.277,

e. 500
Grojjer L racbfogeh e. 252
Grotto. c. 104
Groulard. e. 503
Qroundel h.95
Qround-Dove. 6.458
GH/^, Grue, Cru, Cruz. e. 184
Qruneling. e. 522
Qrundling. h. 380
cruendlingy Cruendel. h.95
Grunter. g 395
GTulla. e. 1 84
G rumpeU h 380
Gm. e 183

Americana^ e, 190
Balearica^ e. 1 80
Numidica. e. 182

GrygaUus. e. 392
Gr3^//e

,
Gryllus. e. 89, g. 243

Grypbus y Cryps. d 104
Guabucu, h*465
Guacari. f.558
GuacU'Cuja. f, 537
Guaca, Guacu. e. 143
Guainumbi. d» 43 3 , 445
Gualle, e. 422
Gz/.^n ^ c. 342
Guapena. g. 374



ALGEMEEN
Guaperua. f. 538,

460
Guara. e. 217
Guarocapema. g. ^70
Guara tereha. h. 64
Guarerua. g. 3<5o

Guariba. a. 360
Guattes. 342
'Guotto Mufcarolo. f^joy

Guatu cufa. g. 444
Gubartis. c.482

Gucberim e..i68

Gudgeon. 280, h. 380
Cueciibu^ g-ï4t

Guenons. a 351

Giiépier. d, 409

Guignards. e. 258

Guignette. 249
Guillemt. ' c. 80 , 88

Gm/o, b. 83

Guiniad h»207 , 214
Cuinpuaguara^ i 398
Gwmy Dz^<:^. 44

//m. e.378

i^/g. b, 400

Gmm ccEveba* 0.429
tangeirad. ^^331
tinga, ^•213

/rac^. c. 304
Gul ffaae. f.5 ^

Gï/Wen ib^fli. ^85
Gtt/o* b 189

Cz^// e. 142

Gtdlack. g. 201

Gullfisk. 396
Cump ^^^bn. h 375
Gmnellm. g. 234
Gaj>J» d 96
Gzr. b.97

Curnofd. h*8l

Gum<ard2i5* g. 147

Gw^nardus ygrifeus.

Gujiard.

Gutfincb.

Gyfitz

Gylienrenna.

Gymnogafter.

GTMNÖTUS.
Gymnotus tiemulus,

Gypaetos.

Gyraffa
GyrfalcOé

Gyrinm,
Gyvity GyvoiU

H.

e.287

e. 240
d. 390
g 122

g.107
g. UI
d. 115
c.37

d. 170
f. 247
e- 241

Haa. Haky Hay. £,45^
i Jaaebrand. f. 509
fhice Kiaring. 510^ 5 15
ttaae Maeren. ^515
//a^ k/.

. b. 288
fJadöck.

15(5
Haefu c. 334
i-f^ega-. e, 202
HMMJTOPUS. e.266
Haer d.314

Haetzler. d. 314
Hafe-Nabl. h, 3 15, 5,6
Haff hert. e.94
Haffpodde. g.
Hafs^Nahl h.515
/y^/y Tjaedeu c. 1 1

5

^/m, rm, ^'^TO* c. 349
(Coluber') f.409

Hake, g' 2x3
Hakih e. 104
Haléfucbs. b 237
Halcyon^ d. 399
Haleur. e 671
iï^/^c. g. 386, h. 281
Half fifch h. 175
Halgjkndr<k g. 325



R E G I S T E R.

fJalmtos.

Hamadryas,
jHamejien

Hamiota.

Harife^

ó. 170

b. 4Ö5

b.405'
b.38

Heggefchaar.

Heire

Beirtb.

Heifeu
Hlegiig.

Helena.

Haphor Eberoth h* 299
liarangy Bareng, h»283
Harbaju f. 420
Harchcu h- loi

Barder. g 4^2
JHarderen^ b. 2 70

Hardun. f. 119
hardy^Sbrew. 3 ^ 3
Hare b. 370
Harmgfor^foréjaure* h 282
üarenguSy Harango. h.2825

283
Harfang. d. 202
HarIe, 71-73

ttiolé^ e. 79
ibwpe, 78

Harr. h. 2 1

6

H^/fi:. h. 570,391
iZfl/^^. h. 270
Hajle . Hafder ^Hafela, h.417

/iflzij- Roetele, e. 581
//fl^/y Teuffsl. e. 2^8

Haufen. f-.553

J/m/^ a. 480
Hautin. h. 218, 25b'

JHav Hejl. b/7.e.94
Hav'Sule. e. 122
Havelid. e. 57
Hawks Eye. e.ajg
Mayma. C406
Hayopolin. b. 327
/y^a^/i? Cocfc, ^.398
//fcT?^. h. i'^7

Hecknatter. f»328
Hed^e-Hos;> b. 288
Heering, Herring. h.283
Htering Konig. b. 330

li DïiJ-. VIII. STUit

c 276
e. 202
22a

c.269
e. 8i
g. 83

Helle Hynder. g. 325^337
Heimet Pigeon» e. 441
Helérios^ e 223
H^/ï^. h. 200^

Helvetian Daw. d. ? 1o
Hemionos. c 398

'

Henffling. ^'55^
Henbarrier^Henbarrow.ó 143
Hepatus. g, 135, 137,411
Hepfetus. 260
HerinaceuSé b. 288
HerinandeL f. 279
Herijfon^ Herix. b.288
Herman. c. 220
Herodias^ e. 201,205
^/eron. e. 201
Henganfï. e. 202
Herring'Ctill. e. 147
Heubel Lerch^ e. 467

M^z/>. e.593
fleunenbiej d. 145
Heunlin , e* 349
Heyden Lsrcb^ e, 4617

;
e. 593

I
Heyboe^ d. 381
Hiam. c. 30

rhamfu. c. 31
Hiaticula. e. 254
Hiatiila. g. 4 1 ^
Hibou. d. 183
Hickwill. d'SPl
Hiei'ofalco. d. 172.
Himantopus^ e. 262/267
Himbryne. Hunbryre. e.

Hinde ^ Hindin, Óinde Kalh.

c. (Jo

Hinnularict^ ó 14.1



ALGE MEEN
Hinmluu
Biort.

c. 60,3^4
c. óo

Ujaerpe , fHerpe. e. 41

1

Bippelapbus. c 85,96
Hippo. 1.391

Hippocampus ,
Hippocampe.

h,5i8

Hippoglojfus. g. 324
HIfPOrOTAMUS. c.404

Hippos. c. 333
Hippunis. - 266

HfW* c. 156

Hirnf^rilL e.548

Hirmdelle. e,6ci

Hirfcb. e 60

Hirfcbfogel. e.511

JJ/rrj* C. 60

HIRUNDO. e.601

HirmdoApus. e.óia
huzonicaé h. 276
Marina* e. 155
P/jw. h. 86

HoaBzin, e 346
Hobreau^ Holereau % Hobby,

d. 159
Hocro. e. 344

-Prz^;^* e. 346
LuraJJow. c*34Ó

Pem^ ^'347
des Amazones, e 346

Hoedus^ c,i^6

Hoeker. ^-SH
jHcg. b. 248
Hcg/ïj&. g.4ï8
Hogg. c. 220
HoitzanatL d. 325
Hoitützil , HoitzitziltotatL

d.42844 3
Hoitztlactiatzin. b. 359
Holojleon, h. 467,475
Holtz-J^raka. d.375

Hcltz-fcbreyer. d. 314
Holtziaube. e. 431, 448

Holybut.

Homaoka. e. *i 44
Hommanjboror. h, 43
HOMO. a.138
Honey^Buzard. d. i6l

Booded' Crcoü* d. 307
hooper. e,i4
Ihoping Crane^ e. 190
Roopoe^Hoop, Hupe. d,4i4

//opjf; d 415
/7orJ;, ffor^ff, h.29
Horned Qoney-Hsk. K 473

HorngialL

Hornfimpa. g. 295
fhrnfpigg. h. 43
Hör/è, c. 334

MakrelU h, 67
Martin. c. 612
Afaicü. e. 578

HorfgjoeL €»248
Hortulane , Hortulan. 54
Hortuianus. e. 521
HortybeU e. 212
l-jornjen^ c. 444
Houndfifb. f»487

Hualfisk. c. 443
H«c/7. b. 187
Huette. d, 194
Hugg'Orm* ^-3^7
Hubuy. ^'^83,
Huitling^ g. 207'

Huuitrier e. . 67
Hidote. d. 196, 206
Humming'Birds. d. 432
Humpback' Wbale. c. 488.

i/wn^. b 34
Hundlaring. e.116
Buner- Scbwantz. e. 44

1

Hupling^ e, 1 1

6

Huron. b. 203
//wx. K 248
Hw/e«. f. 553



REGISTER.
Hufo.
Huuskald.

UwajJbuck.

Uyana.
Odorifera.

Hydra.
Hydrocorax.

Hydropbiia.

Hjdrus.

hypoleucos^

J-.yJfe

tJyjinx.

Piscis. h.

f. 553 1

e, 562
j

b.83!
b, 1 64 j

^•73!
d. 282I

e. -2

e. 249
g. 166

497>502

Ikan Pifau. 507
Reiine, h, 121
Sowanggi Bezar. g. 307
^owarigbif.Sumgi h.42

I.

Jbex,

Ibib ohoca. f

.

Ibijaram,

Ibijau.

Ibis, d, 1 18, e* 214,
Ichneumon.

IStcrus.

Indkus.

d.33

minor.

ld.

Idbarn.

Igel.

Jgelkott.

Iggling.

Ignavus.

Iguana,

Ikan Babintang.

BaLoe Ba iska.

Batoe Jang.
Blanack.

Gadja.

JKambing.

KaskaJJe.

Kapelle.

Kipas.

Moeloet Batang,

Pampus Tereloc,

c. 175
395^4^5

f.438
e. 618

215,218
b. 148

2. c 335
35Ö

e. 567
h. 424
h. 420
b. 2«8
b.289
h.414
a. 479
f. 168
h.481

g-3^7
g-3ii

I

g. 402 J

g 247 !

g. 3>^ i

h. 481 I

g. 3ïi
'

^^•455

h. 2<i

goö5

Ikang Mcmg
Ikorn,

Iktis.

liatbera DucK
lldbrmd.
lilas.

Uier,

lliis^

Imber.

bnbïine.

Inmifcb Baliik.

Indianif. b Kunele

Indijcb Seule.

Ipecu,

Cuacu.

Iperitquiba.

Iscbarf.

Ispan,

Ispida»

Ivy- OwL
IzanatL

Jahantau.

Jahiru^Gmciu
Jaboti.

Jaboutra^

Jaboya,

Jacana. e.

Jacebus,

Jachmour.

Jack Daw.
Jack'Snipe.

Jacove.

Jacuah.

Jaculator,

Jacupema.

Jaguacaquare,

237

h 4:4
b^ 493
b. 203

45
e. 136
e.484
b. 200
b.aoa

e. 136
h 261
b 440
b. 440
d-37<S

e. 44
g* 262
I1.428

b 239
d 398
d. 204
d.344

e.411

173
f59

e. 208
f. 32 c

269 , 270
a.364

^ 127
d. 309
e. 233
f.79

c. 300
d. 392
e. 342
g-367



ALGEMEEN
^aguacati guacus d. 404
Jaguara. b. ï 2

Jaguareta^ b* 1 24
Jahaka, h . 484
Jakamar» d. 408
Jambetta. f, 495
Jambu. ^'419
Japbiath f. 386
3^ar5. e- 28

Jarzabek. e. 411
3^q/^i^r & Bohemz. d. 224
Jas^ich fb*228
3"^^' d, 314
Jearh k blanc. d. 143
Jtd. h.313

^to^. € 232
Jentling. h.431

Jerfalcon. d. 172
Jerven. b. 190

3^^/^, 5^?/ï^2;.

^•431
D. 169

Jiratazin. c. 37
e. 482

5'ö72fl/), e.433

Jordain. g.445
Ty/. e 151

5^020. g. 289

Jubartes^ c. 482
Cock. e. 23^

Judelle. €.271

Jugargen* e. 434
Jugoas. 24
l^wfe. g. 420

S'w/u, yowfo. g-4i9^ 421

Jimarras , Jumars^ c. 400
5^f/mef2t. c. 334
5^UMENTA. c. 333, a 420
Jiimentum. c.334

Jmiper Titmouje. c.593

]7wm*x, 269

Jupatuma. b. 323

Jupiter. Cé 482
^i/mr. e. 138

g, 384
Jutfogel. e. 223
Juvenca , Juvenm. c. 260

Kaanafa.
Kaar,

Kabbelau,

Kaczka,

Kakatoes.

Kakkaba.

Kakopit.

'Kalb^El Bar.

\ Kalidris.

l Kallaion.

Kallior»

Kallos^

Kambe.

jb.3!3
c. 2 17

e. 63
d. 226
e. 415
d* 443
h. 439
e. 2 '20

g. ï66
f. 527
b. 15

Kameelos ^Kaèmèlthier. c. 11

Kanin/ b. 391
Kapbtar. e. 433
Kapbun» e. 549
Kapros. g, 3 ? 8
Xam/f , Karayfche. h. 383
Kargos. b '170

jr^2rj)* h. 360
Karp karafs. h 385
Karutz, h.384
KatrdkaS'Katrakas. e. 387
iL^^:2. b. 127
Kaukai' Kann. d. 222

Kaulbarjf. h. 29
KautZt Kautzlin. d. 207
KaymaTié f, 86
JTróej. c. 219
Keelim* 1 85
/iT^/eè. b, 34
Jfe?2/£. b. 9
Kepbalös. h. 27a



R E G I S f E JR^

ktpbiu b.97
KcrmlL c. 58
Kertbiofi: d; 425
Kefcbr. h. 14
Kefirel. d. 163
Keucblin^ fe. 349
Keur-Hem. e.379
Kiankia. d. iio, 262
Kicbla^ Kicblu c.481

ÜT/^^. c. 156
Kiddaw. e. 88
A7it, iTwfe, HakiL e^io4
Kill'Deer. t. 255
Killegrew. d. 423
Kimbula. f, 78
Kimpezet. z. 344

Kindermelckéu d. 204

King'Jo. h.396
Kingjton, f. 493
Kinmodjuis.

Kin TayKin^Tui h.396

Kiod'Meifc. c. 597
iT/Ï^J^oi. f.371

KirJcb'Fink, KirJcben-SchneL

Ier. e. 501

Jff//a» d. 340
i^zfe. d. 145
ÜTi^f?* e»24i

Kjaeder. é.393
KjorfogeL e. 73
ir/^m Keutzelin. d. 194
Klepper. c. 501
Klinger^ c.51

KlippfisL ga 7 5
Klubbe^Torsh g. 170
Klump^Hubn . 3 75

Knipo logos^ 573
Knoding* h. 86
iTnoj. 250
Knoten. t. 488
Kmrrbabn^ 87
' 1. DEEJL. Vlll. 5tUK.

Lercb.

KóUtis*

Koeto LaoeU

€.467
«^•593

g.28(J

g. 2j8
Jtöè/er. go 204 j 206
KobVrneifs^ c. 593 , 597

(fcbwarts .gelbe)

206
miiblen, mund. g.2051
rm/i. 492

Kobofska. ^•273
Kokkux d. 352
ifo/;^, g. 166
Kollen^ Kellmtmier. g. 209
Kolotes. |f. 1 7^
Kommanick, e. 467
ik^öfi. ^'33+
Kongros. g, 103
Konigs fogeh c. 588
iTopè. a. 350
Koppen. h. 43

1

Kopper-Orm^ f.427
Koppier. è. 464
Korakas. d. 294
Kornfaerle. b. 465

knarren. t.274
Koronee. d. 305
ÜTor/).

, d. 294
Korudalos^ Shrudos. e.460
Korupbaina. g. 260
ii^o^. d» 183, e.493t
Kot'dziku bi 228
JTo^. c. 269
Kozieh c. 157
^m^^» d, 303
Krab'Specbi, d.375
Krcika, Krake. c. 444, d. 307
Kram-Stromling. h. 327
KramiTietsfogeL c. 4 8
Kramsfögel. e. 482
Kranich , iï^mwe^ ^Tr^;?, c. 1 84
Krejjon. h. 385

Nn Kreuck*



ALGEMEEN
Krmek ' Entk,Krig-Ente.e.S9
Kr tos, C. 219
Krckodilös. f. 77
KrolLHubn. 374
Kron Hiort. c. 60
Krcpj^anjs. 104 i

Kroit, i\ 194
j

Kruk. d. 294 !

Kruka. c 570 1

Krukmorski. c. 73 |

KruhWodny. c. 115
Krulkix)abhe.<

e.374
d> 424
b. 203
h.489
C. 209

14
d 352
c. 334
b. 194
b. 391

Kuprino^f Kuprianos. b*36o
C.I43
h. 120

c. 241

Krypare.

Klis.

Xuf^eWfcb»

Kub
^

Kuknos.

Kukulka.

Kun.
Kuna.
Kunigky Kunldn.
Kuncs,

Kiitke Gaap.
Kwi^vji.

Kyufja.

Kyvutz.

L.

Labhen ^ Lab* 151
Labbbier. t. 152
Lahbu b. 9?
Labec. c. 14
Laleo. h 270
LABRUS. g. 406
LabuL c.257

Laccia. h. 539
LJCERTA f.

Lacerta, aquatica. f. 163

Cbalcidica. f.1295

184

Lacertay volans* f.68
liïidis. f.125

'üulgaris. f. 160
Lacerto. h. $1
Lacertus, h. 205

Indicus. f. ï2i
Orbicularis. f. 159
Scincoides f. 181

Lacb'Taube. ^4456
Lacbs y LaXf Lobs. h. I2f,

Ladora^ Laerka, Larky
Ltrcb. e«46o

L(£t7 f. 46(5

Lagocephalus^ h. 480
Lagöis, h. 481
Lagcos. b. 370
Lagopus. b.93, e. 404

a/ïfm. c. 407
/L^f/ci?.

, b.97

Lamafida, f. 320
LafTzi? , Lainbe. c, %20
Lamentin. a. 463
Lamia , Lainie. f.jio, <;i3,

^516

Lamicla, f. ^199

Lauipetra^ Lampreka , Lam-
prg^'i^ , Z.^;7zp/- oj^. f. 44a

Lamprey-EeL f. 44a
LampreyonyLafnprilUn.t\ó,^S

Lampucdf Lampuga. g. 136
Lamus, b. 447
Lamvier^ e. 8S
Lanarius. d. ï68
Lanceron, Lancon. h. 238
Landola. h. 271

Sjiapper. g. 397
Lanete. d. 168
L^ngöJ^ g*2i4
Langivie, c. 88
LangJchnabeL c. 74
Lanier, LanUro, d, 168



R E G I S T JE R.

LANWS.
Lanius Benghdenfis,

Lannar ^ Lannei et.

Lante.

LaperauXy Lapin.

Lappskata,

Lappfyk, h. 21

Lapwmg.
LARUS.
Larus Pifcator.

Lafica-Lsfna.

Lafino.

Laska,

Latus Piscis»

Laub^Frofch.

Lauck,

Laugbing GülL
Laugele.

Laugckn.
Latmces.

Laurey.

Laurices.

Lavandiére.

Lavaret. h.206
Laverne.

Lüx-Ocktl y

Laxunze.
Lebre.

Leccia.

Leecb'OwL
LegkL
Lebsras.

Leib.

Leiner.

LfCiobatos.

Leiohatus»

Lekat.

Leman-Vifch.
Lemmender ^

Lemmus.
LEMUR.

l^UhUL. VIII. STUK.

Lentilladc.

Leo.

Larinus^

Pardus,

Leoriy Leone»

Lepra.

Lepturus. g,

LEFÜS.
Lepus marinus.

LeroU
Lerzmachi,

Letaga.

Leuciscus.

Leucorodias.

Leurle.

Leury.

Leuteffer.

Leverfinaé

Leviaibdn.

Levrier.

Leyon.

Lhama.
Libane j Limne
LibeUa.

Libellina.

Licetta.

Licorne de Ler.

Liebre^ Lievre.

Liger$,

Ligbt Rorfemen.

Ligurims.
Limande.

Limoja.

Lin.

Lin^Abl.

Linaria nigra.

rubra.

Li7ig»

Linguado.

\ Lmguatida»
Lingiilaca.

I Linncirt.

j
Linmt ^ Linotte.

L n 2

f.46?
b. 90
b.5

b. 118

b. 97
b. 370

121 , 128
b 369
h.48r
b.485
f .154

b. 503
h.415, 43^

e. 169
c. 467
d. i56
h. 380
e. 2qo

b. 37
b. 97 , 270

c. 0.6

e. 104
f. 495
b. 205
g- i35
c. 4 5
b. 370
a.481
e. 442
e.549

g. 341
e. 217
a. 499
f-45l
e 550
551

§214
g-35i

g' 345

h. 587

Lien



ALGEMEEN
Lioii. b 97
Liparis.

.

Lüho-Falco. d. 158

Lüome. c. 482

Lu^/e Horn OiüL d. 194

Xo&ö. 69

Xo&o marino^ b, 2

Loche Francheo h. 95
iof/^e ^5 if^er. g* 286

Zor:'j. h. 37
Lodra . b. 179

Loeffel Endte. c.54

Xo^re. e. 138

Loert. ^ d. 237

Loffel'Endté. - e. 47
hoggerhead. d,398

Logger Htad Twtle. f. 3£

Xöiöng. 296

Xofr. b. 4«5
Xo/^. 437
Xof» , Z:ow2;;^^ j imnwe. 1 34

Lomgivie , Lomvia. e.88

Long^taiVd parrakeets. d. 226

Xöm. c.322

Lot;u^. b. 97
L0XL4.
Loxias. e* 499'

Lubin h. 12

,
Lz/c^j Boves^ a. 410

, Lucerna. h. 85
Lucerne^ g. 153
7->z/i:Ö5'. b. 141
Lwc/o, Lucius. h.a37
LuciO'Perca. h. 9

;
Lucius. h. 030, 273

i Ltic;^; , /^wcm h. 238
.LugarinOy Lugaro. c, 549

I

Lw^or b. 69, d. 309
I
Lummick. b. 447

1 Lumpen. g* 222 , 240
Ltmpfisb. g. 249
Limdy Limda^ c.85

pc/f/7bf?. h. 490, 493
L?/p(3. b 6(>

LupaJjQ ,
Lupajjim. 1 25

Azipo. b. 69, h. 12

Loon.
LooparSm

Loosf.

LOPHIUS.
LORICARIA.
Loriu
Loriot

c. 134
c. 548
b.249
f.529
h. 122
d. 226
d.332

ds Beng de. c.477

Xory. d. 258, 261

Parrakeet. 25

1

Lota. g.2i8

£ow/>. b 69
Cervier. . K 142

Loupba. e. 270
I^oz/tiA b. 179
Lpuvazzo. 125

Xoi^i»^. bt 69

Lupus.
Aureus.

Avis.

manatus.

Mminus.
Piscis.

b 69
b.93

d. 309
g. 128
b.83
h. 12

Lufcigniulo , Luscinia. e. 565
Luscinia Saliearia. 6.575'

Lujciniela. c. 569
Lutaria. f.37
Lzifk. h, 15^

Xi^^m, b.179
Lutris. b. 168
Luyer. b. 437
Luzzo. h. 237
Lw2;2o Mamio. b. 231
Lybica Avis. e. 336
Lycojtomus. h. 34Ö
L}^^^;. b.141
L^^m ^n;»<3J, h. 79



REGISTER.
Lya altera.

Lybkk.

h.78

M.

Maage. c. 142
Maal. f. 144
Maafe. a. 132

Maca9, Maccao.

Macaquo. a. 3525367
li'Jacareily Macarello, h 51

Macareux. e. So
^ 85

Macaüichi^ic. c. 2
1

5

Maccama. c. 135
Maccaos. d. 2; 6
Maccavi. <^-^37

Alacblü\ c. 41 ^97
Macboiran. 1 1 6 ^ 117
Macreiife. c,26,27
Macroide. e. 272
MaciLcagua^ 286

Jl^^?2^. g-385
ik/af2. c 136
Magpye,

.

Maguari. e. 199
QThornback). f.^Qo

Main FervQt. d.240
Mainate. ' d.339
Maipourif c. 57
Majalis, b.248

ik/^h*. * a. 401
Makrell 3 Makrill. h. 5 1 ^433
Jlffl/. li. loi

Malarmat. h.78
Mallmokken. e. 148

Mall'fmppa. e. 232
Malpolon, f.391

Malvtgio. e.485

Jlfaw qf fTflr Bfri. e. 1 14
JW^nflJi , Manatus. a . 463
Manballa. f* 320
M^Ticbot. loi

Mandelkrake. d. 353
Fourmis. a.

Mango. I1.280
///^r?p-o Brommer. d 438
LlJanguiia. b. 151
MankOU, 323
ly/anipouris, c. 4 2 o
MANIS. a. 493
Manfart. e. 447
Mtinucodiata. d. 335 , 346
Mapacb, b, 237
Alaqucreau. h. 5£
ilJaracaxao» e. 541
Marder. h. 194.

Mareca. e. 45
Margalgnon. g. 98
Marino Fefcatore. f. 531
Mario. f. 554
Marmontana. b.456
Marmofa. b. 325.
Maitnota, Marmoite.h, 456
Marouette, e.282
Marripoja nigva. c 514
Marsbanker. h.67
Marjb^ Titmoufe. e. 598
Marficone.i g. 286'

Marjouin, c. 540
Marjpüt. e. 267
Marjuin^ Marsijoin. b. 400,

c.54^
Marldrello, b. 1 94
MartarOy Marte^ b, is^
Mnrteauy Mandlo. f. 495
Marles, b, 194 , 196
Martin, b. 1 94 ? d, 342 >

e, 608
Pecbeur. d 398

Martinazzo. e. 141^

Martinet. e*6o8, 61 ft

Pefcbeur. d.40£
Martini Lacbs. h ibo
Martre. b. i94
Majarino. €.17^

Nn 3 jja*



ALGEMEEN
Majlacembdus. g, 246 , h, 0. 52

Mfattkern. 276
Aiattkniliis» c . 248
Matuicid, c. 176 !

IVjütuitui,
I

I^^auer fpecht. ó.^}l^
\

Mciulwurf. b. 299
JWar^j b. 478
Jifm/^ d. 161 5 174
Mauviette. ^^.485

Maiixis . e. 484
Caroline. e*^88

A^P'jfs.f '^'^ayjx. c- 592
Mazcnna. c. 135*

Meelmeifs. e* 596
Meer-zJeL g
Meer-AmJeL g'435
Jlf^^r Br(ismen. g- 39 ^

MeerferckeL b. 400
Meerflajch. h. 489
Mcerganff. e. i 04
Meer Junckerlein. g. 420
Meer^Pfaw. g-4i6
Meerputten. h. $8
Jl^^er jRöp;). g. 440
Meer-Scbatten. 437
Meerjcheiffer. g. 384
M^^Kf^^bwalbe, h, 271
Meerfcbwein. h, 400 , c. 540
ikf^^r Stichleng. 69
I^kertaube. h. 489
•'^^en ex. g. 434
Mei/e. e. 592
Meiametus. d. 127
Melanokoruphos. e. 580
Melanouros, g. 383
Meleagrides* c. 337
MELEAGRIS. e. 335
Meleagris. e. 3485 378 ^ 379

QAnguis). f. 417
iWey, b. 2ci8

Me/eJ. h. 259

MeliJJophagos, d. 41o
Mellizug(Z^Mtllivorx. d,432
il7<?/ö ,

Melojum Animah ^^elo-

tus. b* 228

Memerian bacala, c 266
Mcnchina di Re. g.4'20

Mendoney McntlOy Mtnola.

g. 384
Menidia. b. 249
Mephitis. 1 54
Merc/;. e. 78
Merganfer. e. 71 , 73
MERGUS. e 71

Men^o. e 151

Merlan. g. ^^07

iJfer/e Alpadie. ds3i8
Ikngale. e»487

wofr* e. 492
de Rocbe, d.327

Merlin. éA6^
Merlo negro, 6*492
Merlucbe y Merlucius^g, 192,

212
Mermaid* f. 493
MEROPS. d. 409
il^era. h. 21

Merula. e. 49*
fiuviatiiis. h. 387
ó'jxarzVfi^d. 3 18,327

I Mefangc. e. 592
fcji^jeV. c. 593
^e Marais, c. 598

il^e/izr. e. 592
jW(?/br(>. g. 153^ 229
Meuncblein^ 580
Msune, g. 28a
Memier^ h. 393
Mewrj. h*42r
Meufefjer. h.417
Mrw/ir /"-^geZ» 552
M<?iü, ^€we% i^ow. e. 142

Meyfifcb^
' h«4t7



REGISTER.
Meyfisb. h- 33Q
Midas. a. 3órS

JMiguel de Tucuman. f. 419
Mila?:. d. 145

noir , iJofrt/. d 146
Miliaria. e. 520,52 1,522,552
MiHaris ( Sèrpens,) f. 3 3

6

Mitlers- Ttumb. g. 300
Milloidn, e. 57
Milvits. d- 14S

Pcduflris. 175
Pfi-cu. h. 85 5 89

Mihvel. g. 104
Mineur.
Minim. h.412

Minow^ h. 412
Mirallet. f. 469
Mrre/. f 144
Misgtirn. li, 98
MijlelDrojleU ^Hsleto:^

Tbrusb, MijJeUEird. e. 4S2
JlifJ^ , i^wtz^

,
Mituporanga.

344
3Mrt. b. 191
Meikiu
Moineaih^AoijjOfi, e. 555,560
Mokos. c 529^
JWc/rz. h.490, 491-

Moicb. f. 141
Molewrap 5 Mo/^. b , 229
Molebute 490
JVfo/ife, f,144
MoUicepy. e. 232
JVfo//o. g» 201 , 203
Molm. ^ &3
Monachelle^ g'395
Monaccbia^l d*3<^7

Monax. b.4'53

Monedula. , d. 309
Monitor. f. 98
Jfö/i*. f. 493

I.DWU^ TUI. JTVK.

> Monoceros Piscis. c.4:»5,

MONODON. c.425
Alonops, c.32.2
Montanella. b. 4^56
Montijringillti. e*5 1 8 , 53

5

Moiitono, c. 2:io

M-or Cod. e 407
Buzzard. d. 175

c. 407
/l^öo/^. 53
Moqueur. e 489

e. 422
Moreben, c.402
Morella Morells.e, 27ih. 413
Morena. g. 83
ylicrg^j. f. 507
Morbua. g. 183
Moïilion. ^'53^ 7^
Morindlus. e. 244,257
Morkulla. e. 21Ö
Morme ^ Mcrmo , ilfor-

mf7/ö , Morniiro, g. 40T
MORMYRUS. h.448
Mormyrus. g* 4^1 5 'lox

Moromoro. c. 26
Moron. , f. 144
Morcnna. f-551 1 553
Morphnos. d. 1 70
Morrade. h. 83
Mö;/^, ikfo/-;/. b.7
•i^'-^orJ. g. 204
^/örra. a. 368

h. 175
Morue. g. 168 , 177, 192
^^^oy. b. 249
Moscardino^ b.486*
MOSCHUS. c.29
MoskeU d- 177
MojJ-KoiL t.1l7.

MüTAClLLA. e* 563
MotCkCilla alha. e. 573

Americana.c.^n

1^ Nü 4 A/ö*



ALGE MEEN
Motaciïla flava» e. 575
Moteiix. e.j78
Mott'Heunlin. e, 282
Mouchet. d. 177
Mouette. e. 143

brune. c. 155
rieiife. e. 149

Mountain- CocL e. 392
TitmQufi<> c 590

Moimtanellö. c. 579
'Mourem. g, 83
Moarier, e. 599
Mouron* f. 144
A'Oufe^ b 478
Mouffet. c. 555
Moutardier. e. 6 1

2

'Moulon. c. 220

Moyne y Moyneton. e. 596
JWwco. h. 270
MiLcofa {Rajd) f466
MllCU. g. 122
Mudd. h^4i4
Mugalee. b. 313
Muger. a. 463
MÜGIL. h,263

harhatus. , h. 357
Cephalus , imbcrbis.

h.164
Mulet. h.264
Mulgranoc. g. 233
Muller. , g, 294
Mullet. c. 85^ h. 264
MULLUS. h.72
Mullus Barbatus. b, 73
Mullmd. b. 299
Jlfw/or. b. 468, 487
Mulus. c. 398
Mungo^Mungos. b. 149^ 151

Munne. h. 393
Mur-M. . g. 83
Mur-Meifs. c.598

g

Murma , TZ^e Lampe^ra.

f. 442^

Murganho.
Murhan.
Murmehhitr. •

MurmonU
Murneunaugen.
Murre.

MUS.
Mus Aqmticus.

vidgaris.

106

6.87
b.3«3
e. 413
b.450
b. 45Ö
f. 449
e,8ï

b.437
b.435
b.478

Mujaraigne » Mn/araneus.

b.3'3
Mufeet, d»l77
Mufcicapa, ^«579.
Mufcicap(B, e. 490
Mufcovy Duch e.44
Mufebyier.

Mufeken. 67
Muferaing. b*3i3
MufimOf Mujimoriy Muslo^

Mufron, c. 218
Mufiner. h, 433
MUSTELA. b 167
Mujlela. b. 207

Fluviatilis. g. 218

97
marim vulgaris^

g. 221
marina. f* 442
Sibellina. b. 205
vivipara. g. 236

Muflélus Piscis, f. 498 > 5^6

Mutzet.

Muus.
Muxarion*

^wytcok.
MYCTERIA.
Mydas.

Myrk^

g. 410
b.313
b.478
h. 270
C.413
e.173
f.31

d.167



REGISTER,^
MTRMECOPHAGJ.

a. 486
Myrpitta.

Myrus. g. loi

MyftiLS. h. 107, 113,

349, 358
Myjlus fluviatilis. h, 3 5 7
Myxo.

N.

Nabba.
Nabhgiadda^

NaheUKrae.
Nabis»

pacbtegaL
Nagmulus.
Naggfbead.
NagmauL
'Nagt'Rabe.

Naja- Serpem.

Namer.
Namitha.
NarhwaL
Jtiaricorrds^

Nafeborn»

Najfe.

Nqfus,Nafe,Naf.
NatriXf Natter.

Naucrates.

Neamab •

Nebbs^Sild,

Nedlefisb.

Nedwed.
Needle-Fish.

Nefafch.

Nigre.
Negro.

Nelmo.

Nerfling*

Nefer.

NejJelKoenig.

Neunthoder-

I.DF.tL. VIM. STUK.

h. 270

b. 3!Z9

h. 251
d. 307
c.37

h.9
f»493

h.9
d. 4a2
f.388
b.ii8
e, 300
C425
b.329
b. 328
6-138
h.432

375
257, 262

c. 300
h.513
h. 251
b.213
h.510
h. 225
h. 63

e. 174
f-555

h.425
d. 129
e*586
d»2i2

Nbanda^Gmca.
Nbandu -Apoa^

NiedzwiedS' h.

Nightegal Nightmgale. e 56^

3Ï9
^^3

Nightraven

Nigricilla,

I^'iguiy I^iqui.]

'Nifer

Nifus.

No£tua major.

e. 200
e.578

g. 163, 296
c 540
d.177
d* 204

minor , minima, d.208
Saxatilis. d. 197

Noddy. c. 1 54
Noemba. b*329
NoejJeUKoen ig, 586
Noitibo. (5i8

Nokoko. c. 57
Nonette. e 596
Nonnata^ g« 288
Nöotpacka^Noot%vaocka.(i, 395
Norrain.

Norrquint.

Nors.

Nortb Kaper.

Notkraka.

NottolêL.

Novacula Piscis»

Noyay
Noyra.

Nucifraga.

Nugnogen.
Nuira.

Nim Ed.
Numenius.
Nun.

h. 386
e*535
h.20l

c 548
d.317
a 404
276

f 388
d. 259
d.317

g-245
d.259

c. 217,221
c. 596

Nufz Bicker j Nufz Brecher,

d.317
Nitfzbaecker , Nufzbicker.

d.395
Nufz'Hecker» d*3r4
Niitbreaker. ^,318
Nutbatcb , Nutjobber» d. 395
Nutria b. 179
Nd 5 iVj^-



ALGEMEEN
NyStea.

AySticorax*

JSykleris*

d. 201
CQOo, 614

a.403

O,

O Edel.

Oca.

Occbiata.

Ocba.

Ocbiatella.

Ocbropus^

Ocbs.

Ocbjen-Eugle.

Ococclin.

Ocuiata.

Odebotr.

Odenswala.

Odobejïus.

Oedünemiis,

Oedipus.

Oelb, Oelbs.

Osnantbe,

Oenas.

Oeret , Oerte.

Ofer,

Obnfugel.

Ois.

r. 52
e. 142

383
e,£8

f. 454
. e.248

c. 269
e.588
e.4'9

g-383
c. 193
e. 199

a.463, b.8

e. 2ÓI

a. 364
e 14
e.578

193
c. 60

c. 104
C2I9

OifeauX' Moucbes- d.432,435

Old~Wije. s.424^ i^-25i,

459
Olm. f. 144
Olruppe. g«2i8

OlychvogtU ' d. 328

Ombrette. e. 180

Omnivora. d. 304
Onager. c. 390
Oncas. b. 123

Oncotion. g- 249
Oneganfi* f* 290

Oniskus.

Onocratus. e.115

Onocrotalus.t. 103, 1045I72

Onos, c 385
Onosfeii /jfiniis Piscis, ió6
Opano. " e. 69
Opèer. c. 127
OPHIDION. g. 242
Opbidion Lumbriciforme.

P/m/i, g. 24;^

Opbiomacbos. f. 127
Opbiomacbus. f. 174
Op/^fx* f- 3'i7

OpoJJum. b. 318
Orang'Outang, a 336 , 338

341 , 342, 354
Om^rz. 376
ürto Pf/czV* 479 > 486

Ran(Z ri£tu. h. 504
Spinofus. h. 500

Orc(E. c. 5ra
Orebis ^ Pifcis. h. 486
Orcyms. h* 58
Or(?t. d. 294
Or/, 17//^ Oerve^ h. 425
Organie , Organo, h. 79, 85
Orbcibn^ Obrbabn. €.392^

Orico-Cacbeiro. b. 288>36r
OrignaL c. 53
OriolOy Oriolus. d, 332
Or/(^x. h. 1 80
Ormjlao. f*427
Orospiza. e» 535
Oroyendola. d. 332
Orpbeusy g*3^1
Orpbeusy Avis. 6,489
Orp&u5 , Or>i, g. 387 h 425
Or)))!?}^.

'
h. 251

Oifo. b.113
Ortbragoriscus. h. 490
Ortolano ^ Ortolan. e.$2i
Ortolan de neige. € 518

deRofemx. e. 554
Ortygamttra. e. 279

Qr-



REGISTER.
Ortyx. c. 422
OrverU f.416
Oryzivora Avis. c. 53

1

Qsmerus. h. 2co

OJfifraga. 170
Ojlardc , Otardc , Outp/de,

e. 287
Ojlandeau, e. 261

OSTR/JCION. h. 466,486
Oftracion JSili. h. 467,475
ÓJlralega. e, 207
Ojlridge ^ OJlrich. e. 300
or/6\ e.287

O^w^t d. 190, c, 182 5 292
Ouaikare. a. 480
Ouariri, a.488
Of//(?* d. 1 8 ;

Om*a. e. 88
Ourijjia. d^440
Ourizo. b. s88
Gurom^ d^iio
Ozzrx^ b 212
Oi/rm^ h. 218

Oveiu c. 220

ons, O'z;/!. C.2I9

fera. 0,37
Peruana, c 26

Ouüca. C220
Ow/» d* 206
Ox' c 269
Oxe-eyed CackerdU g. 393
0x^3??, e. 593
Oxyrynchos. h. 218, 270

Sturio. f 541
Oye^ Oyfon. e.28

P.

PöC'Oy. C. 28
Padda. f. 194

Pögfl/rl. C. 1 1

1

Paganellus. g. ogp
Pagcmello. g. 5 82 ,286
Pagel 589

e. 2>4
Pagre , Pr^gro , Pagrus. g. 390
PcizV/e en . w/. c. 128 , ci, 129
Paille en Queue. e* 129
Paillet, b. 200

e.555
Pal. ' f. 499
Pr//^, ' h. 206
^ale. g, 205
PalleriLS^ 447
Pallette ^ Pak. c, 169

' Pamipedes. e, a

I

Paloma. 434

I

Palumbes
y Palumbusrupicola.

j

e.448

i

Pamphaga^
Pampus.

Pang'goeling.

I

Panicivora^Avis.

Paniscus.

Pantera, Pantber.

Pantouflier.

Faon.

de Mer.

Paoncello.

Papagallo

Papagas.

Pape.

Papeca.

Papecbieu,

Papio^

Parabete.

PARADISJEA.
Paradifea Pifcis.

Paradoxay Rcna,
Paragua.

ParatL
PardaJion^

Pardalis.

d*3o4

g 139
a. 494
c.507

359
b. 118
f. 496
c. 326
238

c. 240

d 232
e. 529
e. 28

e. 240

h.27r
d.345
h. 280

d, 26r
h.265
b. 118
b. 124



ALGEMEEN
Fardalus Avis.

Pardcr^Fifcb.

Pardus.

fareas.

Paris-Fogd.

ParrakeetSé

Parrots.

Panufa.
Partridge.

Paru^ '

'iscis. g.

Paruqmn- Taubeti.

PAiiUS.
Parus ater.

caudatus.

mruleus^

criJlaiiLS ,

major.

minimus^

ParuJfoUn.

Pajjara.

Paffe bufe.

Pojjtr.

aquatictis ,

ceus.

Canarius.

Capevfis.

Cbinenfis^

domefticus.

Granatinus.

JcEvis.

JNwalis.

PJtnacus.

Troglödytes.

mridis.

Pajjeradi anaria,

Salvaticha.

Poffero.
^

Paftinacd marina^

PAVO.
Pavo marinus^

Piscis,

Favon de las Indias.

b. 117

e.502
227

d226
c. 592

139 f S^o
e.439

• e. 591
e.597
e.598

596
c. 592
e-593
e.j9o
c. 596
€•5551
e. 5Ó8
g«'35^

arundim

' e 545
e. 599
e.562
e. 554

544
g-332
e. 562
e. 527
c.586
c. 54a
e.545

c. 568
e.555
f*476

c. 346
e. 326
c. 180
g-4i5
c.336

Paxaro.

Pazan,
Peach cage.

PcacocK

fish.
^

\ Peark.

\ PearL
PECORA,
Pe£ten.

Peertfisb.

Pegafrol.

PEGASUS.
Pegehiiey.

Peis Rei^

Peisker^

Peixe Gallo.

Pejegallo.

Pelamides.

Pekmiys

PiiandoT'Aroe.

Pelargos*

PELECAMUS. e.io2 , 169
Peleka?ij Pelekanes. e. 105
Pelias (Coluber. ) f. 403
Pelican, C. 113, 115

c. 207
^341
e, 326
g. 416

h 4
g- 347

c. i»^ 220

g 276

d. 440
h. 522
a. 463
g- 440

*

h. 98
g-Sii

278, h.6£
h.58

b. 318
e. 193

Pendolino.

Pmelope.
'

Pen^iiyn,

Pentanemus,

Pentopbtbahnos.

Pepper Pie.

PERCA.
fliiviatilis,

marina.

minor,

volitans Amb.b* 4,2,

Perche. h.4
Percia. h. 15
Percis. g-30I,b.30
Percnopterus. ö.iiS
Perd fa Queue^ c. 599
Perdix Damascena^ e. 42 r

Montana. e.445

593
e.545 5?

e* 132
h. 277
g- 247
ci.277

h. I

h '>

h. 15
h. 29



feEGlSTÈË.
Përdixpetrofa. e. 404

• rufa ƒ. major. e. 413

Rujlica. e. 9,26

PerdriXy Nrdice^ftrdiz.^A^S

Pered,

Perico. ^ 481

Ptriftera. ««433

Perniifre, Pernifa y
Pernijje.

e.413

Perro. b.34

Perrocello. d. ^244

Perrochetto, d. 245

Ptrroquet mascarin^ 239
d. a6a

Perrcquets , Perrucbes. d.a^ó

Pe7/ego. h.4

pert'Huhn. e.379

P^j-ca Colombo. h.489

Ptscatore ddRe. d.398

JP^ica Balefira. f. 495
Botazzo, h.495

Caponu 78

Colombo. ^•5^1

Forca. b,78

Porco. f*49i

/^me^ g. 153
• Jiarrö. 474

Pondihe. i

SanPietro.

Spada. g. *40

Tambiiro. \\ 49o

Fbtorfor. g. 148

Pf5/cba iJfo/^r. c.537

Pttmbuaba. 227

PetüDuc^ d.i95

jP^ïzïei Perrucbes. d.227

P^ïoto (Coluher.^ 1 405

VIII. STUK.

Petrel Cendré. e. 9^
PETROMTZON. f.441
PetterzL

Pettkhaps»

PettiroJJo.

PezillOè

Pezze Mculéfé

Pfaejflifi.

Pfafe.

Pfafenlaus.

.

Pfaw

c.9i>95

e. 584

a.463

C.J03
€• 270
h. 29

e. 326
Pfcffer-Frafz, Pfeffer Vogel

d.a77
P/<?rrf. c. 334
Pfisterkin, c. 249
Pflöckfiscb. c.488'
Fbaopus. e. 22*
PRAETRON: e,i28
Pbagïus. g. 390
Pbalacrocorax. d. ^^29, 421

e. 102, 115,16a
Pbdaina. c. 477
Pbalaru. e. 245, 270'

Pbalaropus,

Pbar.

PRASIANUS.
Pbafianus vulgaris.

Cbinenfis.

Phaskas.

Pbatagen.

Pheafanu
Pbil.

Pbilander

Pbilomacbus»

e.245
b. 478
e.34a
c. 381
e. 388
c-334
c. 58

a. 496
e.382
a. 419

316,321
c.238^

Pbilomela^ Philomêlê.c, ^(y^
Pbir. b.478
Pboca , Pboce. b. i, 15'

PHOEmcOPTERUS.
e i6z

Pbosniaints. €.581'
P/jo^a 5 Pbokaina. c, 54a
Pholidotus^ a. 494



ALGEMEEN
Pbolis. ^^34

Thoxinus. h. 412
Pbryne^ Pbyfalos. f. 194
Phycis^Pbyh' ^oi

PHTSEf£R. c. 501,552
Piabucu, h,2a3
Pianet 0.320
Piannet. d.391

Piais. d.321

Picharöuki. f. 78

d38o

vcrd. 380

Pfcïi. d. 326
Aranyas. d. 427

Picacur^ha. ^•^51

Piccafiga f Piccafigua. e. 5 70
57i

Pfcfcöt. • d.320

Pickerell. h. 237

Pzco d.374

Piaarns. e-i56

Picuipinima. e.458

P/CÜS. d.374

Pfcws Marlius. d.380

Pr>. d. 320

Gnecibe. d.212
hnine, t^5^o
noire, d. 343
roujjff. d.217

GmeUe. d.318

PiepLercbe. e.466

P/(fröï rac/j^re. c. 96

P/etïe. 78

PzVxi; /'og^z^ior Piexo PioL

tbo. Z>'^S1

Pig. b. 248

Pigaza. d. 320

Ptgeon. e. 4^9^ 434
Cuirajfé. e. 441
des Indey» c. 446

! Pigeon Patu. ^^ ^sS
! Romain. c, 438
' Piggbvarf. g.347

I

Ptgg Swin. b'353
P2g^3?. a,347

; Pignoletti, g.ai6

[

Pigus. h. 429,442
;
Pnr. h, Ó7

S
Pf^e. hv 237

\Pilcbards. '

h. 333^ 335
I

Pilleo. cL 443
:

PilcU'Fisb. 361. h. 36
• Pimberah. f* 395
j

Pimpelmeifs, c» 59Ö
Pingofiy Pinfoih e. 532

dès Al dennes, 6.535
IVJontagne. e/536

Pingons. e. 53a
Pindon, c 336
PingoiUi Penguyfi. e. 80, 83,

100
Pinirolo. e. 248
Pfn^ g. 280. 41

2

Pintacilgo^ e. 539
Pintados^ e. 95
P/o^a. h. 421
Pzo^x. d. 321
Pfpm. d. 391
Pfpa, /^zpöZ. f. 187
Pipare. e. 254
Pfpfr. h. 7p
Pipijlrello. a. 404
P/j)zY , f /pptr. c.466, 583
Piqué hoeu}\ e. 478
Piquitinga. h. 249
Pira-aca. h.454

Piranga. h. 20

Pirolus. b' 493
PfrTOft. c.398
P/iCf^ Cartilaginei . f. 4 1 o
Pisciculus Amh. volans.h. S'^'^,

Piscis Cornutus. h, 473
Pis



REGISTER.
Piscis Guttiirofus. g. 230

Mularü, c. 537
QuadrangularisM .476
Triangularis. h. 470

Pijfgum, h. 98
PitheXy Pitbekos. a. 350
Piula, ^e. 54
Piverd. d,38o
Pivoine. e. 503
Pizamofche, e. 570
Pizzardella. c. 232
Pkdife, Plaife. g-332
Plancus . e. 1 04, 1 1 5, 1 2 1

,

mom. e. 125
PLATaLEA. e.i68
Platea. , 168

Pto^i/a. g. 332
Plautus. e.92, 95

Jlhatrofs. e. 92
pinguis. e*ioi

praconfuh ^4?
Pkcojlomus. h, 12O3 122

PL£UNORECTES.g. 3 ^9

Plongeon. e. 133, 148
Plotus. e. 160
P/oJ%^ h.432
Plover^ 2J3
Pluiero, e. 230
Ptoo. e. 120

Plüvialis. c- 252
m^/or* e. 230
viridis, e. 259

Pluvier , Plevier y Pluier0.

e. 253
Pluvine. f. 144
Pöccfl c. 437
Pochard, e. 57
P(?c/?6f. e. 169
Podiceps. c. 140
Poecilia, h.98
Pögg^r g. 293

! Poignard

s

Poignaftre.

Poikilis.

Poil.

Poijjon Chat.

Cocq.

d'Or.

volante

Poïatucba»

h, a38

c.539
c. j88

117

h. 396
h- 89

Po/ca^ , Polecat. b. 15Ó, 200
PoHards, g/^^^
Polonga. f*320

POLTNEMUS. h.276
Polytmus. d. 432, 436, 438
Pompilus, g. 278
Pongos. a. 374
Pool Snipe^ c. 220
Po/ff. . c. &5
Pöfc epfc, b. 248
Porcelet des Indes. h 407
Porcelkis. 248, 439
Porco. b*248

Spinofo. b. 353
Porcüpine. b* 353
Poreus, b. 248, 269

Fhiviatilis. h.29
- Spinojiis. b. 353

Pork'Fiüj. h* 27

0540,543
Porpbyrio. c, 270, 274, 275,

285
Por^ff CorTJ^t b.329
Porzana. e. 274, 282
PoJJwn. ' b 323
Pots-WabL c. 502
PQuacre. c. 179
PouiUot. e, 589
Poulain. c. 334
Pöi^/e ,

Pö^//f^
, Pouljin.

Poule peintade, e»378

Pöz//^ Sultane, e. 174 275
Cflwx. c.374



fALGËMËEfï
Pöiit , Pouting. g. 2101

Fouts. c. 407
Fower^ Poor. g. 20 a
Prafem. h. 441
Frejaye. d. 298
Pricka.

,
f. 444

Prükleback. h^49
Frickle Fisb» h. 259
Prickly Dog. f-487

Prtóu (?ƒ rètf y/?x. f 445
Priguiza. a. 481
PnV/. g.347
Prifiis. f. 521
PROjELLARU. t.9i

Promerops. d . 4 1 9 ,
42

1

Prooi] er , Preijer, Pruijer.

e.520

Pupullay PupuU
Fiifa.

Patois.

Putorius.

PuttocK
Puzolo.

Pygargiis.d.141^

Pygmeen^
Pyrrhocorax. d.

Pyrrbula.

b, 15
b. 200

b. Ij6, 200
d. 146
b. 200

143. 206

3^^ 326,
3^9, 423

êO"03i 507

Prophyriom

Projimia.

Prox.

Pnmell.

PfalidoftomiiS.

Pfar., /'faros.

Pfeudopterus.

Pfitlaci,

Flittaciilae.

PSITTACUS.
PSOPHIA.
Ptak Bitby.

Ptarmigan.

Pteropus.

Puant.

PucelUé

Pudding' Wije.

Ptierco.

Puerco efpin»

Puffin.

Puffins.

Pullus.

Pulver.

Funarü.
Fungitius.

FmUrmaaU

e^2i8
a. 401
C.127
c. 568
h. 233
e.47i

* h.42
d, 22Ó
d. 227
d* 225
c.285
c. 238
c. 405
407

b. 323
h. 341

433
b. 248
b*3J2

c. 85, 116

e. 349
e. 2J3
g, 226
h.49

f. 144

Quacbilton.

' Qtuidrupula.

Ouail^ Quaglid.

ÖmjaS'Morrou.
Quaker.

Quakers^

QuaL
male-Sey.

Quarii Gudn.

Quapfoe.

Qtiatotomomi.

Qimtr Ocbi*

Quaucbtecballotl

Quaucoyamatl.

Quauburu.

Quautbzonecolin^

Queck.

Qiieeji.

Queite.

Quetele.

Quidd.

QuidvogêL
QuiU
Ouimpenfée^

Quincajou*

Qiiinjon.

Qidrizaoi

mirpeUn.

c. 423
e. 422
a. 348
e.555
e.44d
c 443
^05

e. 342
504

d. 376

Tblittic.

b. 49Ö
b»a70
d. 4ié
c. 427

e. ^47
g* 3^55 337

e.378
h.410
d. 162
b. 149
a. 344
c.56

533
c. 344
149



REGISTER.
Oiiüter.

puivera.

ütioya Vorau,

R.

e. 552

Robe. ' d.a95

Rabhet. b,39i

Rabboxe. ^
h 215

Rabiborcado , Raboforcado.

e. 111

Rabos forcados i di jimco.

e. 129
Rachame. d. 96
Rachel -Hanar. e, 400
Rüdiur. c. 1 42
Raeb Huhn. e.410
ii^^/. ^ b.B6

d. 295
Rage-k?iw. g-^^ll
Rciie, Raye, f.4<^3

Rain FowL d. 380
Raifideen c.97

f. 453

afperrima, f.471

clavata. f. 478
tew. f.462, 460

RALLUS. e,278
c, 220

Ramier. ' ' ^,417
RAMPHASTOS. d.274
Ü^iV.^. f.187

i^(2f2a Arborea. 255
Marina. ^ fo3i
Pifcatrix. f»530

'Piscis^ ^'235, 530
fiirinamenjis^ f. 259
viridis. f. 253
vulgaris. f. 242

Ü^/Jgei. c.96

Rangier. c. 97
I, DEEL. YIIL 5tüi:,

I

Bcmgifer. c.96
RamZ'Eitlen, d. 191
Raockuy Rocken^Rokkü. f. 480
Rapp'Hoena. e. 410
Rappen. d,295
RappfogeL e. 5 1 r

Rarycheus, d.426
Rajle ^ Rdle y Rail, e. 278

£i2z/. e. 281
^5 Gtf/?^^. e. 279

Raspecön. 153
ii^Jiffe ,Montagne. b. 489

Palmifie. b. joa
Ratio ^ Rato di Laja.

b.47r
Pequenno. h. 485

Rattk'Snake, f. 290
ür/i^ö p)enago. a* 404

Peqiienno. , b. 3 1

3

rfe b. 408
Rattus. b*47r
jR^w^. h« 192
Ravocchia. f. 242
Rawlin-Pollach g. 210
Rayer y Reiger^ e. 202
Pazor^Bill. c. 8 e

^«'^j Triglia. h. 76
/•ieattino. c, 58Ö
RECURP^IROSTRA.

e. 2Ö3
Pedhreajl. e 584

Cbarre. h.igt
Deer. c. 60
Game, e, 407
Henings» h, 282
S/^^f//^» c 22a

^^m^". e* 485
Reech'Buck Geifsp €.1431

c.434
Rëenne^ c. 97
Feeve. c. 238

d-33«
O O •

Regalhülo.



ALGE MEEN
RêgaUoIus. e. 588 i Bipa.
Regillo, Regilhs.Q.

\
Riska.

jR egina Auranim. d . 1 o 7 1 7v 2

.

Regulus crifiatiis. e. 588 \ Rohm ^edbreajl,

non crijlatus. c, 589 \
Rccham.

Rein
Rdnald^
Rem.
Remiz.
Remora»
Renard,

Rentbier,

REPTILU.
Reqidn ^ Reqiden.

c. 97 \
Rocbe, Rojje.

h,87
I

Rocheraye^

b. 3128 5 4;;4
I

Rockfisb.

€590
i
Rockefisk.

f. 442 5g 2J7 \ Rock'Goat.

e, 405
e. 550
b,288
e-j84
CU96

h. 421
e. 448

g. 280 5 h 23
f^4ö^

Reudingf Reutelé.

Reudfcballig^

Rex Avium.
Rbaad.
Rbea. e. 1

Rbemie, Rbeno,
Rbinobatos.

RHimCEROS.
Rbinoceros.]

Avis.

Rbodopits.

Rbomhites.

Rbemho,
Rbombotides.

Rbombus aciileatiLs^

l(Bvis.

Rbyndace.

Riaad^

Ribband'Fisb.

Riccio.

Rind,

Rindelkkbeu
Rinée^

Ringel Ganfs.

Ring-Orm
ParraketU

tail.

Ricndo.

b. 86
c. 97
f 12

f.498
h. 192
h. 421
e. 588
e. 297

99 5 3^9
c.97

f. 4B3
b.327
b. 328
d.282
c. 248

g. 138 5 323
g-35o
g- 347
d4 42i

OiizeL

fidgeon.

Wbitings.

Rocken.

Rocon.

Rcdgees.

Rodlachs.

Roe Deer

^

Roecb.

Roedjljert,

Roejjelvifia.

Roetele.

c. 181

d. 328
e. 431
g. ^10
f. 463
b. 237
e. 38

h. 130
c 142
d. 305
e. 580
b. 501
e 585

Rogn- Kal^Rogn Kexe. g. 250
Rogner. g- -5^
Robr ' Drummei

,

Robrblafcben,

Rot des Cailks

RoiUlet.

biipé.

Roha.

Rokbome.

f. 454
I

Rdler.

TrummeL
e. 2 1

1

.e.273

c. 279
e. 586
e.588

d. 96, 1 17
d'33^

312,350,335
. h. 504

g* 374 ^
Rollier.

b. 288
I

Romaffve.

c. 268
I

Rond.

d 424 Rondela.

f. 492 Rondina,

^•37 5 "59
i

Rondinella, Rondola» g. 148
f-375'

d. 245

289

g 148
e. 602

Rook.

Ropaza.

d. 143 i Roquasverd.

g.318
i

Roquette.

d*305
b.323
g'430
e.419
Ros*



REGISTER.

b.7
f. 194
b.473
f. 530

Roikiaer.

r<omarus n

RosmuL
Bospo.

Piscis.

Eospüs.

Kcfftgnol^ ^oujftgnol^ ^offig- l

nolo c 565 i Rtiheta,

Bojtunger. - b. 7 ^
'

Bothart. • h. 73
Bot Endt^ e. 57

Hun, ^* 4 1

3

Oei VS. ^427

g. 1 75
I

Rowert.

b*7 BoyftonCrovD.
Bubecula.

Saxatilis.

Pubeline.

Ruhellio.

fliLviatilis.

Botange. f. 373
J ouitig , Rotauge. 11.42

1 ,426
ƒ othein.

Botchet.

l ötsl^ Rotele*

Both Droftel.'

Botbbreijtleifi.

Bother Henfflin.

Botkmaus.

Botbfcbaer,

BotJcb^veittzeL

Botfïmpa.

Bottfogel.

Bottge.

Botibals, Rottkopff.

Rott'fcbwantz*

Rotula.

BciLch.

Boucberolle.

Boiig.

Bouge-Bourfe^ Gorge.

Queue.

Bougeu
Boupsau,

Boiipie.

BoLiJJh'oUe.

Boiljjette.

OifectiL

e 220
h. 83

h.421

e. 485
e. 585

b.447

e. 581

g. ^98
503

e. 90

t\ 581

e. 496
h. c9
e.584
e.581

h^73
3 79

e. 2CO
e.584
e. 496
a. 407
e. J69

Ruhetra,

Rhhicilla.

Rubrica,

Riida.

Ruddj Roud,

Rud doek.

Ruff.

Ruffe.

Ruijjenor.

Ruminax.
Rumkins^

Rundfifch.

Runt

.

Rupicapra.

Rusgen, i

Rujlicola.

Ruticilla.

minor.

Rutilus feu RubelluÊ.

h.4!20

fluviatilis. h.425,426

e. 584
d. 328
e. 584
g 589

. h.420,

425 , 426
h. 1945 221

e.579
e. 503
e.j84

h 383,4^9
h. 425, 427

e. 584
g- 398

238, h.29

g 434
e.375

g.175
e

c. i8t

e. 70 -

C. ^2(5

Rutten.

Rygcbopfalia.

Ryn Schwalhe*

RYNCHOPS.
Rypen^

S.

PoiJJm. f. 505 5507,509 \Sac

££L. VIII. SXÜK.. ^

Saaker.

Sabbd-

Sabsimaus.

Saccoios.

betto*

Oo a

g.2l8
e. 159

e. 159
e.405

d 15 >

b 2u5
b. 447
h -39
g.4il



ALGEMEEN
Sackagyfcb.

Sacker.

^CLckganjJ.

Sacre^ Sacret,

Safraii Bacha.

Saffaf,
Saghoga.

Sagifer,

Sagnir.

Sagouin.

Sagree^

Sakvia^ Sikvi.

Salamandra aqiiatica^

Indica. i

temjiris.

Salamandre cCEau.

Salamandreau»

Salmandrino.

Salmarino.

Salicaricu

Salkotoc.

SALMO^ Sahnon.

Salmon-PeaL
Salmon^ Trout.

£alpa.

Saivelin.

Samstbounle.

Sandci'Benamet*

Sandat.

Sander
Sandhejl.

Sand Martin^

Sand^Eels.

Sand-Flynder.

Sandpiper.

"""^anguincroUa»

Saouakou.

'apajou.

^aphan.

Sarceile.

Sard(M

e* 104

e. 104
d. 15Ó
d. 117
e. 297

e. 225

33 4

a,3ö4
f. 492
e, 3 -^9 ^

f. lor

f, 152

f i02

h 198
h, 198

e.572
h.64

h. 127

180,188
g- 395
h^i97
e.282

329
ii.9

g- 133
h. 380
e. 610

g. 129

g. 337
e. 249 {

h. 4? 2
'

c. 172
a. 3^2
d. i5<5

b. 392
h. 392
e.58

61

Sardame» h. 343
f^ardella^ h, 333 ^ 3 43
Sardellii ^•342'
Sardina, Sardine, h. 331^333
Sargos, Sargo

, Sargus. g 38 £

409
farn , Sarna^ c. 1 42
SarpcL g.395
^arfir. e.4?f
Sarv. h. 4.26
Sasbaun- Pasbu» e. 6 1

2

'^affarolo 6.431
Sater. a, 330 5 334
Satyrus. a.334, 354
^auclez, h'259
SaiLg, Saeg Fish f 52 1

Saidary, d'343
Saumon» h. 127
Sauro* h.67
SaiLrus, h.64, ^205

Saiivegarde. f. 98
havanna Black Bird. d.spa
Savetta, h*432
^aw. b. 248
Sa^^jisb. f. 50 £

Scad. h. 67
Scandulaca arhorum, d. 425
Scanfor. g. 1 24
y 'carahaeus Piscis. g. 394
^'carabini. h, 34a

^
g- 387, 4025 407

varius. g. 434
Scar'ü

^ icarf. h. 428
Scatto. g. 347
SccLvolo. e. 5S
Scazone. f. 487
Scbaab, ' 0.156
Scb'uiff. c. 220
Scbacbatz. b. 97
S67:?^tfr , Scbiemus. b. 299
Scbalach. e. 201
Schal ley* h.2GÖ
ScbalopeSf b. 3^^5



REGISTER.
Schar. c. 268
^chauffel-Hirfch. o 133
Schcad^ Scheat. h. 431
Scheepe^ c. 220
Scbeerh h. 431
Scheid ^ Scheiden. h. loi

Scbeilan. h. 113, 1 14
Scbelau, e. 4!:>2 1

Scbell Endte. e. 53 I

Scbenalia. f. 55

1

Schernkner. c. 279
Scbickpleder^ g^SS^^
SchielL h, 9
Schijfcb. g. 441
^chilbe. h. 107
Scbildreger. c. 200
Schilus , Schillus. 9
Schilt -Ent, e.53

iScMf ^rofe. f. 12

Scbindel. h. 9
Schirato y Schirivolo^ Schira-

tolo. b. 4Q3
Scbley ^ Schleyen, h. 387
Schleijer. ^•439
Schmirring. e. 276
Scbmey. e.55

Scb7iabelfifcb. c 486
Schnarr oj Scbnatter-Efidte

c.48
Scbnee-Hiihn-^ c 405
x^cibw^ff Koenig. e. j86
Scbiieider-Fifcb. h. 43 2

Scbnepff. c. 2165 026

Schnepffldn. e. 232
SchJïirring. e.156

Scbnotfifcb. h.417
Schimjjerle. e. 552
ScboiniklosySchoeniclus, e. 554
Scbmtfer, h. 30
^cbreech'OwL d . 204
Schreiber, 432
Scbrieh e. 279
SchrolL h, 29
X^Dfxl. vul stuk.

SchiLCil.

Schuheren.

Scbwalbe^

ScbwaL
Sckwauy Swan.

e.22ï

b. 86
e. 115

602
h.4i8
e. 14

Scbwartz-ylmfeL e. 492
Scbwariz krciee. d. 303
Scbwein. b, 249
Scbweinmei\ d. 1 4

5

Scbn^ertfifcb. g-ï57
Scbwirtirner. d. xóS

Scbwyn. b. 249
ScbymcL '

,
. c. 11

SCUENA. g.437
Scim{L 2;. 380. 44'>

Scific ^ Schink i Scinck. f 158
Scincus marimcs^ Officimiruvu

f. 1 55
SCIURUS. b,493
Sclaeffer. e. 615
Sclave^ g. 386
'Fcolopax. e 226 , 232

pfi-cfi-, h. 464
SCOiVBER. h. 50
,^'Combro y Scombnis, b. 5c ^

Scooper. e*264.

iScoj^j- , Scopiis. d. 1 94. e. 1 8a
182

SCORPJENA. g. 301
ScorpcBna. g»305^ 308
^corpides. g. 305
Scorpiiis marinns. g. 298
Scorzone, f. 505
Scoter. e. 27
6Vöz/^. e. 81 88
Scozzetta. e, 46^
fffmje. e. 1 56
ScrofanOj Scrofanello, g. 3055

Scropba. b. 248
ccufler^ Scbofler. e, 169
Scullfisb, b.489
ü O 3 Sc^/ï/



ALGEMEEN
Scurf. h,i8o
^curulus. b. 493

Scytala (Anguis). f. 424
tcytale. • f. 316, 4^?
tc'jtbt biird Heron* e. 225

Sea-Adder. h 51 6

i^eU' . ream. g-SPo
Cow. b.7
Dz^T?/. f* 530
Dotirelk e. ^^44

|

Gudgeon. gt2 8o

Hm. t'. 88 !

• Hound. f,4.uS \

HoiJe. b. 7

Lorhe. g, a86
Oxü/. g. ^49

• Fike. 23

1

^or^. c. 540
Aoug, g. 398
S72r/f/. g. 245' ^55/
Stichling. h 69
J^o//, g. 125

«y^fl/, Seal'Hundu b.15

Seatfisb. h. loi

Sedenette. c. 552
«S^e yfm/e/. e. 479

Scbwaluuü^ <i'ii3

Sijké 207
iSefrfar. 43

1

Seifopugis. ^«583
Selacbia^ f. 440
{^'elavim g. 149
SemelorobotK b. 84
Semeur. 574
Semivulpa. b»3a2
Senator Avüim. e. 588
im'igcili rayê. €.509
SenembL f. 168
^fpi", Anguis. f. 185

Lacerta^ f. 1 29
Serapbab. 37

Serins. c 548
ierpens. f*4i5

marimis. g. 89
Serpent a Sonnettes. f. 29O
Serpentes. f. 26

1

SEHFENTIA. f.26r

J erm /tox. f- J2I
Serran* g 4^^
Serrator. 7I

Seferinus. g, 138
Seuwie. b 249
<?3/.0/>» g. 205

: gainolo. e. 248
h.339

.?/?^gg, S^?^gg^ e, 115, 119
Sbakers. 6*440
5fc(2r^. f,498
Sbarpling. h. 35
Sbeai waters. e. 95, 98
Sbeld'Apple^ e. 500
' eldrake^ e. 24
Shoveler. e. 47
Sbiopba. b. 250
Shrew. b. 3 1

3

Shrewmoufe* b. 3 1

3

v*zae/r. b. 15
f. 393

Ficbler. 6.^25
Sieben-Scblafer. b.47a
SiecbaaL b,94

Sieglein. c. 142, 157
Siffleur. e. 503
^z; ^ , Sijkloja. K 206 ,214

yï//. h. 331,283
a. 358^ 485

ft/oor. h. 109

Silure. h. lOt

WLl7Rt7S. h.99
.SiluriiSf Sturio. f. 541
Stoer g. 93

z7 Inglefe. g. 247

Sawrwi. 3*399
Si.



R E G I STER.
SIMIJviarim.

perfonata,

Sinaire»

Singe.

Sippouris.

Sijerre.

Siskin.

SITTA.
Sittci*

Sjoe-Orre.

Skait^ Skate.

Skalla.

Skalops.

Skaros^

Skarv.

Skata.

Skibbo.

SkioLiros.

Skittspigg,

Skjaerflaecka,

Skjalryta

Skogsknetter.

SKOLOPJX.
Skomakare.

Skottfpig. h.

Skrabba.

Skrakcu

Skrey.

Skrobe-Flyndeu

Skrzsczek.

Skua.

Skullia.

Skgg Simpa.

Soek. d. 162
Oern.

Slatte.Skadda^

Sleeper*

Slitbakker , Slittbark.

Slom.

Slomka

Smaling.

Smaris.

Smafijk.

h DE£L. VIII. SXü4*3

f. 502
a.485
d. 156

e. 482
c. 549
395

d. 320
e. 89

g- 332
L\ 299

g. 407
e. 117
d. 320
h.4

b.493
h. 415
t% 264
g-298
^'•57^

e. 21Ó
1^387

35^43
g..298

^•73
g. 168

g-337
b 465
e. 149
f- 505
g-3oi

. 174
d 134

g- 337
b. 486
c. 443
h. 200
e. 216
h. 215

g*S84
h*2i4

Smatch.

Smelt, Smelte.

Smelts.

Smeding^ Smerle^

S?new,

Smitcr,

Smyrle.

SnaepDi,

Snebbei ^ ?>nepeh

Snipe^ Snite,

Snoe-Riper,

Snoe- Sparf.

Snoge

Sfiok e.

Soa-ajer.

ScbeÜa^ SoboL

Socke Socker*

e. 49(?

h. 200

b. 95 382
78

e 441
d IÓ7
e 249
h 206

e. 216, 226
e 40.;;

e 518
f 3^7
f-375
f. 174
b. 205

d.i56,e. 59
Soelhoved- Torsk g. 1 70
Soffietta. h.464
Soland Goofe ^ Soleiul Gtife^

e. 122
Söldido. h. 119
Solea y Sole^ Soul. g-342
Solenojlomus» b. 227 , 228 ,

Solitaire.

Solfenfödg.

Scmmer ^ild.

Sopracielo^

Sor Entle.

SOREX.
Sorex* z

Fiorge marina.

Sorgio di Cafa.

Sort'Haae.

Soucbct.

Soucis

Souffleur.

Sourd.

Soiirice , Souris.

Soiitanda.

Span

O O 4

e 322
h 4ï4
•b. 294,

g.412
^-59

b 312
.405.b 478

g.222
b.488
f, 503

e.47, 14T
e 588

f 144
b. 478
b 37a
b 248
b- 249
Spar^



ALGEMEEN

338
e.555
d.177

g*3?5
580,389

g 378
g. 43^

373
d 1665I77

a.409

555
e. 168
a. 408

d. 311 , 4^3
d. 177
e. 138
e-555
h. 231

'^par^ Sparo, e.555
Sparling Fonjol.

Sparlings.

Sparrow.

Hawk.
SPARUS.
Spanis. g,

jlitrata,

Cynmhs:
Jaxatilis*

Sparveriiis.

Spasma,
Spats.

Spattile^

SpeStnm,
Spelvie}\

Spcrber.

Sperga ^

Sperling.

Spet.

Speiirer^fpyrer^fpiirre. e* 150
Spheniscus, e . 99 , i o i

Sphinx, a. 357
Spbymna h 231,258
SpiegeUneifs. e. 593
Spigola, h. 12

Spillekraka. '

- ^-374
Spinachia. h.34
Spinalia. f. 551
Spim%n f. 492
Spinus. e. 549
Spipola, c. 464
SpirinthuSf Spirinthus, h. 200
Spiriofus, b. 493
Spitsmaufs. b. 313^
Spittfish* h. 231''

Spiza^ e. 532
Spligiones.

^poon hilld Diick. e. 54
Sprat h-33iï» 338
SpringwaL c* 540, 548
Sprintz. _ " 177

3 g' 380
!
Spmttzwabl. 0 552

e. 73 )
Spurygg^Fisk 249
Sqiuigio. h-393
Squaia, f. 492
SOUALUS. f.485
Sciualus Vetenm, b. 393 ,430
Squaqua , fqnatifia. f. 492
Sqiiatino Raja. f. 483
Squilacbi. b. 94
SquirreL

\ b. 493
vVitaar ,

/?^&r 5 y?o^r. c% 47

1

Stacbelfch^veyn, b» 353
S^agg. c 60
Stamm. h,4i9
Starda. e. 287
Sïr^r^ .fiarling ^fiarn. e* 47

1

Strand fwale. e. 6 1o
Straiihige Rennen» e.374
vSYmz/^ ii72rfJ^. e.51

Stecbhitttel^SteckU'Bah h 35
Steenbiid. h. 504

;

StekheiJJer. 501, 43, 97
Srem fc^V^^^r. g. 294, h.43

BticL

Eiile.

gal.

gallell.

Hubn.
pieker.

Rabe^

Roetele.

Scbmatz.

fue.

Tahen.

Troeftel.

Tulen,

UIL
a« 349 ( Stella Avis-

Sprods'.

Elawfusz» d. 158
1>I75

Stellio.

Seenbü,

Stenlake , Stenjimpa,

Stercorarius.

Sterktu

c. 177
d. 197
d, 164
e. 248
e. 405
h.97

d. 422
d. 328
d. 164
f. 442
d.423
d.328
d. 423
f. 53*1

c. 297
f.116
h.182

g- 300
e. 151
f-549



REGISTE^l.
STERNA. e. 153
Stkblmg^Sticberlmg.e, 575,

h.35
Stier. c. 269
Stinc marin, f. 158
Stinckjïfcb. . h. 200

Stincus:, Stink, f. 1385 h. 200

Stint. h. 214
Stockdove. 431 5 448

d. 194,204
Stocksr. h. 67
Stockfifk. g*i74
ÏSro^r 5 /cor. f. 540
Stone-Cbech c.496

CiLview. e. 261
StoparolcL e. 468, 572
5fo?TÖ y,ftorck , y^or;^. e. 193
Storione , Jlurione. f. 540

e,47i
StöszvogeL d. 145

^

Straale-Sild, h.294

Strafling. h.419
Strag'JVhale, . c.488

Strandskjura. e. 267
Straide. e. 144
Straiifs-Fogel ^ jlrauj]\ e. 300
Streber. h. 1

1

Strepficeros. 198
Streumingen. h. 284, 33

1

Smgei-. d/183

Strillözzo. e. j2o
Stripbokojnilos» e. 300
Strimle. g'3i8
STRIX. d. I8i

Sïjlx. d. 204
?oJ.^ flammea. d. 198

• Stroemlingen . 2 84
&roto d. 320
STROMATEUS. g. 135 /

Stromateiis, g«4i2
StroiitbiO'Kamelos.

Stroutbos

e. 299
c. 299, 555

STRUTHIO. e.298

I,D££L, VULSTUK.

I

Stnitza , Striizzo, c. 300
Smer^Bars

^ Stuer, n!'29
Sturgeon , ó^jz/rzö.

*

f. *)40

SlURNUS. e.47r

v% b. 249
Sz^'^gf^.

' g*347
Subbuteo* d. 159
Sz^i^^r. c.324
S^iC^^ Sucking'Fish. g. 257
Suchits. f, 78
S2/^6'j-, ^z/üf/f. h. 231

£ 194
Suemnoodra. e. 160
Sz/^?^. 1l 232
Suglum. e*382
Suilhm. b. «50
Suinbual. c. 540

h.4i(S

e. 102, I22
Sz^;^^272 Ternate. h, 450
.%;?2. h, loï
Summer - Roetele, e. 58

1

Sunar, b. 127
Stmfifcb. h.490
Sz/rcA:. b*99
S'urglun.

, e.382
SunnulleU h. 75
Sfy^"* b. 248 -

•^"^^^'o. . ^'333

5zƒitö , ƒ^^ïto. c 3 33
Sz^yi/fo; h. 585
Siitare. h. 387
Suijuntiu dt I lo
Siiaerta. e, 26
Swallöw. c. 6oa
Swenfh - Papegoja. e, 502
Swenska. e, 511
So^z/^ - Martin. e. 6 1

2

Swiffez. b.4Ó2
S'jc*?'^, h. 387
Sylmnus. 3 S6 5 334

Oo 5



ALGEMEEN
SyMa, 572

verjicölor. d. 430
Synagris. ^. 377, 398, 399
STNGNJTHUS. h.509
Syngnatbus Felagicus . h . 5 1

4

Sy7wdon^Synodiis,g.29^y 235
Syreen. b. 20

Taafcbe. f. 194
Talmcco - Pipe Fifh. h. 227
Tabellarick c. 266^ 442
Tacataca. ^-277
'ïacbajcb. a. 463
Tacbmas. e. 5Ó5
7iz6ib^ ^ b'228
Jadorna^ tadorjie* e. 24
ladpole. f-247

ï'(£;zfö cormta. h. 96
Taimen. h* 1 8

1

TaiJJm. b.228

Tajjaca, b. 270
Tö/^z^. g*i33

TallboU 502
Talling Talling* h. 63
TALPA. b. 200

Tamacüilla Htiilia, f 320
Jamandua. 490
Taviandua Guacu. a. 426
Jarnatia. e, 172, 488
Tamoata^ h«ii9. 120

Tanche. h. 387
Tangara-

Tanglake. g-236
Tö72/z\ b. 95
TANTALüS. C.175

'/>ZÖ5 C.325

TVzojT^. f. 194
Tapayaxin. ' f. I59

Tapecon. g- ^53
Tflpró. b*37o, 407

7fl,^j/r, Tapirierete. 0*420
Tarandus. , c. 96
Tarantola. h, 205
Ti^r^a yf^/j. e. 288
Toffdi^ada. 1\ 12
TardigradiLS. 3.^98, 479
TareJranCy Tareronde. f. 477
Tarentello. h. 61
Tarier. e. 579
7<^rm. e. 548
T^ma. e. 156
larre^Torsk. g. 170
Tm. h-i93
Tartanica^ Tarttiga. f. 12
'iiz//b» b. 228

f 102
ïafugo. K228
'i^ro^, Th?ö^. a. 494, 282
i flïoi^ Kabajjoiu b. 284
7^.ïM» b. 277,279
i' fl^w/a, d. 309
Taiibe^ Tub. e. 434
^ az/pe. b. 299
'iflwr. c.268
Taurusy Taureau. c. 270
^'^x^y. b.228
Tams. e.326
'hheluk. e. 2i6
hborz. b. 200
7^(2/. e. 59
Tecolotl. d*i94
Teciiixim, Lacerta. f. 99
'fecuixin, Coluber. f. 180
Jecuocbolli, ^-344
'^^^r, Tfwr, Todder. c. 393
Teguixin. ^ f»i8o

ïdJ^f. e. 553
^

Tejuguam. Coluber. f4180'

Tejugitacu. Lacerta» f.99
Telamon. e. 274
Temamacama. c, 2 1

5

Temelo. h, 216



REGISTER.
Tepetototl.

TerceL

Teriz.

Ternier.

Terrahufo.

Terrapen.

Terzolo.

Teftard.

Tejlo roiijjo^

TESTÜDO.
Tejliidine.

Tetards.

TetariL

Tetragonoptrus*

e- 344
d. 177
e. 520

€. 212

393
e. 580

f-l2

f. 247
e. 453

g- 3Ö1,
«^70, h. 222

TETRAO. e. 391,
TETRAODON. h.478
Tetraxy Teirix. e. 297, 392
7>if^ ' ibé'i^ri?* e. 614
Teutblacoth Zauphid, f. 290
Texon. b. 228
Tbabia. c. 142
ThabüL b.370, 407
Tbannin. f.6i

Tto. f. 102

TbauhquechuL e. 1 7

1

Tbelia. f. 247
rfó.^fó. e. 382
Tbinms. h. j8
r/?2/i(fe - jPYtzc/^, e. 539
Tbornbak, f. 480
TborngnmdeU h. 96
Tborntraber^ d. 212

Tèöj. b. 142

Tbouarou e. 155
Thouyouy ThouyouijoiLG.3^9

Tbrojlky Tbrujb, e.481

Tfcz/fe. d. 309 j

Tbumbberr. e. 503
j

Thunnus. h. 58
Tèwrw - Koenig. e, 586
ThymalluS) ThymiiSy

Tbyme^ Tbym. b. 216

ï bynnus.

ibitro,

Tiercelet,

Tiger^ Tigra,

Tigris.

Tjaeder.

Tjelobcha.

Tjerri Tjerri.

Tiklin.

Tilli.

Tillkraka.

Timucu,

Tmamon.
Tinca
Tinca marina.

1 innunculus.

Tinfcbemet.
'1 itt - Lark.

Tüling,

litlmger.

Titmoufe»
'ï ierk.

i laquatzin.

Jlehua.

lloa.

Toad.

Toad fifb.

Tocöco,

Todier^ Todus.

Todten - TogeL
Toffsmyffa.

TokbiautblL

TolcL
Tom - TiL
Tomivejo,

Tonglake.

Tonno ^ 1 bon.

Toparagm.
Topau.

Tope,

Topo.
': opskarv^

Toquil • CoyotL

,

g.27^,.h.5S

i''.497r

Tigi'je.

b. 108

393
f. 92

f. 398
e.282
e.489
d. 374

h. 251, 25?
e. 419
h.387

g. 201, 424
d. 163
e. 14

e. 4645 466
e.5085, 57^^

g. 174
e. 502
e. 229
b.3^3
f-325
f. 318
f. 194
f. 53^
e,i63
d«405
e*579
e.593
d. 209
e. 245
d.406
d,440

97
h. 58

b.313
d. 287
499

b. 299
116

c. I9i



ALGE MEEN
Tor. c. 268
TorchepoU d.395

Torcoh d.371

Tord^ Torda 9 TordmuIe^e.Si

Tordino.

Tordo.

Targocb»

Toto.

Torpedo. •

Torqmte.

Torquilla*

Torrentina.

Torjk.
^

TortöCöUo.

Tortoije.

e.468, 521
e. 481
h. 19'^

c. 269
f. 454
e,22i

d. 370
h. 183

g- 185
d.371

f. 12

Tmola , Tonera, Tor. e. 453
Toïtiie*

d'Aigite.

Totano y Totams.

f. 12

f-37

e. 220,

230, 239
TottoviUcL-

Töukaii.

Töuraco.

Tourdelle.

Toiiret.

'iourie^'elle.

midette*

Toidetou Toucu
• Towack.
7RACHINUS.
Tracbinus.

Tracburus. -r. -
,

Tragelapbus. c. 2S^9(^^ 217

TragopanaSo d, 287

Tragos, Tragmx^i56, g. 28

1

Tragos agrios. i']']

Traguli Guincenfes. c. 195

Tragukis,

Trammels.

Trajle^

Tree-Creeper.

Tree - Fcilcon.

Treijfcben.

4Ö5
d. 275
d. 3^>3

6*482
c.485
e. 453
e.457

S.445
c.425

g. 156

b. 64. 67

c. 29
h. 192
e.485
d. 424
d.159

Tri ' Orebis.

Triangiilar - Fijb.

'Iricbias, Tricbis.

TRICHECHUS.
TRICHURUS.
TrieL

TRIGLA.
TRINGA.
Trivga. e.oj^

Tring(B, 0.231,
i n'feits.

'Irijje, Tbrijja.

irijiiLnculuu

JROCHILUS.
e.

d.i6l
h*47o
h.341
a.463

g. 120

7 roebillis,

TroesfeL

Troglodytes. a.

A'vis,

Trombetta.

Trompetie.

'Ironfo^

Trotta.

Troitlitis^

Troupiale. d.

Troiipiales.

'I roiLt.

1 nible,

Triigoón. c.

Truite.

Saimonéê.

Trumbetto.

Tnmpo^
Irufch*

Trutta.

Flmiatilis.

Laciiflris.

^ahnonata.

Truye.

Tryde»

Trynga, Tryngas.

Tfcbauka.

tfjakalang.

161

h.77
e. 235

,246 248
236, 244»

g. 2l8
h. 339
d.163
d. 432

266^ 589

14^' 385
e. 586
h.464
h.510
e. 438
h. i«3
e. 460

3355 337
e.477
h. 182
e. 169

453> 476
h. 182

.1805 188
e. 212
c. 526
g. 2l8
h, i82
h. 182
h.187
h, 179
b. 248
h.4

e. 236
248

d 309
h. 251
Tuah-



R E G I STER.
Tucibha. ' h, 329
TitarfpoL h. 180

rtibfijK h. SS
Tiifted DiLch e. 70
Tui, d. 250
Tui apiite juba. d. -247

TuL d. 309
Tula^. e»484

Twnbler. ' e. 441
Timmek}\ c. 540
Tunga^ liingpleder. g 342
Tunin. c. 540
Tmmjfuh. h. 58
TiJ/pc , C. '2 2O

Tupinambis. Lacerta. f. 99
Tzirapins. f» 57
7'urbits e. 440
Tiirbot.

TURDUS. C.48Ü
Tutdus Iliacus. e. 484

Miijicus, e,486
Pf^aV. g, 413, 416
'ciridis. g. 4285;430
vidgatifftmm, g^424

Turky^Cock y lurkey, e. 336
Turn^Stone^ e. 244
Turners. c. 441

;

"ïurfio. c. 53Ó
Tiirteh Turtur. 453
T^r^/e Z)ö^t;e , Tiirtler, e. 453

f. 30
Twite. e. 552
7 je Gï/^2Ci/ Paroura. e. 505
lypble ifypblemarinaM, 5 10
Typ blos. f. 436
Tyranmis. c. 588
Tyrant. d. 217
'Izanaboei. d. 525
Tzebecrebe. b. 84
Tzepbardeach^ f. 04a
Tzitziboa. c. 56
Tzopilotle. d.iio

LDlïL, Viil. STü^k.

Ubirre. g. ii ^i

Uccello Pescatore. d.39.8

U//. ' b.70
U/^. b« 200, g. 298,306
Ululci, d. 196
Umbla. 192,196
I7mö/é? Chemliere. h. 197
Umber. h. 21Ö
Umbra , Ümbrino. g 437,

439. 440,443, h. 423
Under-Su'ordfisb^ h. 254
Unicornu inarinum, 0,425
Unicorfiis. b. 328
UPUPA. d.4r4
XJpiipa Mamicodiata. d. 419

Montana, d.421
Ur-Gias. e. 38
URANOSCOPUS^ g.151
Uranoscopus. g. 147, 153
Urcbiju b*288
[Jr/. h. 425
Urbahn. e* 392
UrzVi. e, 80
Urogallina. e, 398
Urogallus. c. 392

Twf/w. e. 397
Uromaflix. f. 963 1 14
URSÜS. h2i%
Urjus. b. 213

Formicarius. a. 486
Mari72us. b- 3

Urubu, d. iio
[/m. c. 277
Urutaurana. è. 106

V.

Vaar^Torsk. g. 168, 170
r^Ct'Z, F'^c/j^.

0.269,305
^ Facibe Barbarie, c.305

Marine, a463*b. 8



ALGEMEEN
Fachéray Vachette.
Vagra.

Fairon.

Vilrus,

Vampynis,
Vanellusy Vanmau.
Variole.

Variolus ^ Varius.

Vaftraiigo.

Vaudoije»

VaiLiour.

Veaii.

Velvet Runner^ -

Venioii.

Verdadeiro»

Verdier, e. 51 1, 529, 522
Verdorie^ g, 429, 5 1

1

c. 574

a. 407
e. 240
h. 14

h-183
f. 47^

d.96
c. 269
C.281

d. 377
b, 284

Verou.

Verrat^ Verres.

FESPERTILIO
Fespertilio7ie.

Fetula Piscis.

Feuve,

Fecchio marino,

Fieille.

Fisciwnis^

Filaiiu
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AANTEKENINGEN
EN *

B Y VOEGZELS,
VAN EENIGE ZAAKEN,

Welke , na het Schryven van deeze j^gt

Stukken der NATUÜRLYKE
HISTORIE, my voorgekomen zyn:

OM TOT
OPHELDERING, VERBETERING

OF VOLTOOIJING, VAN de BE-
SCHRYVING DER

VIERVOETIGE en KRUIPENDE

DIEREN,
VOGELEN EN VISSCHEN,

te dienen.

VIERVOETIGE ofZOOGENDE DIEREN.

I. Stuk, Bladz. 364.

VAn die foort van Aapen , welke Simia Jacchus ge
noemd wordt f hebben wy de Af beelding, naar een

zodanig Monkje of Staart-Aapje , dac eenigen tyd leevende

hier geweeft is, gerekend , benevens eenije Byzonderhe-

Pp den.



2 AANTEKENINGEN
den, deeze Diertjes letreffende, in het IX. Deel der ï///-

ge6^9gte Ferbandelingen i PI. LVlIf. Bladz.214, medegedeeld.

Bladz. 367.

De Aap, uit Ethiopië af komftig, dien Doktor Hasselquist

teKairo zag, was twee Voeten lang en ook omtrent zo dik,

byna anderhalf Voet hoog. Ik denk dat dc dikte van hem

i=n de omtrek zal gerekend zyn^ Een wreed , trouwloos en

naauwlyks tembaar Dier, zegt hy. De Landloopers regtten

*er Potferyën mede aan , by de Overftrooming van den Nyl*

Hy noemt deezen .de Egyptifche Aap. Van den Moorfchen

(^Simia /Ethiopf) worden, zegt hy, door de Zwarten zeer

veele in Egypte gebragt. Decze is taamelyk leerzaam , van

grootte als een Huiskat.

Bladz. 444*

Omtrent de Eigenfchappen van den Olypbéint^ en inzonder-

heid zyne Levensmanier, heeft de Heer Nollet veele aan-

nierkelyke Zaaken waargenomen en befchreeven, uit de

befchouwing van zulk een Dier, dat verfcheide Jaaren te

Napels geleefd heeft, zynde door den Turkfchen Keizer aan

zyne Siciliaanfche Majefteit gezonden in't Jaar 1740. Men
vindt het Bericht daar van, uit de Hiftorie van de Koning-

]yke Akademie der Weetcnfchappen van Parys ontleend t

in het Agtfte Deel der Uitgcz^gte Verhandelingen^ Bladz.

S53 I enz.

Bladz. 490.

Ik hfb reden gehad, om te twyffelen of de beide Mie.

ren-E eters van Seba , die door den Heer Linn^eus op de

tweede foort aangehaald worden, wel daar toe behoorden.

Immers door 't inzien van 'tWerk van Marcgraaf blykt^

zo dc Wel Ed. Heer Vosmaer my berigt , dat dezelven 'er

er.
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Verfchillende van zyn. Zyn Ed. merkt aan, dat (^eMieren-

Ecters, welken hy opgevuld gezien hadt, met de Afbeel.

ding van Klein taamelyk overeenkomftig waren. Uit de

gedroogde Vellen of Vagtcn , die ik gezien heb , blykt dat

dit Dier zeer veel de grootte van een halfwaflen Big over*

treft , daar het in 't Werk genaamd de DierelykefP'neld ter bê^

fchouwinge. open gezet ^ mede vergeleekcn wordt. Zulks komt

nie«r overeen met de kleine witte of Mieren-Beer, die al-

daar gezegd worde de grootte te hebben van een Vos; dat

metde'langte van 15 Duimen, met Kop en Staart, zeer wei*

nig ftrookt. Zie bladz. 487.

II. Stuk, Bladz. 22.

Aangaande den Vangft der Zeehonden of Zeekalveii, gö*

Jiieenlyk Robben genaamd, in het gedeelte van Sweeden^

*t welk Ooftbothnie heet, vind ik een zeer omftandige be-

fchryving in het XIX. Stuk der Verhandelingen vaudeKo»

ninglyke Akademie van Stokholmj te uitvoerig, om dé*

zelve hier te plaatzen.

Op het vangen der Zeehonden ftaat een Prsemie van vyf

Guldens in Holland, en van drie Guldens in Zeeland. Va^ï

ZüRK , Codex BatavuSé

Bladz. 45.

De Turken houden de Honden voor onféifte Dierert , eii

laatenze langs Straat loopen
^

daar zy dan aan Krengen of

Vuiligheid, die men weg Werpt, zig de Koft Weeten te

befchaaren* De Arabiei'en , in tegendeel , maaken 'er veel

werks van , om dat zy dezelven noodig hebben tot befchut*

ting van hun Vee» Te Livorno in Italië loppt^ zulk ccn Iné»

•Pp a nig«



4 AANtÈKÉNINGEN
nigte vin Honden langs den Weg, dat, om de Menfchen

niet te laaten ftooren door hun Gehuil des Nagts, Qeni^

Volk, op order van de Regeering, brokken Broods, die

vergiftigd zyn , by nagt op de Straaten ftrooit , en voor den

opgang van de Zon met Karren rond rydt , om de doode

Honden op te zamelen , en naar de Begraafplaats der Jooden ,

buiten de Stad , te brengen»

BJadz. 83.

Na dat de befchryving van de Hy^ena , in het Geflagt der

Hond'cn , was uitgegeven , is hier te Lande zulk een Dier

aangekomen, 'twelk cenic^^e opheldering gaf aan dcHiftorie

van deeze Schepzelen , die men zig verbeeldt de /IvondwoU

ven te zyn , (of liever Nagtwolven,) waar van in dc Heilige

Schrift wordt gewag gemaakt. Zie het gemelde Agtfte Deel

der Vitgezogte f^erbandelingen ^ Bladz- 56. en de Afbeelding

naar 't leven gemaakt , PI. LI. Nog op de Kermis van 't

Jaar I7(5'4, was dit Dief hier te x^mfterdam te zien, zynde ,

geduurende de twee of drie Jaaren ran Z3 n Verblyf in Euro-

pa, zeer groot , vet en dik gewordon , en maakcnde een

fchrlkkelyk Geluid,

' Bladz. 87,

Een groote menigte van Voflen wordt gevonden in het

Heilig Land, inzonderheid omftreeks Bethiehem, een Rots-

agtige Landsdouw, alwaar 'er fomtyds een groote verwoes-

ting door aangeregt wordt in de Kudden Geiten. By het Kloos-

ter van St. Jan inde Woeflyn, komen zyniet minder voor,

ten tyde van den Wyn*Oogfl:, en bederven de Wyngaarden,

als *cr niet op gèpaft wordt. Hier op zien fommige uit-

drukkingen van de Heilige Schrift. De Heer Doktor Has.

lELQuisT heeft dit, op zyn Reistogc in 't Beloofde Land

,

waargenomen.

Bladz.
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Bladz. 88.

In de Provintie van Vriefland is een Prsemie gefteld op het

vangen en dooden van Vossen » wordende voor een oude

Moervos of Tcef gegeven drie Gulden, en voor een Rekel

derdehalve Gulden ; voor een jonge Teef dertig en voor een

jonge Rekel twintig Stuivers
; volgens de verandering, daar

in gemaakt, door de Publicatie der Staaten, van 5. Maart

1762* Niemand egter mag aldaar Jaarlyks , op piegrige wy-

ze , Voflen Jaagen , zonder kennis van een Lid van *t Jagt-

gerigt; noch ook op andere tyden daar toe met den Snap-

haan uitgaan, dan die tot de Jagt gcregtigd zyn : volgens

Plakkaat van den Jaare 1750. NeclerL Jaarb. Maart 175Q.

bi. 473. Ook mag niemand op de Wolven ^Jngt aldaar ko-

men met Windhonden,

Bladz, 93.

Het Dier dat de Turken noemen
, zynde waarfchyn-

lyk de Jakhals , is menigvuldig omtrent Joppe , Gaza en in

Galilaea, zegt Hasselqüist,- die twyfelde, of de VoITen van

SiMSON ook zodanige Dieren zyn geweefl-,

Bladz. i8q.

De fchadelykheid der Otteren, niet alleen door hetver#

nielen van Vifch , maar ook en wel inzonderheid door het

booren van Sluipholen en Gaten in de Dyken en Dammen,
waar door men voor gevaar van Overflrooming kan bloot ge-

field worden , heeft een aanzienlyke Premie doen fiellen op

het dooden van dit Ongedierte, zo wel in onze Provintie,

als in die van Vriesland s enz.

Bladz, 20Q.

Op de vernieling der Murden , zo ik denke die wyBoNT-
SïMs noemen, en van de Wezeiingen of Werèltjes, (laat in

Pp 3 Vries.
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Vriesland een Premie van vyf Stuivers ieder. NcderL Jaarb.

Ma^rt 1762, bladz. 248.

BIfldz. 248.

Dat de naam van Rot van Pbarao zeer oneigen zy en on-

gegrond , oordeelt Doktor Hasselquist met reden: hoewel

Jiy niet ontkent dat de Ichneumon ecnigzins naar den Egypti^

fchen Veldrot zweeme , en , dewyl de Arabieren den Muis

Pbar noemen, zou die benaaming daar van afkomftig kun-

nen zyn. Dc Iclmeumon wordt van hun Nems geheten.

Het is een tembaar Dier : men houdt het dikwils als een Kat

in de Huizen der Egyptenaaren , maakende een morrend,

^n, als het aeer vergramd wordt, jankend Geluid.

Bladz. 303.

Wy hebben van een Middel om de Mollen te dooden ge-

fproken : doch zie hier een ander Middel , om dit laftig Ge.

dierte te verdryven , *t welk aan de Koninglyke Akademie

van Stokholm is medegedeeld. Midden in de Tuin maakt

men een KuiU zo groot, dat 'er een ledig Vat of Ton kan

ingezet worden , die maar één Bodem en daar in een Gat

heeft; welke Bodem opwaards komt, en het open end ne^

derwaards. Men treedt de Aarde, rondom het Vat, vaft

aan, en lleekt door den Bodem een Stok of Staak, in de

Grond. Op 't boven en^ van de Staak zet mén een Klap-

permolen. Zd 'er maar Wind is, dat de Molen om kan

gaan, veroorzaakt zulks een drilling in de Staak, die met

een klank zig aan de ledige Ton mededeelt , en van de Ton

zig tot ce« aanmerkelyke afftand , in 't ronde , door den

Grond uitbreidt. De Mol, nu, een flaapcrig Dier zynde,

«lat tuflchen zyne Eet-Uuren gaarn rufte geniet, en dezelve

•lus by nagt noch dag vindt, vliedt van een zo onruftige

plaats. Tefl miufte verzekert de Paftoor H^perstroom, die

dit
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dit Middel aan de Akademie voorp-eReld hv>eft, dathy, daar

van gebruik maakende, fcderc kn Jaare 1757 geen Mollen

meer in zyn Tuin gehad heeft. Ook was het eenige zyner

Vrienden zeer wel bevallen, Siokh. Verband, op 'c Jaar

1761* XXIIl. Stüic, aan 't end.

Bladz. 312.

In de befcbryving van de gtwoout* Spinmuizen \s aange-

merkt, dat derzelver Beet voor vergiftig gehouden wordt.

Dit heeft inzonderheid plaats ten opzigt van de Paarden ,

die, zo fommige en wel voornaame Piqueurs gcfchreeven

hebben, door 't zelve gebeeten zynde, in twee Etmaalen

tyds verflikken en fterven. Thans toont men aan, dat dit

Inbeelding zy en dat die Kwaal een geheel anderen oorfprong

liebbe. Mem. de Mat & Fbyf. Tom. IV. Paris 1763. p. ipo.

Evenwel is het oncwyffelbaar, dat de Franfche naam Mufa"

raigfic, en de LatynfcheM/5 /Iraneui^ van dit zo men meen-

de Vergiftig fteeken of byten zynen oorfprong heeft, gclyk

Gesnerus beweert. De Quadrup. pag. 747.

De Heer Daubenton heeft in Bourgogne een foort van

Mufaraigne gezien , welke aldaar genoemd wordt Souris d'Eau^

dat is Water Muis : om dat men denzelven vindt aan de

kanten der Beeken, en hy zig verfchuilt in de fpleeten der

Rotfen , die omtrent de Bronnen zyn. Ook ziet men dit

Dier dikwils in 't Water, en moet het derhalve als een

Amphibium of van beiderley Leven aanmerken. Zyn Ed.

noemt het Water-Spitsmuis, als zynde in Geftalte
, Haair,

het getal en de plaatzing der Tanden, als ook in *t maak.

zei der Ingewanden , Beenderen , enz. volkomen met den

Land-Spitsmuis overeenkomftig, doch gf&oter , dikker van

Snoet, langer van Pooten en Staart, en in Kleur verfchii-

lende. Zie Mem. de f/lead. Royale des Sc. de Paris , deTAnn,

27SÖ. pag. 203 ; alwaar ze beiden worden afgebeeld. On-

Pp 4 ze
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ze Water.Spitsmuis , de Sorex /IqaastcusvsinLiJ^T^JEVSf bladz»

315 befchreeven en Pl. XVil. Fig. 4. afgebeeld, is een A-

rnerikaanfch en geheel ander Dier.

Bladz, 480.

Sedert weinige Jaaren heeft men meer witte Muizen ge-

vonden, zo *t fchynt, dan voorheen: inimers in Sweedcn»

alwaar te Stókholm , in de Winter tulTchen de Jaaren 1759

^n 1760, verfcheidene zyn gevangen, doch maar in één

Huis, zo gezegd werdt, by een Kleermaaker, daardeKat<

ten dit fchoone Ras , zonder eenig Ontzag , hebben uitge-

roeid, In 't Jaar 17 10 gouden 'er verfcheidene teStokholm

gezien zyn ; "t welk anders in bedenking zou brengen of die

witheid ook door de ftrenge Koude veroorzaakt ware : doch

men heeft in Duitfchland eens een geheel Nefl: van witte

Muizen gevonden. Op *t Kafteel van Ljcgnits werden , in

•tjaar 1603, verfcheidene gevangen, die Sneeuwwit waren,

piet rood^ glinllerende Oogen. Stokb. Ferb. als boven

,

bladz. 321..

III. Stuk, bladz. 15.

Twee Jaaren gclecden was hier op de Kermis een Kemel

te zien, waar in ik duidelyk waarnam, dat de Bult niet uit

Haair alleen beftaat , gelyk fommigen gefchreeven hebben

,

maar weezentlyk uit een foort vanKlieragtig Vleefchof Veti

zynde dit onder *t Haair taamelyk hoog verheven op 't Ge-

voel en maakende byna de helft van de oogfchynclyke Bul-

tigheid uit.

Bladz. 22.

Op de Kermis van *t Jaar 1763 vertoonde men hier te

Amfterdam, onder den naam van TrmfMrd Ditr ^ «en Ke^

mei
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mei met twee Bulten , die my de regte Dromedaris fcheen

te zyn, komende, zo men voorgaf, uit de Af rikaanfche Ei-

landen; doch, zo ik denk, uit Perlie of Arabie. Hy was,
zeid' men, 6 Jaartn cn 9 Maanden oud, agt Voeten hoog

en drieduizend Ponden zwaar, kunnende tweeduizend Pond
draagen. Op zyn Lyf hadt het Dier veelerley Kleur van Maair ,

fynder dan Kaftoor, en het Haair aan den Hals was een El

lang , gecvende hetzelve een zeer fraay aanzien , niette,

genftaande de mismaaktheid van zyn Lighaam ; alzo de voor-

de Pooten eens zo lang als de agterfie waren , de voorde

Hoeven anderhalf Voet breed. Het at niets dan Brandene-

tels en Diftelen , en 's Winters Wilgen Hout , Wortelen en

Kool ; drinkende om de twaalf of veertien Dagen maar

eens. Het briefchte als een Hert of Paard , doch was zeer

tam gemaakt en op eenige Konften afgerigt.

Bladz. 197,

De Afrikaan fche G/?a;f//<^ of Bezoar-Bok, die de Hoornen

lang. en regtop ftaande heeft, is vlugger en wilder dan de

gemeene Gazelle, zeg: Hasselquist, en komt veel voor,

naby Aleppo. Dit Dier bemint de Tabaksrook. De manier

der Arabieren, om hetzelve tc vangen, is zonderling, en

gefchiedt met een Valk op de manier der Perfiaanen , die

dus Herten , en 'ander Viervoetig Wild , vermeefteren, Hy
hadt zulks by Nazareth in Gali/as gezien , en befchryft het

als volgt* „ Een Arabier, op een Paard van ongemeene

„ vlugheid gezeten , hieldt een Valk op de hand
, gelyk de

»» Vogelaars doen , cn een Gazelle op een Heuvel ziende

,

9, liet hy den Vogel los, die, in een regte lyn, alseenPyl,

„ toefchietende , het Beeft aanviel, zodanig, dat hy de

Klaauwen van den eenen Poot in deszelfs Wang, die van

„ den anderen Poot in deszelfs Keel floeg , fpreidende zyn

„ Wieken fchuins over de Rug uit , zo dat de cene naar het

Pp 5 rcf-
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„ regter Oor,, de andere naar de flinker Bil geftrekt was.

Het aangerande Beeft deedt een fprong, wel tweemaal

zo hoog als een Menfch lang is, en daarom werdt het

„ van den Vogel los gelaten , die het egter , door de beko-

„ men Wonden van kragt en vlugheid beroofd, weder aan*

9» viel, flaande alle zyne Klaauwen in de Keel en dus het

Beseft vaft houdende, zo dat de Jaager hetzelve levendig

„ kon vangen, die het, op ftaande voet, met een Mes de

Keel open fneedt ; zettende den Valk daar aan , en laa-

„ tende den Vogel het warme Bloed , tot belooning , uit*

i, zuipen: gelyk ook een Jonge Valk., daarnevens, aange-

zet werdt. Op deeze wyze worden die Vogelen op dcc*

ze Jagt afgerigt en geleerd zulke Beeften , in 't loopen,

„ by de Keel te vatten : want , indien een Valk de Klaau.

„ wen floeg in de Rug of in de Billen , zou het Beeft met

„ zynen Aanvaller te gelyk de vlugt neemcn in ontoegang-

^, lyke plaatfen, en dus de Vogel zo wel als het Wild ver-

^, looren raaken/* Hasselq. jSeffen uacg ^aïaftllW*

Roft. 1762. p, 284.

Bladz. 223.

Ik heb gezien , getuigt die zelfde Autheur , dat aan de

Tanden der Egyptifche Schaapen zig een Korft hadt aange-

zet , die *er uitzag als een Koperkies, Men wordt dezelve

in die tjd gewaar, wanneer de Schaapen Gras eeten, dat

grootendeels uit Rups-Klaveren (iL«2<fr«f) beftaat. Het zelf*

de zou zig aan de Schaapen , op den Antilibanon , openbaaren^

Bladz. 267,

Van het Afrikaanfche Dier , Pl^XXVL afgebeeld, zynhier

in de Stad thans, by de Liefhebbers, niet alleen verfcheide

;eodanige Koppen of Bekkeneelen met de Hoornen , als Fig.

t. vertoont; maar ik heb zelfs, voor cenige Maanden, de

ge.
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geheele Huid ofVagt, niet de Hoornen daar aan zittende,

gezien, die door een Onderbaas van de Kompagnie's Tuin

van de Kaap w as medegebragt , en taamelyk blyken fcheea

te geevcn van de gemelde Geftalte. fjg. i«

Bladz. 276*

De Vlakten aan de Rivier la P/ata , in Amerika , vi^'or-

den , volgens Pater F^uiLLeE , bewoond door ontailyk veel

Stieren , Koeijen en Muilezels , die 'er in 't wilde loopen

:

de Koeijen by Kudden van tv/ec of driehonderd , hebbende

altoos een grooten Slier of Bui aan 't hoofd , om haar re ge-

leiden en tot voorvcgter te dienen. Men zag dceze Troe-

pen dikwils met elk^mder vegtcn, en vondt gcmecnlykdan

eenigen, die in de flrydgefneuveld waren, op het Slagveld,

^Dikwils wordt 'er Jagt op gemaakt, en die Jagt is niet zon-

dergevaar: want een Koe zelfs, gekwetft zynde , vel: foni*

tyds den Man, of ftoot kern dood met haare Hoornen. Doch

gemeenlyk wordt een jonge Koe of Kalf genomen cn aan een

Paal vaft gemaakt, op welks bulken de Koe afkomende,

door den Jaager, die niet ver daar van in hinderlaag legt,

dood gefchoocen wordt.

Bladz. 409.

Een andere en nog gemakkelyker manier , is volgens Dok*

tor Hasselqüist onder de Inwooncrs van Opper Egypte

,

daar het Nylpaard alleenlyk gevonden wordt , in gebruik.

De Ingezetenen ftrooijen een menigte van drooge Lupinen

op (Je plaats daar het gewoon is aan Land te komen , e» dit

Dier, dezelven opgegeten hebbende en weder te Water

gaande, zwellen deeze Boonew zodanig uit, doordien het

veel Water op die drooge Kofl: inzwelgt , dat het van be-

naauwdheid moet fierven en dan wordt het dood aan den

Oever gevonden. De Huid wordt wel eens te Kairo ge»

bragt.
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bragt, gelyk men 'er ook een te Verfailles in Vrankryk

heeft; doch hot geheele Dier is 'er te zwaar toe. De Huid

alleen maakt de volle Laading van een Kemel uit. Het heeft

een groote haat tegen de Krokodillen , doodende dezelven

daar het die aantreft.

Bladz. 523.

Op de Kermis van 't 1763 , werdt hier te Amfterdam,

in een Kaag Schip , het Geraamte vertoond van een Kaziiot,

die in de Zomer op 't Eijerland aan Teflel geflrand was,

zynde 57§ Voet lang geweefl: en de Staart I4| Voet breed,

't Geraamte beftondt in 't boven Bekkeneel , lang 17^, breed

6f en dik 5^ Voet , loopende pieramiedswys naar vooren

,

cn zwaar zynde over de drieduizend Pond: voorts de On-

der-Kaakebeenen , van 15 Voeten lang en driehonderdvyftig

Pond , met het volle Gebit van agcenvcertig Tanden. Ook

zag men 'er het meefte deel der Ribben , eenige Rugge-Werve-

len , ieder als een Blok ; benevens nog meer andere Ge^

beenten tot den Vifch behoorende.

DE VOGELEN.
IV. Stuk, Bladz. 2.

De Kenmerken der Vogelen in 't algemeen zyn ontleend

van den Heer Linn^üs, die duidelyk zegt, dat zy gee«

Middelrift hebben (Syfl. Nat. Ed. X. pag. 78.) vervolgens

,

bladz. 34, fpreekende van de Ademhaaling der Vogelen,

maak ik van hun Middelrift gewag , doch meld tevens , dat

*er Openingen in zyn , die doortogt aan de Lugt in den Buik

verleenen : waar uit dan blykt dat het geen eigentlyk ge-

fproken Middelrift of Middelfchot zy, de holligheden van

Borft en Buik van elkander afzonderende, gclyk in de Menfeh

en
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tsn Viervoetige Dieren plaats heeft. Het is ook maar een

uitbreiding van het Vleezige Vlies , dat de Longen bekleedt,

Bladz. 322.

In den Jaare 1762 zyn de Premiën op het vernielen van

het fchadelyk Gevogelte in Vriesland door eene Publicatie

verlaagd : zodanig dat men voor een oude Haanebyter of

Schrobber flegts zoude ontvangen tien Stuivers; voor een

jonge drie Stuivers, en voor een Ey twee Stuivers: voor

een Wykcl zes Stuivers: doch op de oude of jonge Aak-

fters en zwarte Rocken bleef de Premie, als vooren , op

drie Stuivers bepaald.

V. Stuk, Bladz. 8.

By Publicatie van den 12 Auguftus 1755, is door Gekom*

niitteerde Raaden in Weflfriesland en het Noorder Kwartier,

tot behoud en welvaart van de vier Vogeikooijen , die tus-

fchen de Steden Enkhuizen en Medenblik gelegen zyn , vaft-

gefteld; dat niemand, binnen den afftand van 500 Roeden

van dezelven in 't ronde , by dag of by nagt ,
mag fchieten,

kloppen, raazen , noch eenig ander dergelyk Geluid maaken,

naar inhoud van hun Edele Grootmogende Plakkaat van den

12 September 1676: noch ook de Vogelen, die komen aa-

zen op de Vlakte genaamd het iS^^u, l> uiten den Noorder

Dregterlandfchen Zeedyk, eenigzins ontrufien of verjaa-

gen; op de Boeten en Straffen in het gedagte Plakkaat

gemeld.

Bladz. 79.

Men berispt my, dat ik den Zaagbek, die zeer klein is,

Mergm minutu% van Linn^eus , Harie eticlé df Euilé van

Brlsson, Ptlst^art genoemd heb; w^elke naam enkel zou

be-
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behooren tot den Eend , die de asfte Soort van onzen Autheuf

is, en waar aan ik ook dien naam heb gegeven* Ik heb

dien naam aangemerkt als een Bynaam , zo wel als Krom*

bek , Langbek en anderen ,
op de Soorten van byzondere

Geflagten toepafibiyk. De Heer Brisson zegt, dat deeze

Zaagbek , volgens Gesn^irüs en Aldrovandus , van de

Hollanders F0ert geheten worde.

Bladz* 148.

In het XXL Stuk: der Stokholmfche Verhandelingen wordt

de Afbeelding en Befchryving gegeven van een Vogel, dien

de Autheur zig verbeeld de Malmokke van Groenland te

zyn, hoewel de Kleur, zo min als de gedaante van den

Bek, naar onze Afbeelding gelykt, en meer fchynt over*

een te komen met het zogenaamde Zeepaard of een anderen

d€:r Onweersvogelen , waar toe hy denzelven ook betrekt.

Bladz. 369é

* In de Verzameling der Vertoogen , die door uitheemfche

Geleerden en zodanige Franfche , als geen Leden van de

Koninglyke Akademie der Weetenfchappen van Parys zyn

of haare Korrespondenten (JMem.de% Scavans Etrangen Tom#

IV, Paris 1764.) aan die zelfde Akademie, of aan haare Le*

den , van tyd tot tyd , worden medegedeeld ; vindt men thans

het Uittrekzel van een Brief, omtrent denjaare 1751, door

den Heer Beaussau dü Bignon, aan wylen den Heer de

Reaumür gefchreeven ; waar uit blykt , dat de uitbroeding

van Hoenderkuikens of ook van de Eijeren van ander Pluim»

gedierte , door middel der broeijing van Run kan gefchic-

den. Dat Uittrekzel zal men in het X. DfLEhdevUifgezogU

Verhanielingen geplaatll vinden.

Bladz*
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Bladz. 370.

yoor gepikt lees gekipt. Men zegt dat de Hen-Eijeren,

in die ftaat, gekipt zyn.

Bladz. 380. \

Doktor Ha^selquist, dié de Poules Peintades te Kairo (al-

Waar dezelven jaarlyks, benevens Aapen en Pappegaaijen ,

éoox de Kooplieden uit Nubie, dat is uit het Land tulfchen

Egypte en Ethiopië, worden aangebragt) naauwkeurig on-

derzogt en befchreef : merkt ten opzigt van het Geluid , dat

deeze fraay getekende Vogel maakt , aan ; hoe hetzelve zo

llerk was , dat het zyn Hoofd door klonk , inzonderheid *s

morgens vroeg. Dit Geluid wordt door hem by het klok-

ken van een Hen ;
mooglyk beter by dat der Kalkoenent

vergelecken.

Bladz. 424,

De Kwartel der Ifraëlieten, wordt niet alleen in het Be-

loofde Land , tuiïchen Jericho en de Jordaan , waar ook in

dat gedeelte van Arabie, 't welk de Kinderen Ifraëls heb.

ben doorgereisd , overvloedig gevonden. Hy heeft de groot-

te van een Tortelduif, zegt Doktor Hasselqüist, die hem
omftandig befchryft.

Bladz. J^gi. •

De Heer Kalm geeft , in dat zelfde XXI. Stuk , een omftan-

dige befchryving van die langflaartige wilde Duiven in Ame;.

rika, waar door veele duifterheden opgehelderd worden,

dezelven betreffende. Zy zyn, zegthy, ongevaar van groot-

te als een Ringduif en voortreffelyk van Kleur, hebbende

de Vederen aan den Hals met een Koperglans, die naar den
paarfchen trekt , overtoogen : ziende , agter aan de Nek , een
weinig meer uit den groenen, mee verandering naardeplaac*
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zing tegen 't Licht, Die heerlyke glans zal de Goudkleur

zyn, daar Catesby va» gewaagt: hoewel de Kleur van de

Borfl in zyne Afbeelding rooder is dan natuurlyk , en Ed-

WARDs heeft gemelde Koperkleur geheel weggelaaten. Het

overkomen in zulk een verbaazende menigte, als gemeld

wordt , uit de Noordelykc deelcn van Amerika , is niet ge-

meen. De Inwooners van Penfylvanie willen flegts van ee*

nige weinige dergelyke Jaaren , na dat het een zeer ftrengen

Winter hadt gemaakt in dat Wereldsdeel , waar door hun

,

in de Noordelyke deelen , het gewoone Voedzel ontbrak. In

't^Jaar 1740 is 't gebeurd > dat Schippers, in de Engclfche

Volkplantingen aankomende , verhaalden , de Zee met ver-

fcheide duizenden, van zodanige doode Duiven, bedekt ge«

zien te hebben. In de ongemeen harde Winter , van

voorfte deezerEeuiv, was de veelheid van dceze Duiven , in

Karolina en daar omftreeks , onverbeeldelyk ; zo datzy, by

*t overkomen , de Lugt verdonkerden. Noordwaards rei.

zende bevondt gemelde Sweed, dien aangaande , het volgende.

In Kanada onthouden zy zig den geheelen Zomer , cn woo-

nen in de eenzaamc BolTchagicn, leevende meeft van Eike.

Icn en van deVrugt der Beukeboomen , Olm of Berken^

cn van Beffen of Koorn, en wat zy meer vinden. Men
vindtze egter niet ver benoorden Quebek. Zy maaken hun-

ne Ne den op hooge Boomen , fomtyds veertig of vyfcig

op één Boom, daar de Grond, wel twee Voeten hoog, met

hunne Mcfl bedekt is. Men heeft de gewoonte van de Jon*

gen uit te haaien, als zy aan 't vliegen toe zyn, en dan die

by Huis op te voeden, om ze vervolgens te dooden. De Wil-

den willen, als de Jongen nog klein zyn, niet naar de Ouden

gefchooten hebben : zo leert de reden hun , 't gene de Wet

van God gebiedt. Het Vleefch is zeer fmaakelyk. Tegen

dat de Sneeuw valt vertrekken zy Zuidwaards , en bcgeeven

zig in de Landftreeken agter de Engelfche^Volkplantingen,

of
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of in dezelven , als gezegd is. De Franfche Admiraal

,

Marquis de la GALissoNiéRE , heeft 'er, in de Herfll van*c

.jaar 1749» eenigen in Hokken levendig naar Vrankryk ge-

voerd, om die aldaar in de Boflchen te laaten vliegen cn

dus ook in Europa voort tc planten.

Bladz* 485.

De verwarring, welke 'er omtrent de twee Soorten van

Lyfters, die de derde en vierde van onzen Autheur zyn ,

plaatsheeft, deedt my den eerden, dien de Engelfchcn

,

volgens den Heer Buisson, Rei^wifig heften ^ Koperwiekjê

noemen, en den volgende, i\e Turi^ysrftuficusdcv Amheuren^

Zing-Lyster ; als komende dit zeer naa met den Latynfchen

naam overeen.

Bladz. 50:1.

Aangaande de derde Soort van Kernbyters , dien metl

Swedfcbe Papegaay noemt , zyn , in het XlXde Stuk derVer-

handelingen van de Koninglyke Akademie van Stokholm »

nog eenige Byzonderheden aangetekend. Zyne grootte is

als die van den Beemer , naamentlyk een weinig grooter

dan een Leeuwrik. In een Kouwetje gehouden , wordt hy,

het volgende Jaar, van roodagtig geel. Hunne lekkcrfte

Spyze fchynen de Vrugten van de Sorbenboomen te zyn

,

daar zy alleenlyk de Kernen van opeeten ; zynde daar in zo

gretig, dat zy , gelyk de Oucrhaanen , wanneer die de Hen-

nen tot het Paaren roepen , zig als met de Hand laaten gry<»

pen. Men heeft het dus ook doenlyk gevonden, deezeVo»

gels met een Strik, aan 't end van een Stok, niet alleen op

de Boomen, maar zelfs al vliegende in de Lugt te vangen.

Bladz. 532.

Van den Schildvink heb ik, op 't gezag van anderen, als

Qq of
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of 't de gemeene Vink ware , gefproken ; doch *t is zeker

dat dezelve 'er merkelyk van vcrfchilu

Bladz. 579.

In de beredeneerde Catalogus van een Kabinet van Voge*

ien , door den Heer Vroeg opgezet , cn voorleeden Herffl:

iö *s Graavenhaage uitgeveild, word ik berispt, dat ik dc

inlandfche Vogeltjes, /^/7^/>;>; genaamd , onder de Kwikftaar-

ten heb t'üuis gebragt : doch dc Heer Noseman, dietaame-

lyk Vogelkundig is, was my daar in» een en andermaal,

voorgegaan. In zyn Verraaling van het Werk van Dr. Wat-

50N, genaamd de Dierlijke Wereld^ enz. noemt deeze Heer

de 2ifi:e Kwikftaart van den Heer LinNxï^us , Paapje. Dee-

ze werdt ontrent den zelfden tyd, van hem, in de üifgezfig^

te Verbanddingen (V. Deel, bladz, 203.) Roodstaartje ge-

tyteldt Verfcheide Kwikftaartcn zyn aldaar Paapjes ge-

i]oemd; gelyk de 10» de, i8« de, en 19. de Soorten van on-

zen Autheur, en geen één Vink. Edwards Tab. 30* is niet

door my aangehaald , maar door Linn^eüs zelf. De Mota>^

mlla rubetra noemt men, in de Catalogus van Vroeg, Hej-

inapper\ thans wordt hy, in een andere Catalogus, bladz,

56* Zeemborflje genaamd. Van een Fringilla rubetra^ daar

jnen in de eerflgemelde bladz. 21. vanfpreekt, vindikniets

gerept by Llnn^üs \ van wiens Werk , wat de Vogelen be«

treft, gemelde Heer, in de Uitgezogte Verhandelingen ^ ei-

gentlyk, by verkorting, de Vertaalder is; doch myn Werk

wordt, ten onregte, een Vertaaling genoemd; gelyk ik,

in 't Voorberigt van dit VIII. Stuk, duidelyk aangetoond

heb

Ik heb dikwils opgemerkt , dat de Ridder LiNNiEus, wiens

leiding ik tot dus verre gevolgd heb , en wiens Werk ik o-

veral , waar ^ t mooglyk was , getragt heb op te heldtren

;

inzonderheid door middel van het uitgebreide Werk van den

Friu-
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franfchen Heer Brisson over de Vogelen: ik heb, zeg ik,

dikwils opgemerkt, dat onze Autheur onder een ze]fde Soort

Dieren gebragt heeft, die eenigermaate verfchiilen , en dus

ook byzondere Naamen voeren ; wanneer iiy'er geen verfchii-

len in vondt ,
groot genoeg om byzondere Soorten daar varl

te maaken. Hier fchynt zulks ook te blyken , uit de aan-

haalingen vaii Friscii en Edwards , wier 'Afbeeldingen niet

veel gelyken; komende die van Edwards Zelfs zeer weinig

met de befchryving van het Hey Finkjef dat de RubetrazoM*

de zyn, bladz. i8, overeen.

De naamen, die eenige gelykheid met deh Menfch of an-

dere Dieren uitdrukken, worden dikwils aan verfcheidcné

en zelfs aan zeer verfehillsnde , op byzondere Plaatfen , ge-

geven. Dit blykt aan den Goudvink, dien de Duitfchers,

in 't algemeen ,
Dotnpaap en omtrent Frankfort Paapje noe-

men : Zie 't V. Stuk, bladz. 503* Zo noemt men ook den

Koet, in 't Hoogduitfch , Paapx zie Madz. 29. De Goud-

vink, in 't Latyn Pyhula oï Rubicilla ^ behoort niet tot de

Vinken {Fringillée^ maar tot de Kernbyters (^Loxia)^ we.

gens de dikte van zyn Bek: daar onze Paapjes , zo my een

Vogelkundig Man alhier verzekert, dun van Bek zyn. Ook
worden de Ficedula of Zwartkopjes, wegens het zwarte Ka-

lotje , dat zy op den Kop hebben , in 't algemeen Paapjei

of zelfs Mofim'kjes geheten ; gelyk ik, bladz. 580, van zoda-

nige GrasmofFchen gefproken heb, daar men, om dat zy^

voor 't overige, zulk een verfcheidenheid van Kleuren heb»,

ben, den naam aan geeft van Paapjes. Deeze, nu, behoo-

ren, wegens de dunte van den Bek, als gezegd is^ oud^r

de Kwikftaarten» Ook begryp ik niet , waarom thans dé

roode Vlafchvink ,(Fr/^^///<8 Litiaria) van Linn^eüs; gezegd

wordt een Paapje te ^n : ten ware men, als gezegd is,

befluiten mogt , dat de Naam van Paapje flegts als een By-

naam gegeven worde aan eenige Vogeltjes die van Kleur

Qq s fiie*
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eenigcrmaatc naar den Goudvink of Dompaap zweemenf.

DIEREN VAN BEIDERLET LEFEN
VI. S T ü K, Bladz. 85.

Men merkt aan , dat de Alligators der Weftindién van de

Kaymans verfchillen , doordien %y korter zyn van Pooien,

cn op de Rug minder Knobbelig; doch inzonderheid daarin,

dat zy de Staart niet omgekruld , maar langs den Grond flee-

pende draagen. Ook heeft hun Vleefch een Muskus -Reuk*

Om dit alles, geloof ik , dat de Alligators meert met de Kro-

kodillen van'Afrika,ofwel met die van den Nyl, overeenkomen»

Het verfchil van deeze met de Kaymans, tenopaigt vanden^

Kop, is bjadzr87. duidelyk aangevveezen : doch ik kan niet

ïjalaaten hier nog iets te zeggen van een zonderling Soort

van Krokodil, die den Bek heeft als een Vogelfneb , waar

van de Afbeelding in de PbiL Tram. of Verhandelingen der

Koninglyke Sociëteit van Londen , Vol. XLiX. Part. 2. door

Edwards is gegeven. Drie zodanigcn waren 'er van Bcnga*

Ie gekomen , die behalve den zonderlingen Bek ook een aar-

tigé Beurs ^hadden, onder aan den Buik. Gemelde Heer

meent dat deeze byna zo groot worden als de gewoone Kro-

kodil. De Heer W. van der Meulen heeft een dcrgelyken

in zyne uitmuntende Verzameling.

Te Suriname zyn de Kaymans zo wel als de Krokodillen

gemeen, en deeze Isatften hebben de Staart zo lang , ja zelfs

langer dan het Lighaam , 't welk met kleine dikke Schubben

geknobbeld is: doch de Kayman heeft groote platte Schub-

ben: ook is zyn Bek aan 't end plat en breed; dair de Kro-

kodil den Bek rolrondagtig en fpits^uitloopende heeft. De

een , zo wel als de andere , valt *er tot vyftien of agttien Voe-

ten lang. Ik heb een gedroogde Kayman van by de drie

Voeten met de Staart , die wat korter is dsin *t Lyf.

Bladz.
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Bladz, 191.

De Heer Fermin, Doktor in de Geneeskunde, die eeni-

gen tyd te Suriname gewoond heeft , thans te Maaftricht

»

heeft aan de Berlynfche Akademie der Weetenfchappen eeu

Vertoog medegedeeld over de Voortteeling van den Suri-

naamfchen Pad, genaamd Pipa; waar van wy alleenlyk by

vermoeden gefproken hebben^ Het voornaamfte
,
't welk

zyn Ed. door Waarneemingen daar omtrent ontdekt heeft,

is, dat deJHolIet}es op de Rug allengs grooter worden, ea

in 't eerft maar een Eitje of Vrugtbeglnzel bevatten : doch,'

wat eigentlyk de manier van Voortteeling of Bevrugting iii

deeze Padden zy, heeft hy niet kunnen ontdekken. Hy
merkt zelfs die Holletjes als Baarmoeders aan , zonder te

verklaaren hoe de Eijertjes daar in komen ; 't welk eigent-

lyk d^ zaak is j daar 't op aankomt, gelyk ik gezegd heb.

Dat de Pipa, tot Afch verbrand , niet Venynig zy, is zyn Ed.

door Proefneemingen op Dieren van vcelerley Soort, wien

hy de Afch ingaf, gebleckcn. Zie zyn Traité Jet MaladUi

s Surinam, ^faaftr, 1764.

Bladz. 498.

De algemecne Naam, die door de Franfchen aan deHaat-

jen gegeven wordt, is ook Cbien He Mer of Zeehond: doch

de genen , waar van de Huid minder fiekelig is dan die van

den Doornhaay of ruuweHaay, noQmm zy Roufette gelyk,

in 't byzonder, den bonten Haay , Sternhaay en ook den

BlaauwHaay. Zie bladz. 5o$-s^9*

Bladz. 532.

In voorfte van *t voorlceden Jaar 1764, zyn op de Ree»

de van Brefl: in Vrankryk, eenige Dagen na elkander, drie

Zee-Duivels of Hoofenbekken aan Strand gefmeeten, ieder

van tuflchen de vier en vyf Voeten lang ; waar door de

Qq 3 groot'
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grootte van deeze l^donftreufe Visfchen beveiligd wordt*

Keer Savary, van de Fakulteit van Parys , Doktor van de

^eemagt te Breft , befchryl'c daarvan de Geftakeen de In-

gc\\aiuien omftandig, en verbeeldt zig, dat de Meerman,

(3ie, 'dh. aan de Kuil: van Kermorvatiy vier Mylen van Breft,

op Stran/gelnieeten en gedood zynde, in het Journal

En.'jclopedique van 15 January 1763 befclireeven wordt , ook

een Zee Duivel geweefi; zy ; doch wegens de langte van

twaalf Voeten » die 'er aan toegefchreeven wordt , en wegens

de gedaante, zou ik eer denken om den Haay-Rc^ch of om
den Zee«Enge], Hoe 't zy , een der gemelde Hoofenbek-

ken hadt in de Rob een Haay van langte als de Arm van een

Meiifch, en een Zee-Naald of Naaldvifch , (zegt deBefchry-

ving ,) welke op die Reede zeer gemeen zyi , beiden nog by»

na ongefchonden. Zie Journal de Medecine ^ Chirurg. &c«

Janvier 1765. pag. 51.

D E F I S S C H E N.

VIL Stuk, Bladz. 6.

Het Verbod van Vifch te vangen in de Rytyd meent de

Heer Lund , Raadman te Linköping in Sweeden , dat niet

noodig zou zyn , indien men flegts, voor ieder Vifch diea

jiien in dat Saizoen ving, eenige duizend Jongen deedt voort-

planten. Zulks ,
zegt hy , kan zeer gemakkelyk gefchieden,

wanneer men de Kuiters, tegen den tyd van het Schieten,

met ettelyke Hommers, in een Soort van Houwer doet,

waar van de Bodem en Zyden van binnen met I^ennenrys

bekleed zyn, daar de Kuitkorrels aan klceven, en door die

middel kan menze z^Ifs in andere Vyvers , Meiren en Wa*
teren, planten; mids de Vifch, als dezelve gefchooten heeft,

daar uit genomen, ^n dan het Rys van een gcfpreid worde;

brcn»
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brengende hetzelve in een Vat of Pot, onder Water, der-

waards over. De Baars, erkent hy, is wat traag in het

Kuit-fchieten , ten zy men doezen Vifch, door de engte

van de Plaats en door Zonnefchyn , daartoe aanzette of dwin-

ge. Zo dra de Vifch gefchooten heeft , kan men hem op-

eeten ; doch dewyl de Hommers meefl geagt worden,'

fchynt my de nuttigheid van die manier voornaamelyk daar

hl te beiiaan , dat men de Hom, die veelal vrugteioos ver»

dwynt , tot nuttigheid doe ftrekken ; en dat men de vernie-

ling van de Kuit, 'tzy door Menfchen of andere VilTchen,

voorkome. Zie breeder, de SsMoimfe Verband, XXIll. Si ük ,

voor 't Jaar 1761. Leipzig 1764, bladz. 184.

Bladz. 23.

Omtrent de menigvuldigheid van de Korrelen der Kuit

in de Viflchen 5 heb ik, wegens deongelyke begrootingen, in

't byzonder gefproken , toen ik de Kabeljaauwcn , Salmea

en Haringen befchreef. Zie wat .de Karpers belangt, dit

VUL Stuk, bladz, 364. Het verfchil, 't geen Leeuwen-

hoek, aangaande de veelheid in de Kabeljaauwcn , opgeeft,

fchynt al te groot: dewyl hy elders van negen millioenen,

elders van minder dan één millioen fpreekt. De gemelde

HeerLuND, tcLinköping in Sweeden, heeft onlangs, door

zync Tellingen van de Korrelen der Kuit in eenige binnen-

landfchc VilTchen, de veelheid ook verfchillende bevonden,

zelfs iïa die van de zelfde Soort , van eenerley Ouderdom en

Grootte. In een Snoek, van tufTchen zeventien en agttiea

Pond, die ic8 Loot Kuit hadt, was het getal der Korrelen,

volgens de telling van een Grein, 272160; dat niet zeer

veel van het getal in een Karper van agttien Duimen lang,

door Monfr. Petit Ie Medicin gevonden , verfchilt. In een

Braafem, van by de drie Pond zwaar, was het getal der

Korrelen 13781a, Een Afp, dat een foort van Karper is,

Q P 4 ia.
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in Sweeden , van zes Pond zwaar , hadt een Kuit van 26

Loot, en daar in werden geteld 141960 Korrels: een Baars

van 44 Loot, wiens Kuit woog 7^ Loot, hadt daar in

66150, en een Voorn of Roodvin , in een Kuit van 4| Loot»

71820 Korrelen. (^Stokb* Ferband. XXÜl. Stuk , bladz.

Zou men niet mogen vermoedt^n, dat het verbaazen*
'

de getal van over de negen millioenen Eijerrjes in de Ka-

beljaauwen, daar zoo veel ophef van is gemaakt, een mis-

ftelling ware, door een o tc veel te fchryven?

Bladz, 27.

Den Ouderdom der Viffchen verbeeldt zig deSweedfche

Predikant Hederstroém, dat men ontdekken kan door te

te tellen hoe veel Rmgen 'er zyn in de Wervelen van de

Ruggegraat , welke ten dien ' einde gedroogd moeten zyn.

Hy befluit zulks daar uit, dat zo wel de groote als de klei*

ïie Ruggewevelen , in een zelfde Vifch , evenveel Ringen

liebben; daar het getal der èingen in de Wervelen van

groote en kleine Viflchen , van eenerley foorc, grootelyks

verfchik: als ook dat het getal der Ringen eenigermaare

met de grootte van den Vifch evenredig bevonden wordt.

Hy heeft veelerley Viffchen onderzogt , en maakt daar uit

. i» op, dat een Snoek , van grootte als een Haring, tweejaaren

oud zy: een van een Elle lang vier Jaarcn , en die twee

Ellen lang z^n,' weegende 25 of 30 Pond, geme«nelykaan

ieder Ruggewervcl twaalf of dertien Ringen hebbende,

zouden zo veel Jaaren oud zyn. Een Aal van een Pond

zwaar rekent hy op zes; een Baars van een Pond op vier,

cn een Braafem, van anderhalf Pond, op zes of zeven Jaa-

rcn. Evenwel gelooft hy, dat het getal der Ringen alleenlyk

den Ouder«lom maar aanwyfl , tot den tyd toe , dat de Vis-

fchcn hunnen vollen wasdom bekomen hebben ; uitgenomen

in
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in de zodanige, die zo lang groeijen, als hunne Lecftyd

duurt. Sioki. Ferband» van 1759» XXI. Stuk.

Bladz. 48.

Tot nader beveftiging van het Gehoor der Viflchcn, die-

nen de Ondervindingen van den Heer Hellant, in Swee-

den , die menigmaal bevonden heeft , dat de VifFchen , zo

groote als kleine , door het Geluid , op den Oever gemaakt

wordende , verfchrikken > zonder dat zy eenige beweeging

zien , die het Geluid veroorzaakt. , , Ik wil ten overvloede

daar omtrent berigten , (zegt die Heer) dat in den Jaare

»> 1743» Zomers, toen uit de Koninglyke Veld« Artil-

,9 lery, die in eenige Metaalen Drieponders beftondt, by

zekere gelegenheid eenige Schooten gedaan werden , zyn-

„ de wel de fterkfte, die ten tyde van de Salmviflchery al-

„ daar ooit waren gcfchied ; dc Viflchers en het Landvolk

ongelooflyk groote fchoolen van Salm zagen , die

„ als by Benden, omtrent den Mond van de Rivier van Tor-

„ nea, zig omwendden, en naar de Zee te rug keerden.*'

Stêkhêlmfe Ferband. Stuk. Pag 278.

Bladz. 244.

Een Slange-Vifch van deeze Soort, naamelyk een onge*

baarde , heeft men in Sweeden gevonden binnen in eèn gc-

flooten Oefter - Schulp , daar de Oeller geheel uit verteerd

was. Zie de zelfde Verhand. VI. Stuk, Pag. 117,

Bladz. 263*

^ De Heer Adrianüs Deknatel, een kundig Liefheblicr

der Natuurlyke Hiftorie, inzonderheid in 't ftuk van Mine-

raalen uitmuntende, is, tot leedwezen van zyne goede Be-

kenden, in 't voorfte deezcs Jaars 1765, den weg van al-

le Vleefch gegaan, Zyn Voornaam wa«, vcrkcerdelyk,met

een J. gcfpeldv

Q q S Bladz,
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Bladz. 298,

De Vifchjes » die men hier in de Stad Knothaanen noemt,

wordende in de Zuiderzee of op Y gevangen
, fchynen

my de zogenaamde Potshoeft of Donderpadde te zyn

:

ten minfte kwam de geflalte niet alleen , maar ook het ge-

tal der Vinftraalen , volgens mync Telling, nagenoeg ©ver-'

een.

Bladz. 343.

Ik ontken niet, dat de Tongera, aan de witte Zyde by

den Kop, op 't oog zig ruig vertoonen , wegens een menigte

van flappe Vezeltjes ; doch de Tanden eerft onderzoekende

in afgehaalde Tongen, en die daar in vindende, zo dagtik

dat men met gemelde Vezeltjes dezelven beëocldhad.

VIII. Stuk, Bladz. 5.

Veelerley en van grooten omflag zyn de bereidingen van

Aas om Viflchen te lokken, die men by de Schryvers voor-

gefield vindt ; doch tot Hengelen is niets beter , dan dat men

jonge Kaas neeme , en die in kookcnd heet Water zo lang

bewerke, dat zy bekwaame taayheid krygt, iaatende zig

dan, koud geworden zynde, fnyden in zulke ftukjes als

men begeert, die niet af kruimelen, noch in 't Water fmel-

tcn. Zie de Stokh. Verhandelir.gen.
,

Bladz. 8.

Aangaande het gebruik der Baarfen is niy eene byzonder-

heid voorgekomen, die haare opmerkinge verdient. De Lap-

landers! zegt LiNNiEüs, neemen het Vel van jroote Baarfen,

dat zy afftroopen, en, na dat het in koud Water te weeken

heeft gelegen, de Schubben daar af fchraapen. Dan doen

zy , doorgaans , vier of vyf zodanige Vellen , in een Ren-

dieren Blaas , of bewindcnze met zagte Baft van Berkeboo*
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nien ,

leggende dezelven dus in een Pot met kookendlihect

water en een Steen daar op , zo dat die onder bjyvcn. Zy
laaten het Water, omtrent een Uur lang, ordentlyk koo-

ken, en neemen dan de Vellen uit, welke zy los» weeken

taay bevinden; zodat zy daar mede het Hout van hunne Boo-

gen , om Inkhoornen te fchieten » die half uit Berken , half uit

Dennehout, in de langtc famengevoegd , beftaan , onverbreeke-

lykvaft, kunnen tQ famen lymen. Sioki.Ferb.LSwKf, 26a,

Bladz. 10.

De Sandern zyn te Hamburg zo zeer in agting , dat 'er

,

hoe klein ook, fomtyds wel een Dukaat voor *t Stuk gege»

ven wordt.

Bladz. 56.

In de bovenfle Regel , (jvo$r^ en dat hydes nagtCZ;m)en

dat hy des nagts Licht geeve.

Bladz. 230.

Op de derde Regel van onderen , (vdor^ Socken (^Leet)

Snoeken.

/ Bladz. 242.

Ik denk dit het de verbaazende Snoek ware , van welken

hier gefproken wordt , die negen en een half Elle lang ge-

zegd wordt geweeft te zyn , zeventien en een halfLispond,

dat is over de derdhalf honderd Pond zwaar en 267 Jaaren

oud : de Heilbronfche genaamd. Zie Zink , Oecênom. Zw-
km , op Hecht.

Bladz. 255.

Hier is, op de kant , verzuimd te ftellen Pl, LXV. Fig. 3.

zynde de Afbeelding van den Olyphants -Neus of Onder-

Zwaardviiclv

Bladz,
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Bladz, 356.

Id de onderfte Regel van de Aantekening (v^^^r) LXXXVI
(^Lees) XXVI. Deeze Fout is ontdaan uit het Werk van Ar-

TEDi, alwaar Tab- 86 , fig. 6. van Johnston aangehaald

wordt. Men dient alles na te zien

!

Bladz. 375.

De waarfchynlykheid , waar van ik boven aan die Bladzy-

de fpreek , is afgeleid uit het getal der Vinftraalen ; inzon-

derheid in de Rugvin : dat al te veel fchynt te verfchillen

,

in eene zelfde Soort. Ik wil daar niet mede te kennen gee-

ven , dat men thans den Barbeel of Barm voor een Karper

houde , daar hy door de langwerpigheid en door de ongelyk-

heid der Kaaken van verfchilt , gelyk de Heer Ghonoviüs

te regt aanipcrkt,

Bladz. 381.

Het onderzoek van onze Grondeltjes heeft my geleerd,

dat dezelven naaft overeenkomen met het Vifchje , welk de

Heer Gronovius in het Geflagt der Karperen bcfchryft, en

noemt Cyprinus die gevlakt is met de Staart gevorkt en weder'

zyds eeu) Baardje aan den hoek van den Bek: doch de zelfde

zwaa^igheid blyft, ten opzigt van *t getal der Vinftraalcn,

*t welk van de Telling van Artedi zécr verfchilt en naaft

overeenftemt met dat van onzen Landsman, Ik vind de

Rug- en Staartvin gevlakt, en de Kaaken egaal, doch de

Staart niet met ronde maar fcherpe punten , en de mynen

hebben een Doorn onder ieder Oog ; 't welkze naar den

Doorn-Grondel , bladz. 96 , 2ou doen gclyken. Ik tel

ook in de Staart 18 Beentjes, m«ar het getal der Straalen

Tan de Rugvin verfchilt byfter veel, met dat van den Doorn-

Groadel, die zes Baardjes heeft..

Bladz,
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Bladz. 383,

Ik zie met verwondering , dat in de Lyfi: dèr Viflcherl

van Nederland, door den ouden HeerJ. Fr. Gronovius ^ de

Hamburger byna als een Verfcheidenheid van den Karper

met vier Baardjes aangemerkt worde (Uitgez. Ferb. LDeel,

bl. 157O ^^^^ dezelve in 't *t geheel geen Baardjes heeft.

Ik had op ^t berigt van den Jongen Heer Gronoviüs gefteld„

dat de Hamburger of Stcen-Karper in onze Provinciën zo

wel als in *t Noorden, vry gemeen zy; doeh Ik moet thans

daar aan tvvyfeien , nu my een ervaren Vifchkooper verze-

kert, dat de Steen-Karpers hier niet dan zeer zelden , en

uit Vriesland komen. Het vereifcht onderzoek of het dezelfde

Vifch zy als de Karudfen , die men thans hier by Amfterdam

heeft in de Sloterdyker^Meir, in welke zy verfpreidzyn , zo

men my berigt, door de Overftrooming van dieMeir, ruim

dertig Jaar gelceden , uit een Vyver , waar in zeker Heer

deezen Vifch > van Hamburg gebragt zynde, geplant hadt,

In verfcheidene, daar uit aan my medegedeeld, bevind ik dat de

Aarsvin niet meer dan 8 of 9 Beentjes heeft : waar uit blykt , dat

het in Linn. Faun. Suscica , N. 223 , een milllag moet zyn, daar

twintig Beentjes in te ftcllen, gelyk men 'er in de Rugvim

vindt. Voor 't overige komen zy ook, in gedaante, zeer wel

overeen met de Afbeelding Plaat. LXVII. Fig, 2 , die van KhEin

ontleend is , en waar in ik de Zydftreep heb doen tekenen

,

naar myne leevende Karudfen : doch de haakigheid of tand-

jes van het twc®dc Beentje der Rugvin cii van een Beentje

der Aarsvin, om welker verzuim de Heer GRONOViujookde

Afbeelding van Klein flegt aanmerkt te zyn , vind ik in de

mynen niet. 't Schynt dat het een Eigenfchap van deeze

Viffchen zy , de Rugvin gefchcurd te hebben : ten mitiftcn

neem ik dit in de meeften waar. De Staart is niets minder dan

geknot: de kleur op de Rug bruin , aan de Vinnen een wei-

nig
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«ig geelagtig , gelyk ook op zyde. Men vangt 'er, in eJe gemel-

de Meir, wel van een Voet lang.

Bladz. 401.

De Goudvifchjes zyn in China , volgens, het Berigt van

een Heer, die onlangs aldaar geweefl: is, tegenw^oordig zo

koftbaar niet. Men kan 'er , zegt hy , wel een ftuk oftwin.

tig koopen voor een Piafter. Zy worden 'er thans, zo hy

meende, in de Rivieren gevifcht,

Bladz, 406.

Van de gemelde Vifchjes heeft de Heer Doktor Baster ,

my, in Maart deezes Jaars 1765, wederom twee vereerd
5

naamelykdat roode of vergulde met een Zilveren vlak op de

Neus en dat Zilveren iiiet roode Vinnen, benevens een,*t

welk geheel Goudgeel is, met een zwart gefprenkelde Rug

cn een dubbelde en driepuntige Staart
, gelykende taamelyk

naar de Afbeelding en de Kenmerken van onzen Autheur»

Deeze drie maaken thans^, by my in een Glas leevende,

een zeer fierlyke Vertooning,

Bladz. 42Ï*

'In de befchryving van den Voorn door Klein, heb ik, hoe

vreemd my zulks voorkwam, de aanhaaling gevolgd vanderi

Heer Gronovius , die heeft Lateribus Flavedine cin^is. Ik

zag wel, dat het tin&h moefl: zyn , doch hadt geen gedagten

op twee fouten in die aanhaaling, gelyk ik naderhand ont#

dekt heb. De Heer Klein fchryft, Lateralibus Flavedine

iin&is^ dat is de Zydvinnen Geelagtig gekleurd: 't welk

een groot verfchil maakt.
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